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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Het programma Bio(-related) materials is volwassen geworden. Geboren uit de gedachte dat mate-
rialen zoals die voorkomen in levende weefsels, met een complexe structuur, zwakke interacties en 
een hoofdrol voor macromoleculen een soort verwantschap hebben met technische polymere 
materialen, en dat concepten uit de fysica van zachte materialen beide verder zouden brengen, 
werd een samenwerking geconstrueerd tussen FOM en de topinstituten DPI (Dutch Polymer 
Institute) en TIFN (Top Institute Food and Nutrition) dat eerder bestond onder de naam WCFS 
(Wageningen Center for Food Science). De macromoleculen waar het om gaat vallen uiteraard in 
de bekende categorieën eiwitten (polypeptiden) en koolhydraten (polysacchariden) maar voor 
iemand die is opgegroeid met de concepten van de klassieke polymeerfysica hebben met name de 
polypetiden tal van bizarre eigenschappen. Dat is dan meteen ook de meerwaarde van het pro-
gramma ten opzichte van versnipperde inspanningen in de vorm van losse projecten: een sterkere 
natuurkundige focus op deze specifieke macromoleculen en de materialen die erop gebaseerd zijn 
om beter te begrijpen waarom zulke materialen zich in sommige opzichten gedragen net als, maar 
toch ook vaak volkomen anders dan klassieke kunststoffen. De programmabeschrijving van waar-
uit het programma werd gestart is dan ook nog volkomen geldig. 
 
Het programma kwam goed op gang, afgezien van gebruikelijke opstartproblemen hier en daar in 
verband met rekrutering van onderzoekers en inmiddels is de oogstfase aangebroken die zich over 
de periode 2013-2015 zal uitbreiden. Ruim een derde van de contracten (37%) is eind 2012 afgelo-
pen, in 2013 en 2014 ronden elk ongeveer een kwart onderzoeker af, en de laatste 13% volgt in 
2015. Dit laatste 'cohort' begon later omdat in de eerste ronde projectvoorstellen een categorie 
miste waar de programmacommissie wel sterk aan hechtte, namelijk het gedrag van geconcen-
treerde (glasachtige) eiwitmaterialen.  
 
Vooral op het gebied van complexe polypeptide materialen werden al enkele mooie successen 
geboekt. Zo werd in de groep van Cees Storm (TU/e, BRM31-2) veel nieuw inzicht gekregen in het 
mechanisch gedrag van netwerken van stijve filamenten, zoals die karakteristiek zijn voor bijvoor-
beeld collageen. Het berekenen van de spanningen in zulke netwerken en de microscopische 
deformaties vereiste een geheel nieuwe methodiek, die werd gevonden in het zogenaamde Trac-
trix algoritme. De berekeningen vormen een fraai complement van de experimentele studies die 
plaatsvinden in de groep van Gijsje Koenderink (BRM31-1). Een heel interessante ontwikkeling 
zijn de materialen gebaseerd op ontworpen polypeptiden gemaakt met behulp van recombinant 
technologie. Hier wordt aan gewerkt in mijn eigen groep; een van de uitdagingen was het maken 
van  polypeptiden met twee verschillende responsief assemblerende blokken. Op papier leek dat 
eenvoudig maar de praktijk van de productie bleek weerbarstiger. Toch is het nu gelukt moleculen 
te verkrijgen waarvan een deel door temperatuurverhoging gaat associëren, terwijl een ander deel 
uitsluitend door pH verandering vouwt en assembleert. Het resultaat is een gel-achtig materiaal 
waarvan de eigenschappen afhangen van de route die in het pH, temperatuurvlak wordt gevolgd. 
Hiermee wordt een nieuwe klasse van materialen ontsloten die zich in principe laat sturen in de 
richting van gewenste nanostructuur. Een ander polypeptide gemaakt volgend dezelfde methode 
blijkt in staat nucleïnezuur in te pakken tot een virus-achtig deeltje (zie highlight FOM Jaarboek). 
Hier komen polymeerfysica en biomaterialen duidelijk heel dicht bij elkaar.  
 
