
FOM expres  5

Op vrijdagmiddag 22 november 
konden de deelnemers van Physics 
with Industry voldaan terugblikken 
op een succesvolle week. Door in 
nauw teamverband samen te werken, 
bestaande onderzoeken over het 
onderwerp uit te pluizen en fl ink te 
brainstormen wisten alle groepen tot 
mooie resultaten te komen.

Het meeste werk gebeurde aan het bureau, en 
tussen koffi emachine en whiteboard. Toch 
konden enkele teams het niet weerstaan om 
kleine experimenten uit te voeren over hun 
casus. Zo ook de groep die zich boog over de 
vraag op welke manier inkt in papier doordringt, 
het probleem van bedrijf Océ. De fysici plaatsten 
een papiertje in een mix van water en 
cranberrysap, om te zien hoe de vloeistof de 
vorm van het papier beïnvloedt. “We deden wat 
experimenten die je gewoon op een bureau kunt 
doen, met simpele materialen. Want dat is alles 

wat we hadden”, lachten de fysici tijdens de 
laatste presentatie. Ook de groep die het 
probleem van Oranjewoud aanpakten, wisten 
binnen de beperkte tijd een experiment te 
ontwerpen. Door inkt door een waterbak te laten 
stromen, bootsten zij turbulente luchtstromen op 
snelwegen na. 

Voldeed de week aan de verwachtingen? Zowel 
promovendi als de bedrijven beantwoordden die 
vraag bevestigend. “De week was leerzaam”, 
zegt Rob Knegjens, promovendus van 
FOM-instituut Nikhef. “Het is een leuke 
simulatie van de industrie – althans in hoeverre 
dat mogelijk is in deze korte tijd. Het is 
interessant om aan een tastbaar, real life 
probleem te werken.” 

Misha Veldhoen, promovendus aan de 
Universiteit Utrecht, sluit zich daarbij aan. ”De 
week was intens. Aan het begin, wanneer je het 
probleem voor het eerst ziet, weet je nog weinig 

over het onderwerp. Daardoor vroeg ik me even 
af welke bijdrage ik zou kunnen leveren. Maar 
gedurende de week leer je zoveel bij! Verrassend 
wat je dan toch binnen vijf dagen kunt 
presteren. Dat vond ik erg leuk.” 

Collega-promovendus Vivian Jacobs was 
voornamelijk tevreden over het teamwork van 
haar groep. “Het team was divers – een heeft al 
wat kennis over het onderwerp, voor anderen is 
het helemaal nieuw. Juist omdat je verschillende 
ervaringen en vakgebieden combineert in de 
groep is het leerzaam om samen te werken”, 
aldus Jacobs. 

De fysici waren niet de enigen 
die tevreden terugblikken op de 
workshop. Al tijdens de presen-
taties liet een afgevaardigde van 
Océ bijvoorbeeld weten dat zijn 
bedrijf de resultaten zeker zal 
gebruiken. “Met dank aan mijn 

jonge collega’s heb ik geleerd dat er veel meer 
methoden zijn om het probleem te benaderen 
dan ik dacht. Ik zal de uitkomsten ook toepassen 
in de toekomst.” Verschillende bedrijven 
nodigden ‘hun’ onderzoeksteam uit later nog 
eens een bezoek te brengen, om de resultaten 
van hun werk te bekijken. 

FOM-directeur Wim van Saarloos sloot vrijdag af 
met een korte vragenronde. Was iedereen tevre-
den met de resultaten van deze week? Het eerste 
antwoord dat uit de zaal klonk, leek ieders gevoel 
mooi samen te vatten: “Plainly, yes.” (AH)  

Dogterom stond als een van de pioniers aan de 
wieg van de bionanofysica. Haar experimentele 
werk aan de natuurkundige eigenschappen van 
levende cellen leverde haar een stevige naam 
op in binnen- en buitenland. Binnen het 
FOM-instituut AMOLF maakte ze de biofysica 
tot een van de pijlers van het instituut en met 
haar onderzoeksgroep verwierf ze wereldfaam. 
Ze is hoogleraar in Leiden en binnen AMOLF 
hoofd van de afdeling Systems Biophysics, die 
inmiddels bestaat uit zeven groepen. 
Het kostte dan ook een ‘offer you can’t refuse’ 
om haar na zeventien jaar afscheid te laten 
nemen van het FOM-instituut, vertelt ze. 
“AMOLF is een fantastische plek om te werken. 
Altijd is er de wijsheid geweest om ook buiten 
de voor de hand liggende paden te denken. 
Toen ik hier als jonge onderzoeker kwam, kreeg 
ik de kans een compleet nieuw onderwerp op 
eigen kracht op te bouwen. Dat eerste moment 
is heel erg belangrijk geweest voor het verdere 
verloop van mijn carrière.”

