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amolf in het kort  
AMOLF richt zich op het initiëren en uitvoeren van 
toonaangevend fundamenteel onderzoek aan de 
fysica van natuurlijke en niet-natuurlijke complexe 
materie en het maken van nieuwe functionele 
materialen, in samenwerking met universiteiten en 
industrie. deze kennis draagt bij aan het oplossen 
van maatschappelijke vraagstukken op het gebied 
van energie, groene ICT en gezondheidszorg.

Op AMOLF werken circa 130 wetenschappers in  
17 onderzoeksgroepen. daarnaast kent het instituut 
70 medewerkers in technische en administratieve 
ondersteunende afdelingen. Het instituut is geves-
tigd in het Amsterdam Science Park. 

AMOLF is onderdeel van de institutenorganisatie  
van NWO.• 

Ik had gehoopt in dit voorwoord te kunnen melden 
dat AMOLF weer volledig up and running is. Helaas, 
de coronacrisis duurt veel langer dan we dit voorjaar 
verwachtten. Na een periode van wat minder stringente 
maatregelen gedurende de zomer bevinden we ons 
nu in een vergelijkbare situatie als van het voorjaar, en 
worden we geconfronteerd met een dagelijkse toename 
van coronainfecties en het herinvoeren van beperkende 
maatregelen.

Ondanks dat het een lastig half jaar is geweest, zijn 
er ook een aantal mooie dingen gebeurd. Zo hebben 
bruno ehrler en bas Overvelde allebei een erc 
Starting grant verworven, hetgeen een enorme impuls 
betekent voor hun onderzoek en voor AMOLF. beiden 
hebben bovendien een aanstelling gekregen aan een 
Nederlandse universiteit, bruno in Groningen en bas 
in eindhoven, waardoor ze nu allebei het recht hebben 
om als promotor op te treden. Heel goed nieuws is 
verder dat bas en esther Alarcón Lladó hun periode als 
tenure-track groepsleider uitstekend hebben doorlopen 
en nu allebei een vaste aanstelling als wetenschappelijk 
groepsleider op AMOLF hebben. 

We hebben gedurende de iets meer ontspannen periode 
direct na de zomer een selectieprocedure kunnen 
organiseren voor nieuwe tenure-track groepsleiders in 
onze designer Matter afdeling. Ik ben zeer verheugd 
dat Wiebke Albrecht en Marc Serra Garcia in de loop 
van volgend jaar onze wetenschappelijke staf komen 
versterken. Verder ben ik trots op de rol die AMOLF 
gespeeld heeft in het tot stand komen van de nieuwe 
Nationale Agenda Materialen. Albert Polman heeft 
hierin een belangrijke leidende rol gehad en onlangs 
heeft hij samen met de leiders van de Topsectoren 
energie, chemie en HTSM het rapport aan de 
staatssecretaris van economische Zaken en Klimaat 
aangeboden.

Mooi nieuws allemaal, maar helaas tegen een 
achtergrond waarin we zowel binnen AMOLF als 
daarbuiten geconfronteerd worden met restrictieve 
maatregelen, onder andere voor het samenkomen 
met familie en vrienden. dat is geen fijn vooruitzicht 
met kerstmis en oud en nieuw voor de deur. Veel van 
onze buitenlandse promovendi en postdocs kunnen 
deze maand niet naar hun familie en vrienden thuis. 
Gelukkig gloort in de verte enig perspectief dankzij  
de ontwikkeling van meerdere effectieve vaccins tegen 
het coronavirus. Kerstmis is het feest van de hoop, dus 
laten we dat in deze donkere dagen koesteren. 

Let op elkaar en blijf gezond!

Huib Bakker
Directeur AMOLF
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Een impressie van aangroeiende nanokubusjes  

in een oplossing. Te zien is hoe een verzameling atomen  

op het snijvlak van kubusjes ervoor zorgt  

dat een doorlopende kristalstructuur ontstaat.

Het onderzoek is uitgevoerd door de  

Nanoscale Solar Cells groep en gepubliceerd in ACS Nano.
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NIEUWS NIEUWS

• Soft Robotic Matter
 
door het gebruik van zachte materialen zijn robots steeds beter 
uitgerust om op een veilige manier met mensen samen te wer-
ken. Hoewel zachte robots niet snel dezelfde mate van precisie 
zullen hebben als de traditionele ‘harde’ robots, hebben ze ook 
voordelen: zachte robots hebben een beter aanpassings-
vermogen, waardoor nieuwe medische toepassingen in 
beeld komen, zoals bijvoorbeeld diagnostiek en reva-
lidatieapparatuur ter ondersteuning van beweging. 
Om deze kansen volop te benutten resteert nog wel 
een aantal uitdagingen. Zo zijn de elektronische 
aansturing en de aandrijving van zachte robots nog 
te groot om ingebouwd te worden.  
bovendien zijn zachte robots niet efficiënt in hun stroom-
gebruik. In het Flowbot project gaat Overvelde met zijn onder-
zoeksteam de zachte robot ‘bevrijden’ van de afhankelijkheid van 
externe apparatuur en zo het toepassingsperspectief vergroten.•
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Aanstellingen voor AMOLF-groepsleiders 

Bruno Ehrler  

is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar New Hybrid  
Material Systems for Solar-
cell Applications aan de 
rijksuniversiteit Groningen. 
ehrler blijft werkzaam op 
AMOLF als groepsleider  
van de onderzoeksgroep  
Hybrid Solar Cells. Hij  
gaat intensiever samen- 
werken met collega- 
onderzoekers uit Groningen 
en zal er ook college  
geven. 

Bas Overvelde 
is benoemd tot universi-
tair hoofddocent met  
ius promovendi (het  
recht om als promotor 
op te treden) aan de 
Technische Universiteit 
eindhoven. Overvelde  
gaat een dag in de week 
aan de slag op het  
Institute for Complex  
Molecular Systems van  
de universiteit. Zijn onder-
zoeksgroep Soft Robotic 
Matter blijft op AMOLF.•

• Hybrid Solar Cells 
 
Met het project Synaptic Switching with Halide Perovskites  
(SHAPe) gaat ehrler een bijzonder effect bestuderen in 
metaalhalide perovskiet, een nieuw materiaal met unieke 
eigenschappen.
Als buitengewoon goede halfgeleider voor elektronen en  
ionen passen wetenschappers het materiaal vaak toe in zon-
necellen en leds. Metaalhalide perovskiet is bovendien goed-
koop en makkelijk in het gebruik. Maar, het materiaal kampt 
ook met ongewenste ionenmigratie die onderzoekers met 
man en macht proberen te onderdrukken. ehrler gooit het in 
zijn onderzoek over een andere boeg: hij wil juist  
de ionenmigratie gebruiken om halfgeleiderinstrumenten  
te laten functioneren zoals de synapsen en neuronen in  
onze hersenen. 