De oogst van het programma, gemeten in publicaties en proefschriften is op dit moment nog 
bescheiden maar de voortekens zijn gunstig; veel publicaties zitten in de pijplijn en ben zeer 
benieuwd welke nieuwe resultaten het komend jaar gemeld zullen worden. Jaarlijks wordt het 
programma plenair geëvalueerd tijdens een 'BRM-dag' die dit jaar in juni plaats heeft en ik twijfel 
er niet aan dat ook nu weer spannende resultaten zullen worden gerapporteerd.  
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De belangstelling vanuit de industriële achterban levert een gemengd beeld. Vanaf de aanvang 
waren dat twee aparte gemeenschappen: de voedingsmiddelenbranche, vooral aangesloten via 
TIFN, en de kunststofbranche, aangesloten via DPI. Door de sterke focus op biopolymeren was de 
belangstelling vanuit de TIFN hoek goed en actief; kennelijk sloot dit goed aan bij de expertise en 
de belevingswereld van deze bedrijven. De interesse vanuit de kunststofwereld was veel minder 
sterk. Hier speelt toch zeker een rol dat conceptuele overeenkomsten alleen onvoldoende motief 
zijn om over de grenzen van een eigen aandachtsveld heen te kijken. Het is inderdaad niet een-
voudig in te zien wat een producent van polytheen van dit programma kan leren, en de doelgroep 
van bedrijven binnen DPI is dan slechts een fractie van de gehele achterban. Daarmee is niet 
gezegd dat geen nieuwe terreinen voor de polymeerwereld worden ontsloten; zo liggen er tal van 
kansen voor biomedische materialen die naar verwachting hun weg naar toepassing uiteindelijk 
wel zullen vinden, maar de weg daarheen is nog lang.  
 
Het is mijn stellige overtuiging dat dit programma ook geleid heeft tot het ontstaan van een nieuw 
netwerk in Nederland, waarin fysici en chemici met zeer verschillende achtergrond nu samenwer-
ken aan deze complexe en boeiende klasse van polymere materialen, en dat er buitengewoon 
innovatief onderzoek door tot stand gekomen is dat het juist moet hebben van een combinatie van 
invalshoeken, met evenzeer 'biochemische' als 'fysisch chemische' en 'soft matter fysische' aspec-
ten. Het verdient mijns inziens aanbeveling het in een of andere vorm voort te zetten. 
 
Ik zie uit naar een rijke oogst! 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 08.0729/6 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMME  
 
 
Number I19. 
  
Title (code) Bio(-related) materials (BRM) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. M.A. Cohen Stuart 
  
Duration 2008 - 2013 
  
Cost estimate M€ 5.1 
  
Partner(s) DPI, TIFN 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The general aim of this Industrial Partnership Programme (IPP) is to understand and control, 
between the molecular and the macroscale, the triangle relation between microstructure, local 
dynamics, and properties/performance of bio (-related) materials. 
In scale-jumping from the molecular scale upward a few typical length scales (and corresponding 
time scales) can be distinguished in such materials that are important for their special properties: 
1. The scale of complex molecules, their interactions and intramolecular organisations. 
2. The scale of organisation into discrete supramolecular aggregates. 
3. The continuum-mesoscale with local heterogeneity. 
The scale above this, which allows an effective continuum description, is also very important, but 
the effect of inhomogeneities over length scales larger than about 1 mm has been recognised 
already for a longer time and consequently has been studied more extensively at several places in 
the world. 
Research in the area could in principle address all levels. However, to keep the programme 
focused two length scales and notably their bridging should have priority: from the scale of the 
supra-molecular complexes to the heterogeneous meso-scale.  
 
b. Background, relevance and implementation 
Bio-feedstock and biopolymers are the obvious ingredients of choice for the food and medical 
industry. A sustainable materials economy requires that these bio-ingredients can also be 
introduced in large volumes in application areas that are traditionally served by synthetic 
polymers, e.g. construction, protection and packaging. In addition, the availability of bio-based 
molecular building blocks for materials synthesis may open up a field of fundamentally new 
products, functionalities and applications, and unexpected product-chain economies. 
Most solid and solid-like products made of biopolymers can only be understood well by 
considering their structure over a range of length scales from the molecular scale to the micron 
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scale or even longer, and by addressing the physical interactions and supramolecular organi-
sations typical to natural materials. This is difficult and also complicated by the fact that the 
structures of such materials often change in time. These aspects strongly limit the design of new 
products (both food and non-food) or the production of well-known products in a more efficient 
way.  
A collaborative programme in which TIFN and DPI would work together with top-level research 
groups is pre-eminently suited to tackle this problem for a large range of biomaterials related to 
medical applications, coating, packaging, high-performance materials and food products. 
 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 2.250 250 - - - - - 2.500 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden 2.556 - - - - - - 2.556 