Trots

Gevraagd naar haar grootste trots noemt ze 
zonder aarzeling de afdeling zoals die er nu 
staat. “De mensen die er zitten, doen het heel 
erg goed. De vijf jonge groepsleiders die er in de 
loop der tijd bij zijn gekomen, hebben samen 
zeven Vidi’s, Vici’s en ERC Grants binnenge-
sleept. Daarnaast heerst er een goede sfeer 
en een sterk gevoel van collegialiteit.”
Voor haar eigen onderzoek was 2012 een 
topjaar. “We publiceerden een artikel in 
vakblad Cell, waarin we beschreven hoe we 
op een chip een kunstmatige cel hadden 
nagebouwd. Daarmee konden we begrijpen 
hoe het kernlichaam van een cel zich precies 
in het midden uitlijnt.” En daarmee wordt 
verklaard hoe een cel zich in twee exact even 
grote nieuwe cellen kan splitsen. “Die publicatie 
belichaamt precies het type onderzoek dat ik 
wil doen: met behulp van modelexperimenten 

begrijpen hoe processen in de cel werken. Dat 
is ook exact waar mijn groep onderscheidend in 
is. De impact van die publicatie was groot. Ik 
profi teer er nog steeds van.”

Haar cv vertoont een indrukwekkende lijst aan 
nevenactiviteiten. Voorzitterschappen van 
commissies, zoals de FOM-werkgemeen-
schapscommissie Fysica van levensprocessen, 
lidmaatschappen van visiebepalende groepen, 
zoals de commissie die onder leiding van prof.
dr.  Robbert Dijkgraaf het visiedocument 
Chemistry & Physics, Fundamental For Our 
Future schreef. Maar ook outreach-activiteiten 
zoals lezingen voor docenten en scholieren. 
Waarom steekt ze hier zoveel tijd in? “De 
meeste van die activiteiten zie ik simpelweg als 
mijn verantwoordelijkheid. Lidmaatschappen 
van commissies en werkgroepen zijn - net als 
het reviewen van andermans publicaties - een 
‘service to the community’. Ik vind het zelf 
immers ook fi jn als iemand anders de tijd neemt 
om mijn artikelen van commentaar te voorzien. 
En die outreach-activiteiten vind ik niet alleen 
belangrijk, maar doe ik vooral omdat ik het leuk 
vind.”

Toch is Dogterom de laatste jaren wel kritischer 
geworden als er verzoeken komen om extra 
taken op zich te nemen. “Als vrouw moet je 

uitkijken dat je niet te pas en te onpas wordt 
gevraagd. Sinds ik kinderen heb, ga ik toch wat 
anders met mijn tijd om. Ik heb geleerd om prio-
riteiten te stellen en om te accepteren dat ik 
niet alles tegelijk kan. Soms moet iets wachten 
en moet ik mijn excuses aanbieden omdat ik 
ergens wat later mee ben. Dat is dan maar zo.”

Ambities 

Wie nu denkt dat Dogterom met haar nieuwe 
functie een stapje terug doet, vergist zich 

schromelijk. Ze zit vol met ambitieuze 
plannen voor haar nieuwe afdeling in Delft. 

“Wat ik zo leuk vond bij AMOLF – het opzetten 
van een eigen onderzoeksgroep en de synergie 
zoeken met andere groepen om meerwaarde te 
creëren – mag ik nu in het kwadraat gaan doen. 
Ik mag gaan bouwen aan iets nieuws en de 
visie voor de toekomst mede bepalen. 
Uiteindelijk wil ik de afdeling graag completer 
maken. Alle uiteinden van het spectrum, van de 
fysica en de biochemie tot aan de fundamentele 
celbiologie, moeten vertegenwoordigd zijn. De 
toppers uit die disciplines wil ik uitdagen om in 
dit multidisciplinaire veld van de levende cel te 
stappen.” Daarbij zal ze haar huidige thuisbasis 

in Amsterdam niet vergeten, benadrukt ze. 
“Vanzelfsprekend zullen we intensief 
samenwerken.”
Het doel? “Uiteindelijk willen we de 
complexiteit van de levende cel zo goed 
begrijpen, dat we een complete kunstma-
tige cel kunnen bouwen. Dan kunnen we 
wellicht processen in die cel gaan sturen. 
En zodra je kunt sturen... dan heb je het 
ultieme begrip bereikt.” (SK)  
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Dogterom legde begin dit jaar in het 
televisieprogramma De Wereld Leert Door helder uit waar haar publicatie in Cell over gaat: 

  http://tvblik.nl/de-wereld-leert-door/marileen-dogterom  

N
IE

U
W

S

Experiment voor Océ: creatief met cranberrysap, water en een papiertje

Aan het stuur van de cel
Per 1 januari 2014 wordt AMOLF-coryfee prof. dr. Marileen Dogterom voorzitter van de 
afdeling Bionanoscience aan de Technische Universiteit Delft. Alhoewel ze het niet leuk 
vindt om FOM-instituut AMOLF te verlaten, staat ze te popelen om aan deze nieuwe 
uitdaging te beginnen.

De deelnemers aan PwI 2013
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Vervolg van pagina 2: Physics with Industry 2013 levert mooie resultaten op