Uitbreiding Designer Matter thema
Met de komst van twee nieuwe tenure 
track groepsleiders versterkt AMOLF  
de Designer Matter afdeling. 

AMOLF-groepsleiders Bruno Ehrler en Bas Overvelde ontvangen beiden een Starting 
Grant van 1,5 miljoen euro van de European Research Council (ERC). Met deze financiering 
ondersteunt de ERC jonge, talentvolle wetenschappers die al excellent onderzoek hebben 
verricht en die potentie hebben om door te groeien tot leider in hun vakgebied.

ERC Starting Grant voor Bruno Ehrler en Bas Overvelde
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Marc Serra-Garcia 
zal op AMOLF onder andere 
onderzoek gaan doen naar ‘ul-
traslimme’ metamaterialen die 
vibraties gebruiken om neurale 
netwerken na te bootsen. Serra-
Garcia werkt momenteel als 
postdoc aan de eTH in Zurich. Hij 
heeft baanbrekend werk gedaan 
op het gebied van design van 

topologische 
metamate- 
rialen en  
metamateria-
len die infor-
matie kunnen 
verwerken.•

Wiebke Albrecht  
is een expert op het gebied van  
elektronenmicroscopie en spectro- 
scopie van nanodeeltjes met optische 
functionaliteit aan de Universiteit 
Antwerpen. Zij zal bij AMOLF gaan 

werken met  
‘hybride’ nano- 
deeltjes, met  
toepassingen in  
de quantum- 
informatie en 
zonne-energie. 

Tenure aanstelling  
voor Bas Overvelde en  
Esther Alarcón Lladó
Het werk van de tenure track groepsleiders 
bas Overvelde en esther Alarcón Lladó is in 
de afgelopen periode geëvalueerd door de 
wetenschappelijke staf, het management 
team en de Instituutsadviesraad. Zij spraken 
lovend over de resultaten van de afgelopen 
jaren en plannen voor de toekomst. de  
tijdelijke aanstelling wordt omgezet in een 
vaste aanstelling als groepsleider.•
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INTERVIEW
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    Op 9 december overhandigden  

    de trekkers van het MaterialenNL  

   Platform de Nationale Agenda 

Materialen aan staatssecretaris Mona Keijzer van 

Economische Zaken en Klimaat. “Nederland moet 

investeren in onderzoek naar materialen.  

Dat laten wij zien”, zegt Albert Polman, redacteur 

van de Agenda. 

Tekst: Anita van Stel

Aan het tot stand komen van de Natio-
nale Agenda Materialen, een aantrekke-
lijk document van 40 pagina’s, droeg het 
brede Nederlandse veld in materialen 
bij: wetenschappers, organisaties voor 
toegepast onderzoek, hogescholen, 
NWO, TNO, bijna honderd grote en 
kleine bedrijven en diverse branche-
organisaties. Ze vormen samen het 
MaterialenNL Platform. emmo Meijer, 
trekker van de Topsector Chemie, was 
initiatiefnemer van het Platform. Samen 
met de trekkers van de Topsectoren ener-
gie en High Tech Systems & Materials, 
en met Albert Polman als voorzitter van 
de NWO Themacommissie Materialen, 
voert Meijer het Platform aan. Het Plat-
form is door de breedte een unieke club, 
stelt Polman. “Iedereen ziet het belang 
van samenwerking. Wetenschappelijke 
competitie en concurrentie van bedrijven 

speelden geen rol bij het samenstellen 
van de Agenda. Ik denk dat er niet eerder 
zo veel en zo constructief is gepraat over 
een gezamenlijke strategie.” 

Materiaalkunde
Waarom deze Nationale Agenda Mate- 
rialen? Wetenschappers, bedrijven 
en maatschappelijke partners stellen 
omstreeks 2015 vast dat het Nederlandse 
materialenveld te versnipperd is. Terwijl 
landen als de Verenigde Staten de studie-
richting material science and engineering 
kennen, is materiaalkunde in Nederland 
geen apart vakgebied, maar slechts 
een richting bij natuur- en scheikunde-
faculteiten. Polman: “dat is overigens 
onderzoek en onderwijs van hoog niveau. 
Krachtenbundeling en gedeelde thema’s 
zal tot nog meer kwaliteit leiden, is onze 
redenering.”

Vooruithelpen
de Agenda beschrijft de onderzoek-
richtingen waarin wetenschappers, 
bedrijven en onderwijsinstellingen 
willen samenwerken. Het doel is het 
materialenonderzoek en de toepassingen 
vooruit te helpen, met veel nieuwe 
onderzoekprojecten. AMOLF staat mede 
aan de wieg van het document, want de 
afgelopen jaren verzamelden materiaal-
onderzoekers zich daar om in workshops 
te brainstormen over interessante 
wetenschappelijke vragen en mogelijke 
toepassingen. Uiteindelijk mondden  
alle discussies van het Platform uit in  
vijf thema’s en vier dwarsverbanden.  
Polman: “Natuurlijk kun je verschillende 
doorsneden maken, maar onze indeling 
geeft precies weer wat het materialen-
veld bindt. de Agenda is zo gemaakt  
dat er in de onderzoekrichtingen veel 

overlap zit in expertise van onderzoekers, 
de apparatuur die ze gebruiken en in de 
manier waarop ze over thema’s denken.” 

Maatschappelijke uitdagingen
Omdat innovaties in materialen oplossin-
gen bieden voor bijna alle maatschappe-
lijke uitdagingen, moet de bV Nederland 
fors investeren in dit onderzoek, aldus de 
Agenda. Polman licht toe: “de overheid 
heeft voor de Topsectoren nieuwe missies 
gedefinieerd: 
1 energietransitie en duurzaamheid, 
2 landbouw, water en voedsel, 
3  gezondheid en zorg, 
4  veiligheid,
5  sleuteltechnologieën. 
Wij laten zien wat materialenonderzoek 
kan betekenen voor het verwezenlijken 
van deze missies. bij ‘energietransitie en 
duurzaamheid’ kun je denken aan betere 

Materialen zijn overal en nieuwe materialen hebben 

enorme impact op ons leven. Elektrische auto’s 

komen op de markt dankzij nieuwe accumaterialen, 

mobiele telefoons worden krachtiger door nieuwe 

halfgeleiders, windturbines steeds effectiever dankzij 

nieuwe composieten en magneten. Kortom: het 

materiaal-onderzoekveld maakt een stormachtige 

ontwikkeling door.