Totaal 4.806 250 - - - - - 5.056 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-08.0523/D 
b) Ex ante evaluation: FOM-08.0711 (FL) and FOM-08.0696 (COMOP) 
c) Decision Executive Board: FOM-08.0735 
d) Contract: FOM-08.0545 
 
The Programme Committee is responsible for the selection procedure of the research proposals 
and the granting proposal towards the Steering committee. They are also responsible for the 
monitoring of the progress of the programme. Proposals for changes in the content and/or budget 
of the programme have to be granted by the Steering committee. The chair of the Programme 
Committee acts as the programme leader.  
Each granted project will have a User committee in which there will be a representative of FOM 
and representatives of the industrial partners of DPI and TIFN. The User committee meets 
minimal twice a year and they take part in the annual Programme progress meeting, organised by 
the Programme Committee.  
In 2009 8 projects were granted, in 2010 1 project was withdrawn and 2 new projects were granted. 
In 2010 the entire BRM research budget was allocated.  
In 2012 the User committee organised an external mid-term review of each project and reported 
this to the Programme committee. 
 
Remarks 
The final evaluation will be based on a self-evaluation report initiated by the Programme 
Committee at the end of the programme, and is foreseen in autumn 2013.  
 
 MJ par. HOZB 
 
Subgebieden: 50% FL, 50% COMOP  
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2009 2009 - - 1,6 326 

2010 2010 - 3,6 7,1 869 

2011 2011 - 6,0 10,5 1.099 

2012 2012 - 4,3 10,7 1.098 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2012 1 6 22 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2012 
H.E. Amuasi, 1 mei 2012, FOM-E-10. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-E-10 

Werkgroepleider Dr. C. Storm 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
FOM-programma Bio(-related) materials 
Titel van het project + 
nummer 

Multi-scale structure and mechanics of collagenous materials 
08BRM31-2 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
H.E. Amuasi oio 01 mei 2009 31 jan 2012 
E.M. Spiesz postdoc 01 dec 2011 31 okt 2012 

1. Academische publicaties 

d. Proefschriften 

1. H.E. Amuasi, Multiscale Structure and Mechanics of Collagen, 01 mei 2012, M.A.J. Michels, 
TU Eindhoven 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. E.M. Spiesz, Towards non-affine collagen network modeling, Modeling and Simulation in 
Soft Tissue Biomechanics, 03 sep 2012, 07 sep 2012, Graz, Oostenrijk  

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. H. van Hoorn, E.M. Spiesz, C. Storm, B. Ladoux, D. van Noort and T. Schmidt, High-resolution 
fluorescence measurements correlated to cellular traction forces, Dutch Meeting on 
Molecular and Cellular Biophysics, 01 okt 2012, 02 okt 2012, Veldhoven, NL  

2. E.M. Spiesz, A.R. Cioroianu, C. Storm, An improved Arruda-Boyce type constitutive model 
for collagen, Physics@FOM Veldhoven 2012, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, NL  

 
 
Werkgroepleider Dr. C. Storm 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. A.V. Lyulin 

 Prof.dr.ir. P.P.A.M. van der Schoot 

 Dr. P.A. Bobbert 
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FOM-programma Bio(-related) materials 

Titel van het project + nummer Structure and evolution of high-density protein systems 
10BRM47 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J. Stegen oio 01 mei 2011 30 apr 2015 
J. Iannou oio 01 okt 2011 30 sep 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Joris Stegen, Structure and evolution of high-density protein systems, FOM-DPI-TINF bio(-
related) metarials Day, 10 mei 2012, 10 mei 2012, Utrecht, Nederland  

2. Joris Stegen en John Ioannou, Structure and evolution of high-density protein systems, 
Frontiers in Water Biophysics, 23 sep 2012, 26 sep 2012, Perugia, Italië  

3. Joris Stegen en John Ioannou, Structure and evolution of high-density protein systems, 
Polymers in Soft and Biological Matter, 18 jul 2012, 18 jul 2012, Boulder, USA  

4. Joris Stegen, Phase behaviour of dense protein solutions, NIZO, 30 mrt 2012, 30 mrt 2012, 
Ede, Nederland  

5. John Ioannou, The effects of NaCl and concentration on the structure and assembly of beta-
lactoglobulin, NIZO, 30 mrt 2012, 30 mrt 2012, Ede, Nederland  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