Iets groots doen, met impact
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materialen voor zonnepanelen, sterkere 
windmolens en andere batterijen voor 
elektrische auto’s. de landbouw kan veel 
baat hebben bij nieuwe materialen en 
architecturen voor ledverlichting met 
een kleurspectrum waardoor planten 
nog beter groeien. Maar, uiteindelijk 
drijft de economie op bedrijven zoals 
ASML, dat geen link heeft met voedsel 
of gezondheid en evenmin het energie-
probleem kan oplossen. daarom zijn 
sleuteltechnologieën net zo belangrijk als 
de andere missies. een voorbeeld daarvan 
is nanotechnologie, een generieke tech-
nologie om materialen laag voor laag op 
te bouwen en te structureren. Materialen-
onderzoek heeft dus vooral een link met 
sleuteltechnologieën.”

75 miljard euro omzet
Ook de economische impact werd in kaart 
gebracht. Het Platform gaf consultancy-
bureau roland berger opdracht onderzoek 
te doen naar de economische omvang 
van ‘materialen in Nederland.’ Polman 
vertelt dat de consultants de opdracht in 
eerste instantie te breed vonden, want ze 
constateerden dat ‘bijna alles materialen 

was’. Vervolgens werd hen gevraagd 
omzet en de hoeveelheid banen in de 
industrie te analyseren. Polman zegt dat 
zijn oorspronkelijke schattingen niet in 
de buurt kwamen van de uitkomsten van 
dit onderzoek: in ons land wordt jaarlijks 
75 miljard euro omgezet in de productie 
en export van machines, instrumenten, 
metalen, en kunststoffen die voor een 
belangrijk deel zijn gebaseerd op materi-
aalinnovaties. Meer dan 100.000 mensen 
hebben een baan in deze industrie en 
jaarlijks leiden de onderwijsinstellingen 
duizenden onderzoekers op tot experts in 
het materialenveld. 

Rechtstreeks impact
Polman illustreert de duizelingwekkende 
cijfers met voorbeelden uit de industrie: 
“Tata Steel is sterk afhankelijk van  
materiaalinnovaties, maar ook ASML waar 
wafersteppers mechatronica en sensoren 
bevatten. Unilever en FrieslandCampina 
bouwen voort op zachte biomaterialen. 
Wist je dat de smaak van het materiaal 
yoghurt in belangrijke mate bepaald 
wordt door de textuur? roland berger be-
studeerde ook de coatingindustrie. daar 

gaat 3 miljard euro in om en biedt – met 
dSM als grote speler - werkgelegenheid 
aan 6000 mensen. de redenering is dus 
dat investeringen in onderzoek dat ver-
band houdt met de industrie rechtstreeks 
impact hebben op die industrie.” Polman 
vertelt dat een andere bijvangst uit het 
onderzoek was dat Nederland rendabel 
een zonne-energie-industrie van 1 miljard 
euro omzet zou kunnen opzetten. Onder 
meer omdat arbeid in het Verre Oosten 
steeds duurder wordt, transportkosten 
toenemen en zonnecellen steeds vaker 
geïntegreerd worden in bouwmaterialen, 
zou dit lonend kunnen zijn. 

Tot grote hoogte
Wat heeft een materialenonderzoeker  
zoals AMOLF-groepsleider Martin van 
Hecke aan de Agenda? en AMOLF als  
instituut? Polman: “die onderzoeker  
zit meteen goed, want een van de 
thema’s is metamaterialen. dat is geen 
toeval, want AMOLF kiest zijn nieuwe 
thema’s op basis van hot topics. We 
hopen nu dat wij met deze agenda een 
groot programma van de grond kunnen 
tillen. Als instituut is het onze taak om 

de nationale coördinatie te doen van 
physics of functional complex matter en 
dit onderwerp in samenwerking tot grote 
hoogte te brengen.” 

Meer geld voor onderzoek
Tijdens het overhandigingsmoment  
van de Agenda sprak staatssecretaris 
Mona Keijzer haar complimenten uit voor 
de krachtenbundeling. Polman hoopt dat 
het document nu volop aandacht gaat 
krijgen van beleidmakers. Hij erkent dat 
de Agenda pas succesvol is als er meer 
geld vrijkomt voor onderzoek. Ook andere 
geldverstrekkers, zoals NWO of de Top-
sectoren zouden het document als hand-
vat kunnen gaan gebruiken voor hun 
calls. een nieuwe optie voor financiering 
van materialenonderzoek is het recent 
door de overheid ingestelde Groeifonds: 
Nederland gaat 3 miljard euro spende-
ren aan innovaties, waarvan 1 miljard 
bestemd is voor onderzoek. Polman: “Wij 
bestuderen nu hoe je met de Agenda in 
de hand aanspraak kunt maken op finan-
ciering uit dit Groeifonds. daarvoor geldt 
dat je je onderwerp en aanvraag goed 
georganiseerd moet hebben.” 

250 promovendi 
Stel, het is 2027. Wanneer is Polman  
dan tevreden? daar is hij kort en 
duidelijk over: “Als op basis van de 
Agenda een groot programma van 
start is gegaan waarmee de partners 
een paar honderd onderzoekers kon-
den aanstellen. en dat alles in nauwe 
samenspraak tussen academische 
onderzoekers en bedrijven.  
We willen iets heel groots doen, met 
impact.” Hij voegt eraan toe dat hij 
resultaat op duurzaamheidsthema’s 
voor zich ziet, zoals nieuwe produc-
tiemethodes en circulair gebruik van 
materialen. daarnaast vooral ook aan-
sprekende nieuwe wetenschappelijke 
uitvindingen: “Top science, waarvan 
een deel is vertaald in toepassingen.” 
een ander mooi vergezicht is dat over 
pakweg tien jaar een grote groep 
promovendi en postdocs opgeleid is in 
materiaalkunde: “Ze hebben dan hun 
weg gevonden naar de industrie,  
TNO, de overheid en het onderwijs.  
Uiteindelijk drijven onze economie  
en samenleving op goed opgeleide 
mensen.”•
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•  Energiematerialen 
Opwekking en opslag van duurzame energie

•  Elektronische materialen 

Nieuwe functionele high-tech systemen

•  Constructiematerialen 

Sterker, flexibeler, slimmer, duurzamer

•  Zachte/biomaterialen 
Polymeren, biomaterialen en voeding

•  Coating/filmmaterialen 
Nieuwe functionaliteiten

Metamaterialen •

Infomaterialen • 

Fabriceren en karakteriseren •

 

Circulaire economie • 

3D-printing en slimme metamaterialen

Materialen als machines; zelflerend ontwerp

State-of-the-art infrastructuur

 

Recycling en efficiënt gebruik van schaarse materialen

Mona Keijzer, Arno van Mourik, Paulien Herder, Albert Polman, Emmo Meijer

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK):  
 

“In ons land werken onder-

zoekers en ondernemers 

elke dag aan slimme  

nieuwe uitvindingen  

waarmee ze ons land op  

de wereldkaart zetten.  

Dat gebeurt met fotonica, 

met quantum, met AI,  

maar ook met materialen.  

Of je het nu hebt over  

recyclebaar staal of een knie-

prothese van lichaamseigen 

cellen – wij zijn er groots in 

en willen nog groter groeien. 

Deze Nationale Agenda 

Materialen biedt daar een 

geweldig plan voor – van 

fundamenteel onderzoek tot 

eindproduct. Deze agenda 

gaat leiden tot nóg meer  

Nederlandse oplossingen 

voor internationale, maat-

schappelijke uitdagingen. 

Zo werken we aan het 

veiligstellen van onze banen 

en inkomsten, nu en in de 

toekomst.”

Fo
to

: R
ijk

so
ve

rh
ei

d

AMOLF NeWS • deceMber 2020 • 9



AMOLF NeWS • deceMber 2020 • 1110 • AMOLF NeWS • deceMber 2020

Samen met de universiteiten van Wageningen en Utrecht 
organiseerde groepsleider erik Garnett op woensdag 2 
december een zogenaamde NWA Matchmaking bijeenkomst. 
de organisatoren wilden met deze online bijeenkomst 
industriële en maatschappelijke partners vinden voor hun 
voorstel Photonics for greenhouses and cold stores, en daarmee 
het consortium versterken. 
de partners zijn van plan een impuls te geven aan het 
onderzoek naar fotonica voor agrifood en met de bevindingen 
de keten in agrifood duurzamer maken door het gebruik van 
zonne-energie. door geavanceerde fotonica-oplossingen toe 

te passen in kassen en koude-opslagen ontstaan voordelen, 
zoals efficiënter energieverbruik, een betere oogstopbrengst 
en beheersing van de voedselkwaliteit. Ze willen daarvoor 
een covering ontwikkelen die het zonlicht absorbeert en 
vervolgens omzet en uitstraalt als licht-, hitte-, elektriciteit- 
en spectroscopiesignalen die precies passen bij de groei- en 
opslagcondities in de productie en de keten die volgt op het 
oogsten. 
Aan de online bijeenkomst deden 26 deelnemers mee. de 
organisatoren zijn tevreden; er waren levendige discussies  
en er was interesse vanuit verschillende partners.•

Fotonica voor kassen en koude-opslag

NIEUWS

binnen het Horizon 2020 programma 
heeft de europese Unie een FeT Proactive 
subsidie toegekend aan een consortium 
van acht organisaties, waaronder AMOLF. 
Het consortium gaat nieuwe technieken 
ontwikkelen voor elektronenmicroscopie. 
Het totale budget bedraagt 5 miljoen euro.
In het project Electron Beams Enhancing 
Analytical Microscopy (ebeAM) zullen 
de onderzoekers samen met industriële 
partijen binnen de elektronenmicroscoop 
licht- en elektronenstralen combineren 
met innovatieve detectietechnieken.  
door de unieke interactie tussen elektro-
nen en licht is de vernieuwde elektronen-

microscoop in staat om ultrahoge spec-
trale en temporale gegevens te koppelen 
aan afbeeldingen op de sub  
ångström schaal. Het consortium wil de 
brede inzetbaarheid van de ebeAM- 
technieken demonstreren in nieuwe  
materialen voor energieconversie,  
opto-elektronica en quantumtechnologie. 
Het ebeAM-project wordt geleid door 
Albert Polman en het consortium omvat 
naast AMOLF het ICFO (Castelldefels), de 
CNRS University Paris-Sud, de universitei-
ten van Göttingen, Kiel, en Antwerpen, 
alsmede de microscopiebedrijven Thermo-
Fisher (eindhoven) en delmic (delft).•
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Zonnecellen gemaakt van een combinatie van silicium en 
perovskiet - met name de variant met gemengde halides 
zoals jood en broom - zijn potentieel efficiënter en goedkoper 
dan de traditionele siliciumzonnecellen. Zo zetten ze een veel 
groter deel van het zonlicht om in elektriciteit. Maar perov-
skieten vallen uiteen onder invloed van licht en zijn zodoende 
nog niet bruikbaar in de praktijk. Het vervangen van het (pos-
titief geladen) kation in de structuur helpt. de onderzoekers 
laten nu zien dat dat komt omdat de structuur daarmee in 
elkaar gedrukt wordt, net alsof je er veel druk op uitoefent. 

Chemische intuïtie
een perovskiet bevat loodionen omringd door halides, 
bijvoorbeeld jood en broom. binnenin de holle structuur die 
dit vormt bevindt zich een kation zoals methylammonium. 
Het probleem is dat er bij het beschijnen met licht gebiedjes 
ontstaan in het materiaal waar vooral joodionen zitten en 
andere met voornamelijk broomionen. Het voordeel van het 
jood-broom mengsel in de perovskieten verdwijnt dan: een 
groot deel van het lichtspectrum wordt in hitte omgezet in 
plaats van elektriciteit.
eline Hutter, chemicus van origine en tot dit jaar onderzoeker 
bij AMOLF, dacht dat de spontane scheiding van de halides 
wel eens voorkomen zou kunnen worden door het materiaal 
onder hoge druk te zetten. “Ik wist toen nog niet precies 
waarom. Noem het chemische intuïtie.” 