1. Dr. R.H. Tromp, NIZO Food Research, Kernhemseweg 2, 6718 ZB Ede.  

 
 
Werkgroep FOM-G-21 

Werkgroepleider Prof.dr. P. Rudolf 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma Bio(-related) materials 
Titel van het project + 
nummer 

Unraveling the lipid-amylose inclusion complex formation 
08BRM12 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T. Tsoufis postdoc 01 feb 2010 31 jan 2012 
Z. Cao postdoc 28 sep 2011 27 sep 2013 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Theodoros Tsoufis, Probing Enzyme Catalyzed Growth of Amylose Brushes by X-ray 
Photoemission Spectroscopy, 221st Electrochemical Society Meeting, 06 mei 2012, 09 mei 
2012, Seattle, Washington, U.S.A.  

 
 
Werkgroep FOM-G-27 

Werkgroepleider Prof.dr. M.A. Loi 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma Bio(-related) materials 
Titel van het project + 
nummer 

Unraveling the lipid-amylose inclusion complex formation 
08BRM12-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M. Manca oio 01 feb 2011 31 jan 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Claudia Piliego, Marianna Manca, Renee Kroon, Maksym Yarema, Krisztina Szendrei, 
Mats Andersson, Wolfang Heiss and Maria A. Loi, Charge separation dynamics in narrow 
band gap polymer/PbS nanocrystal blend for efficient hybrid solar cells, Journal Matererial 
Chemistry, 22, 24411, 2012  

2. Krisztina Szendrei, Mark Speirs, Widianta Gomulya, Dorota Jarzab, Marianna Manca, 
Oleksandr V. Mikhnenko, Maksym Yarema, Bart J. Kooi, Wolfgang Heiss and Maria A. Loi, 
Exploring the Origin of the Temperature-Dependent Behavior of PbS Nanocrystal Thin 
Films and Solar Cells, Advanced Functional Materials, 22, 1598, 2012  

3. Reingard Winkler, Ricarda Berger, Marianna Manca, Juerg Hulliger, Edwin Weber, Maria A. Loi, 
Chiara Botta, All Organic Host–Guest Crystals Based on a Dumb-Bell-Shaped Conjugated 
Host for Light Harvesting through Resonant Energy Transfer, ChemPhysChem, 13, 96, 
2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. M. Manca, Plasmon interactions to study lipid-amylose inclusion complex formation, Fom 
Veldhoven 2012, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, the Netherlands  

2. M. Manca, Unraveling the lipid-amylose inclusion complex formation, Bio (-related) 
Materials Day 2012, 10 mei 2012, 10 mei 2012, Utrecht, the Netherlands  
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Werkgroep FOM-T-15 

Werkgroepleider Prof.dr. V. Subramaniam 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep 
actieve U(H)D's Dr.ir. M.L. Bennink 

FOM-programma Bio(-related) materials 
Titel van het project + 
nummer 

Nanomechanical characterization of supramolecular protein 
structures using atomic force microscopy 08BRM20-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R. Subramani postdoc 01 mei 2011 31 okt 2013 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Dr. R. Subramani, Structural diversity and mechanical properties of beta-lactoglobulin 
fibrils by atomic force microscopy, BRM Annual Meeting, 10 mei 2012, 10 mei 2012, 
Utrecht, NL  

2. Dr. R. Subramani, Nanomechanical characterization of beta-lactoglobulin fibrils by atomic 
force microscopy, BRM Annual Meeting, 10 mei 2012, 10 mei 2012, Utrecht, NL  

3. Dr. R. Subramani, Structural diversity and mechanical properties of beta-lactoglobulin 
fibrils by atomic force microscopy, Dutch meeting on Molecular and Cellular Biophysics, 
01 okt 2012, 02 okt 2012, Veldhoven, NL  

4. Dr. R. Subramani, Structural diversity and mechanical properties of beta-lactoglobulin 
fibrils by atomic force microscopy, Scanning Probe Microscopy on Soft and Polymeric 
Materials (SPMonSPM) 2012, 23 sep 2012, 26 sep 2012, Kerkrade, NL  

 
 
Werkgroep FOM-W-01 

Werkgroepleider Prof.dr. M.A. Cohen Stuart 
Affiliatie Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. R. de Vries 