Uitdagende experimenten
Gelukkig beschikt de Hybrid Solar cells groep bij AMOLF 
over een apparaat dat dit soort materialen onder zeer hoge 
druk kan zetten. door vervolgens gebruik te maken van de 
Transient Absorption Spectrometer (TAS) van de Ultrafast 
Spectroscopy groep bij AMOLF, konden de onderzoekers de 
elektronische eigenschappen van de materialen onder ex-
treem hoge druk meten. “deze drukcel is uniek in de wereld,” 
zegt groepsleider bruno ehrler. “Maar ik was aanvankelijk 
sceptisch over eline's idee, ook omdat de experimenten die 

we zouden moeten doen te uitdagend leken.” 
In samenwerking met collega Loreta Muscarella lukt het  
eline Hutter om met dit apparaat te meten wat er gebeurt 
met het materiaal na beschijnen met licht. “Als er geen druk 
op het materiaal staat zien we de scheiding van broom en 
jood. Onder 3000 bar druk zie je duidelijk dat er geen  
scheiding meer plaatsvindt.”

Praktische oplossing
dit mooie resultaat bevestigt Hutters hypothese dat het vrije 
volume in het materiaal, en daarmee de druk, een cruciale rol 
speelt bij de scheiding van de halides. Maar het is onpraktisch 
om een zonnecel te maken die onder zo'n hoge druk staat. 
daar blijkt echter een zeer praktische oplossing voor te zijn, 
legt Hutter uit. “Wanneer je het kation in de holle ruimtes van 
het perovskiet vervangt door een kleiner kation zoals cesium, 
vindt er zogeheten chemische contractie plaats. de hele  
structuur krimpt van binnenuit in elkaar als aarde die  
indroogt en samentrekt. Het effect is precies hetzelfde als  
het onder hoge druk zetten van het materiaal.”
Hutter en collega's toonden vervolgens met de TAS aan dat 
er ook in dit chemisch samengedrukte perovskiet geen schei-
ding meer plaatsvindt van jood en broom. daarmee bewijzen 
ze dat een vergeten aspect van de theorie belangrijk is: het 
volume van het materiaal is eerder nooit meegenomen in de 
berekeningen, zegt Hutter. “Het mooie van dit onderzoek vind 
ik de link tussen de externe en interne druk.” 

Stabiliteit verzekerd
Om perovskieten stabiel te maken is dit een essentiële ont-
dekking, zegt ook ehrler. “de focus heeft altijd gelegen op de 
kinetiek: het vertragen van de beweging van de ionen, zodat 
ze langzamer zouden ontmengen. Wij laten nu zien dat het 
verhogen van de druk juist de thermodynamica verandert:  
de ionen bewegen nog even snel, maar het is energetisch niet 
meer gunstig als jood en broom ontmengen. dat gebeurt dan 
ook niet meer.”•

Perovskiet, een veelbelovend materiaal voor zonnecellen, kun 

je veel stabieler en daarmee efficiënter maken door slechts één 

ion te vervangen. Onderzoekers uit de groep van bruno ehrler 

lieten op onverwachte wijze zien hoe dat kan: druk blijkt een 

belangrijke rol te spelen. 

Tekst: bastienne Wentzel • beeld: THISillustrations.com

Perovskiet presteert  beter onder druk
HIGHLIGHT

Referentie 
e.M. Hutter, L.A. Muscarella, F. Wittmann, J. Versluis, L. McGovern, H.J. bakker, Y.W. Woo, Y.K. Jung, A. Walsh, b. ehrler,  
Thermodynamic Stabilization of Mixed-Halide Perovskites Against Phase Segregation,  
Cell Rep.Phys.Sci., Volume 1 p. 100120: 1- 11, 2020.

Segregatie  

van bromide en jodide in 

perovskieten resulteert in een 

inhomogeen energielandschap, weer-

gegeven als bergen en valleien. Onder 

hoge druk blijven de bromide en jodide 

gemengd, waardoor de perovskieten 

hun gunstige eigenschappen voor 

zonnecellen behouden. 



bij onderzoeksinstituut ArcNL gaat wetenschap-
pelijk uitblinken al vanaf de start van het onderzoek 
hand in hand met het toepassen van de nieuwe 
kennis in de nanolithografiesystemen van  
private partner ASML. Voor AMOLF-groepsleider  
Femius Koenderink was die intensieve verwevenheid 
met de industrie even wennen. “Ik had wel vaker 
met industriële partners samengewerkt op het 
gebied van fotonica, maar nog nooit zo intensief als 
in dit project”, vertelt hij. “Het is heel belangrijk om 
te investeren in het opbouwen van een goede relatie 
en de tijd te nemen om te begrijpen wat het bedrijf 
nodig heeft. de veelvuldige interactie was enorm 
vruchtbaar en heeft er zelfs voor gezorgd dat we 
als AMOLF-onderzoeksgroep nieuwe richtingen zijn 
gaan verkennen.”

Twee werelden 
Toen de plannen voor het onderzoek samen met 
ARCNL ontstonden, diende zich ook de ideale 
promovendus aan. Ruslan Röhrich had tijdens zijn 
studie aan de rWTH in Aken en een uitwisselings-
programma met de TU delft al kennisgemaakt met 
AMOLF en werd nog enthousiaster over het instituut 
toen hij in 2016 een lezing van Koenderink in  
duitsland bijwoonde. Hij stuurde een open  
sollicitatie die leidde tot een promotieplaats.  
“Zowel voor mijn bachelorscriptie als voor mijn  
masterscriptie heb ik samengewerkt met instituten 
voor toegepast onderzoek”, vertelt hij. “Ik was dus  
al gewend aan samenwerken met mensen van  
buiten de universiteit.”

Zowel Koenderink als röhrich roemen het belang 
van de juiste contactpersoon voor een goede  
samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven.  
Voor hun project vonden zij die in Arie den boef, 
groepsleider Computational Imaging bij ARCNL, 

bijzonder hoogleraar aan de VU én senior fellow 
bij ASML. “dankzij hem leerden wij het bedrijf echt 
kennen en werd er door de medewerkers van ASML 
ook serieus geluisterd naar onze inbreng vanuit de 
wetenschap”, aldus Koenderink.

Blijven leren
“In de halfgeleiderindustrie is extreem nauwkeurige  
procescontrole belangrijk”, zegt röhrich. “de opti-
sche metrologie en microscopietechnieken die daar-
voor gebruikt worden, lopen tegen hun limieten aan. 

Ik heb verschillende manieren onderzocht om die 
limieten op te rekken door nanofotonica te combine-
ren met beeldvorming met behulp van algoritmes.”
de kennis van nanofotonica was ruimschoots aan-
wezig op AMOLF, terwijl ARCNL veel expertise heeft 
op het gebied van computationele beeldvorming. 
“Stefan Witte en de onderzoekers in zijn eUV  
Generation & Imaging groep hebben mij vertrouwd 
gemaakt met algoritmes”, zegt Röhrich. “Ik kreeg 
van Femius de ruimte om me daar echt in te ver-
diepen. We hebben ons in het hele traject flexibel 
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INTERVIEW

Het is niet voor niets dat in 2014 het Advanced 

Research Center for Nanolithography 

(ArcNL) pal naast AMOLF werd gebouwd. de 

instituten delen technische en ondersteunende 

faciliteiten en trekken ook op wetenschappelijk 

gebied geregeld samen op. eén van die 

gezamenlijke onderzoeksprojecten werd 

vier jaar geleden gestart in de Nanofotonica 

afdeling van AMOLF. Voor dit project, waarin 

ook nauw werd samengewerkt met ASML, 

had groepsleider Femius Koenderink geen 

passender promovendus kunnen vinden dan 

Ruslan Röhrich. Op 11 december promoveerde 

hij aan de Universiteit van Amsterdam op 

onderzoek waarin niet alleen wetenschap en 

toepassing samenkomen, maar waarin hij ook 

verschillende vakgebieden uit de natuurkunde 

verbindt. Door nanofotonica te combineren 

met computationele beeldvorming ontstaan 

nieuwe inzichten en meetmethoden voor de 

nanolithografie-industrie.

Tekst: bauke Vermaas • beeld: Jan Willem Steenmeijer

Ruslan Röhrich, met promotor Femius Koenderink (links) en copromotor Stefan Witte (rechts)

 “ De veelvuldige interactie was enorm 
vruchtbaar en heeft er zelfs voor gezorgd  
dat we als AMOLF-onderzoeksgroep  
nieuwe richtingen zijn gaan verkennen”
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pUbLIcaTIES

AdVANced MATerIALS
Shape-preserving chemical conversion of 
architected nanocomposites
H.c. Hendrikse, A. van der Weijden, 
M. ronda-Lloret, T. Yang, r. bliem, 
N. Raveendran Shiju, M. van Hecke, 
L. Li en W.L. Noorduin
door ionuitwisseling op nanocompo- 
sieten kunnen zelfassemblerende  
structuren worden omgezet in functio- 
nele materialen met onafhankelijke 
controle over de vorm en de chemische 
samenstelling.

AcS eNerGY LeTTerS
Lattice compression increases the acti-
vation barrier for phase segregation in 
mixed-halide perovskites
L.A. Muscarella, e.M. Hutter, F. Wittmann, 
Y.W. Woo, Y.K. Jung, L. McGovern,  
J. Versluis, A. Walsh, H.J. bakker en  
b. ehrler
Onder invloed van hoge druk blijven 
perovskieten stabieler. Omdat de kris-
talstructuur verandert wordt het voor 
atomen moeilijker om zich door het 
materiaal te verplaatsen.

Photovoltaics reaching for the  
Shockley–Queisser limit
b. ehrler, e. Alarcón-Lladó, S.W. Tabernig, 
T. Veeken, e.c. Garnett en A. Polman
de laatste jaren zijn zonnecellen van 
verschillende materialen veel efficiënter 
geworden. de auteurs hebben de voort-
gang en de potentie voor toekomstige 
verbeteringen samengevat.

ACS NANO 
Simultaneous photonic and excitonic coupling  
in spherical quantum dot supercrystals
e. Marino, A. Sciortino, A. berkhout, 
K.e. MacArthur, M. Heggen, T. Gregorkiewicz, 
T.e. Kodger, A. capretti, c.b. Murray, 
A.F. Koenderink, F. Messina en P. Schall
Als je quantum nanokristallen dicht opeen-
pakt in bollen ter grootte van de golflengte 
van licht absorberen en verstrooien zij licht 
stuk voor stuk veel efficiënter dan wanneer 
ze op zichzelf staan.

Nanocube imprint lithography
H. Agrawal en e.c. Garnett
Met het afdrukken van een laagje van 
nanokubusjes hebben de onderzoekers 
verschillende nanopatronen gemaakt.

Controlling optically driven atomic migra-
tion using crystal-facet control in plasmonic 
nanocavities
A. Xomalis, r. chikkaraddy, e. Oksenberg, 
I. Shlesinger, J. Huang, e.c. Garnett, A.F. 
Koenderink en J.J. baumberg 
Spectroscopie van licht in plasmonische 
trilholtes ter grootte van een nanometer 
geeft informatie over de stabiliteit en de 
oppervlaktefysica van de kristalfacetten 
van de plasmonische resonator.

Observation of cooperative Purcell  
enhancements in antenna-cavity hybrids
H.M. doeleman, c.d. dieleman, c. Mennes,  
b. ehrler en A.F. Koenderink
door een slimme samenwerking van een 
trilholte waarin licht lang rondzingt en een 
plasmonantenne die licht in een heel klein 
volume vangt, kun je enkele quantumbronnen 
veel helderder en sneller laten stralen.

ScIeNce AdVANceS
Adaptive tuning of cell sensory diversity 
without changes in gene expression
K. Kamino, J.M. Keegstra, J. Long, T. emonet 
en T.S. Shimizu
Ontdekking van een mechanisme dat  
celpopulaties in staat stelt om de diversiteit  
in de populatie heel snel te controleren,  
door middel van fysische en chemische aan-
passingen van bestaande eiwitten.

ANGeWANdTe cHeMIe  
International edition
FtsZ reorganization facilitates deformation 
of giant vesicles in microfluidic traps 
K.A. Ganzinger, A. Merino-Salomón,  
d.A. García-Soriano, A.N. butterfield, T. Litschel, 
F. Siedler en P. Schwille
de onderzoekers laten zien dat als eiwitten 
van het bacteriële cytoskelet zich verzamelen 
op het membraan, de lipide vesikels (vetblaas-
jes) zowel mechanische deformatie als veran-
deringen in druk op hun membraan kunnen 
weerstaan. Zelfs als dat meermaals gebeurt.