FOM-programma Bio(-related) materials 

Titel van het project + nummer Cross-linked food proteins as hierarchical biopolymers 
08BRM07-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
Y. Saricay oio 01 nov 2009 31 okt 2013 
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1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Saricay, Y.; Dhayal, S.; Wierenga, P.A.; de Vries, R., Enzymatic cross-linking of globular food 
proteins, Faraday Discussions, 158, 51-63, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Y. Saricay, Enzymatically cross-linked food proteins as hierarchical biopolymers, Annual 
BRM meeting, 10 mei 2012, 10 mei 2012, Utrecht, Nederland  

2. Saricay, Y., Enzymatically cross-linked food proteins as hierarchical biopolymers, 11th 
International Hydrocolloids Conference, 14 mei 2012, 17 mei 2012, West Lafayette, Indiana, 
USA  

3. Saricay, Y., Enzymatically cross-linked food proteins as hierarchical biopolymers, Food 
Colloids 2012, 16 apr 2012, 18 apr 2012, Copenhagen, Denmark  

 
 
Werkgroepleider Prof.dr. M.A. Cohen Stuart 
Affiliatie Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr.ir. J. van der Gucht 

 F.A. de Wolf 

 M.W.T. Werten 
FOM-programma Bio(-related) materials 
Titel van het project + nummer Hybrid networks 08BRM01-1 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T.H.T. Pham oio 01 dec 2009 30 nov 2013 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroepleider Prof.dr. M.A. Cohen Stuart 
Affiliatie Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. R. de Vries 

FOM-programma Bio(-related) materials 

Titel van het project + nummer Multiple protein glass transitions at low water content 
10BRM46 
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FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J. Bouman oio 01 jun 2011 31 mei 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Bouman, J., Multiple protein glass transitions at low water content, BRM Day, 10 mei 2012, 
10 mei 2012, Utrecht, Nederland  

2. Bouman, J., Multiple protein glass transitions at low water content, EuroFoodWater, 03 jun 
2012, 05 jun 2012, Helsinki, Finland  

3. Bouman, J., Multiple protein glass transitions at low water content, Water Biophysics 
Conference, 23 sep 2012, 26 sep 2012, Perugia, Italy  

 
 
Werkgroep FOM-W-04 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. H. Gruppen 
Affiliatie Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr.ir. Peter A. Wierenga 

FOM-programma Bio(-related) materials 

Titel van het project + nummer Cross-linked food proteins as hierarchical biopolymers 
08BRM07-2 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S.K. Dhayal oio 01 jan 2011 31 dec 2014 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. S.K. Dhayal, Enzymatically cross-linked protein nano-particles at the air-water interface, 
Food Colloids, 16 apr 2012, Kopenhagen, Denkmark  

 
 
Werkgroep Biosurface Spectroscopy 

Werkgroepleider M. Bonn 
Affiliatie FOM-instituut AMOLF 
FOM-programma Bio(-related) materials 
Titel van het project + 
nummer 

Molecular control over amyloid protein fibril formation by 
polyphenols 08BRM38 
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FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J.P.R. Day postdoc 01 feb 2010 09 nov 2011 
M.F.M. Engel postdoc 01 aug 2010 31 jan 2012 
G.V. Oshovsky postdoc 11 apr 2011 10 apr 2012 
J.H. Versluis TP/T 01 apr 2011 31 jan 2012 
J.H. Versluis TP/V 01 feb 2012 31 mrt 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. M.F.M. Engel, C.C. Van den Akker, M. Schleeger, K.P. Velikov, G.H. Koenderink and M. Bonn, 
The Polyphenol EGCG Inhibits Amyloid Formation Less Efficiently at Phospholipid 
Interfaces than in Bulk Solution, Journal of the American Chemical Society, 134, (36)14781-
14788, 2012  
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Bijlage bij de outputgegevens 

Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een woord vooraf geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gege-
vens staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publi-
catie van dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte 
resultaten te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragen-
lijst voor de onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. AMOLF 
en DIFFER hebben een vragenlijst op maat gekregen die op details afwijkt van deze versie. 
 
Geachte professor, 
 
Hierbij ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2012. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2013. Lees deze e-mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips 
bij het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het Jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkge-
meenschapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende 
projecten binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de 
zomer de voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken wor-
den, beschikbaar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject en alleen uit het peiljaar. Dus het verzoek is om alleen de output van de FOM-medewerkers 
die op het formulier staan op te geven.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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