Enantiospecific solid solution formation 
triggers the propagation of homochirality
I. baglai, M. Leeman, K. Wurst, r.M. Kellogg 
en W.L. Noorduin
Kristallisatie kan links- en rechtshandige 
families van moleculen zo sorteren dat alle 
moleculen tijdens een reactie worden om-
gezet in moleculen die allemaal of links- of 
rechtshandig zijn.

publicaties  juli-november 2020

opgesteld door niet te veel te focussen op wat  
we al wisten en goed konden, maar open te staan 
voor wat er te leren is van andere methoden en 
vakgebieden. Ik heb bovendien aan meerdere, min 
of meer losstaande projecten tegelijk gewerkt.”
een van die projecten is het verbeteren van  
de resolutie in fluorescentiemicroscopie. “de  
resolutie – hoeveel details een microscoop kan laten 
zien – wordt in principe begrensd door de golflengte 
van het gebruikte licht. Als we het licht dat op een 
object valt moduleren, en vervolgens met het juiste 
algoritme de details uit het beeld reconstrueren, 
kunnen we die resolutielimiet oprekken”, vertelt 
Röhrich. “Ik heb een programma ontwikkeld dat 
voor verschillende manieren van lichtmodulatie het 
juiste reconstructie-algoritme vindt. We hebben de 
verbeterde resolutie ook experimenteel laten zien.”

Regelmatig sparren
de veelvuldige interactie met ASML zorgde voor  
een schat aan nieuwe ideeën en invalshoeken  
voor Röhrichs project. “Soms werd ik haast bedolven 
onder alle suggesties vanuit het bedrijf,” zegt  
de promovendus. “Zij werken met honderd  
mensen aan het onderwerp, maar ik ben slechts  
in mijn eentje.”

eén van de hoofdstukken van röhrichs proefschrift 
komt rechtstreeks voort uit de gesprekken met 
ASML. Omdat lithografiemachines meerdere lagen 
op een wafer etsen, is het belangrijk om de lagen 
correct uit te lijnen. daarvoor worden lijnen als 
markers op de wafer aangebracht. röhrich: “We 
hebben onderzocht hoezeer de vorm van de markers 
het correct bepalen van de relatieve verplaatsing van 
een wafer beïnvloedt. We hebben de lichtverstrooi-
ing gemeten van gestapelde markers in de vorm 
van een tweedimensionaal rooster en gemodelleerd 
hoe verschillende roostervormen presteren onder 
invloed van ruis. Hiermee konden we structuren 
voorstellen aan ASML om de verplaatsingsmetingen 
nog nauwkeuriger te maken.” 
 
Publiceren of blijven ontwikkelen
röhrich en Koenderink voelden zich als academici 
absoluut gewaardeerd en serieus genomen door 
ASML, maar zagen ook cultuurverschillen. bijvoor-
beeld bij het delen van onderzoeksresultaten. “Voor 
een bedrijf is snelheid belangrijk”, aldus Koenderink. 
“Zij ontwikkelen meteen verder, terwijl wij acade-
mici gewend zijn te pauzeren en eerst op te schrij-
ven wat we hebben ontdekt.” Rond dat opschrijven 
heeft een bedrijf weer meer tijd nodig, ontdekte 
Röhrich: “Voordat je iets naar buiten brengt, moet 
het gescreend worden op intellectueel eigendom. 
Logisch, maar dat is iets waar wetenschappers in 
hun planning niet altijd rekening mee houden.”

Hoewel hij in alle opzichten van zijn promotietraject 
bij AMOLF heeft genoten, ambieert Röhrich na zijn 
promotie geen carrière in de wetenschap. “Ik heb de 
sfeer en de wetenschappelijke mogelijkheden erg 
gewaardeerd, zowel bij AMOLF als bij ARCNL, waar ik 
zelfs tijdens de coronabeperkingen de mogelijkheid 
kreeg om mijn experimenten te doen. Na de relatie-
ve vrijheid van de wetenschap ben ik nu toe aan een 
vaste aanstelling. bovendien wil ik me graag meer 
bezighouden met de toepassing van hoogwaardige 
technologieën.”•

“Soms werd ik haast 
bedolven onder alle 

suggesties  
vanuit het bedrijf”

Illustratie van een computer chip (bron: ASML)
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pUbLIcaTIES

AcS ceNTrAL ScIeNce 
Slow proton transfer in nanoconfined water
O.O. Sofronov en H.J. bakker
Uit femtoseconde infrarood metingen 
blijkt dat de snelheid waarmee protonen 
door water bewegen heel sterk afneemt 
als het watervolume op nanoschaal wordt 
ingeperkt.

NANO LeTTerS
Electrons generate self-complementary 
broadband vortex light beams using chiral 
photon sieves
N. van Nielen, M. Hentschel, N.J. Schilder, 
H. Giessen, A. Polman en N. Talebi
elektronenbundels die spiraalvormige 
gaten in metaal bestralen creëren chirale 
lichtbundels.

ISMe JOUrNAL 
Temporal tracking of quantum-dot apatite 
across in vitro mycorrhizal networks shows 
how host demand can influence fungal 
nutrient transfer strategies
A. van ‘t Padje, L. Oyarte Galvez, M. Klein, 
M.A. Hink, M. Postma, T.S. Shimizu en 
e.T. Kiers
door het transport van fluorescent ge-
maakte voedingsdeeltjes te volgen, bleek 
hoe de symbiotische ‘handel’ tussen micro-
ben en planten wordt beïnvloed door de 
vraag naar voedingsstoffen van de planten.

AcS APPLIed MATerIALS  
& INTerFAceS 
Using hot electrons and hot holes for simul-
taneous cocatalyst deposition on plasmonic 
nanostructures
e. Kontoleta, A. Tsoukala, S.H.c. Askes, 
e. Zoethout, e. Oksenberg, H. Agrawal en 
e.c. Garnett
Gouden nanodeeltjes concentreren licht om 
twee verschillende materialen tegelijkertijd 
te kunnen deponeren. 

Close-packed ultrasmooth self-assembled 
monolayer of CsPbBr3 perovskite nanocubes
b.K. Patra, H. Agrawal, J.Y. Zheng, X. Zha,  
A. Travesset en e.c. Garnett
een nieuwe procedure om ultraplatte, uit 
één laag bestaande nanokubusjes van 
perovskiet te maken.

ceLL SYSTeMS 
Predicting evolutionary constraints by 
identifying conflicting demands in regulatory 
networks
M. Kogenaru, P. Nghe, F.J. Poelwijk en S.J. Tans 
Omdat evolutie drijft op toeval lijkt het 
voorspellen ervan onmogelijk. Toch is het 
de onderzoekers gelukt om met zowel een 
wiskundig model als daadwerkelijke experi-
menten met bacteriën, voorspellingen  
te doen over de evolutie van de E.Coli-
bacterie.

PHYSIcAL reVIeW LeTTerS 
Diffusible cross-linkers cause superexponential 
friction forces
H. Wierenga en P.r. ten Wolde 
exponentiële toename van de wrijvings-
krachten in cellen; de onderzoekers presen-
teren een theorie die de wrijving beschrijft 
tussen biologische filamenten in een cel die 
met elkaar verbonden zijn door eiwitten.

NANOPHOTONICS
 

Gain-induced scattering anomalies of  
diffractive metasurfaces
r. Kolkowski en A.F. Koenderink
Wanneer je bijna doorzichtige plakjes materi-
aal een heel klein beetje optische versterking 
meegeeft, verschijnen bij sommige invals-
hoeken en golflengtes plots divergenties in 
reflectie, waarin de fase niet gedefinieerd is en 
waaromheen de fase een volle 2pi doorloopt.

A simple transfer-matrix model for meta- 
surface multilayer systems
A. berkhout en A.F. Koenderink
Met dit wiskundige model kun je snel de 
optische respons doorrekenen van structuren 
waarbij normale laagjes materiaal als in een 
diëlektrische spiegel, en nanogestructureerde 
meta-oppervlakken, willekeurig gestapeld  
kunnen worden. 

ACS PHOTONICS 
Generation of pure OAM beams with a single 
state of polarization by antenna-decorated 
microdisk resonators 
K.G. cognée, H.M. doeleman, P. Lalanne en  
A.F. Koenderink
door schijfvormige trilholtes waarin licht  
kan rondzingen te decoreren met kettingen 
van plasmonische antennes kunnen de onder-
zoekers gecontroleerd en efficiënt lichtbundels 
maken die spiraalvormige fasepatronen 
hebben en circulair gepolariseerd zijn. Ze zijn 
toepasbaar in (quantum)communicatie en 
microscopie.

Photonics for photovoltaics – advances  
and opportunities
e.c. Garnett, b. ehrler, A. Polman en  
e. Alarcón-Lladó
Perspectief artikel: hoe nieuwe inzichten in het 
gedrag van licht op de nanoschaal zonnecel-
technologie verbeteren.

Strong coupling to generate complex  
birefringence - metasurface in the middle 
etalons
A. berkhout, T.A.W. Wolterink en  
A.F. Koenderink
Wanneer je optische antennes tussen twee 
spiegels plaatst die samen een etalon 
vormen levert dit niet alleen een enorme 
spectrale splitsing op van de etalon- 
resonantie, maar ook een grote mate van 
dubbelbrekendheid.

Uncertainty estimation and design opti-
mization of 2D diffraction-based overlay 
metrology targets 
r. röhrich, G. Oliveri, S. Kovaios,  
T.V. Tenner, A.J. den boef J.T.b. Overvelde en 
A.F. Koenderink
AMOLF, ARCNL en ASML bestudeerden 
samen welke patronen je het beste op een 
wafer kunt schrijven om te meten hoe 
goed verschillende lithografiestappen op 
elkaar uitgelijnd zijn.

Dual-polarization analog 2D image  
processing with nonlocal metasurfaces
H. Kwon, A. cordaro, d.L. Sounas,  
A. Polman en A. Alù
Tweedimensionaal optisch metamateriaal 
fungeert als analoge computer voor  
razendsnelle beeldverwerking.

Nanophotonic emission control for  
improved photovoltaic efficiency
J.S. van der burgt en e.c. Garnett
Het beheren van emissie door nano- 
structuren maakt zonnecellen efficiënter.

Phase-resolved surface plasmon scattering 
probed by cathodoluminescence holography
N.J. Schilder, H. Agrawal, e.c. Garnett en  
A. Polman
Kathodeluminescentie-holografie meet het 
fasefront van lichtemissie van  
nanodeeltjes.

 
Change in tetracene polymorphism facilitates 
triplet transfer in singlet fission-sensitized 
silicon solar cells
b. daiber, S. Maiti, S. Ferro, J. bodin,  
A.F.J. van den boom, S.L. Luxembourg,  
S. Kinge, S.P. Pujari, H. Zuilhof, L.d.A. Siebbeles 
en b. ehrler 
Singlet-splijting is een proces waarmee 
zonnecellen een veel hoger rendement 
zouden kunnen behalen. dit lukt alleen als 
de cellen goed met silicium samenwerken. 
een simpele manier om deze samenwerking 
te bereiken is de structuur van het singlet-
splijting-materiaal aan te passen.

ceLL rePOrTS PHYSIcAL  
ScIeNce
Thermodynamic stabilization of mixed-halide 
perovskites against phase segregation
e.M. Hutter, L.A. Muscarella, F. Wittmann,  
J. Versluis, L. McGovern, H.J. bakker, Y.W. Woo, 
Y.K. Jung, A. Walsh en b. ehrler
Perovskiet, een veelbelovend materiaal voor 
zonnecellen, kun je veel stabieler maken 
door slechts één ion te vervangen. de kris-
talstructuur blijkt daarbij een belangrijke rol 
te spelen.•

NANOScALe 
Universal direct pattering of colloidal  
quantum dots by (extreme) ultraviolet  
and electron beam lithography
c.d. dieleman, W. ding, L. Wu, N. Thakur,  
I. bespalov, b. daiber, Y. ekinci, S. castellanos  
en b. ehrler
Quantumdeeltjes zijn heel kleine kristallen 
en met een nieuwe methode kunnen deze 
volgens een nanopatroon gemaakt worden. 
dit belooft veelzijdige toepassingen in de 
nanofotonica.

JOUrNAL OF PHYSIcAL  
cHeMISTrY LeTTerS 
Understanding the stability of MAPbBr3  
versus MAPbI3: suppression of methyl- 
ammonium migration and reduction of  
halide migration
L. McGovern, M.H. Futscher, L.A. Muscarella  
en b. ehrler
Metaalhalide perovskieten zijn materialen die 
heel goed kunnen worden ingezet in zonne- 
cellen of leds. Sommige soorten zijn stabieler 
dan andere soorten; dat hangt af van de ma-
nier waarop ionen door het materiaal stromen. 

Efficient carrier multiplication in low band gap 
mixed Sn/Pb halide perovskites
S. Maiti, S. Ferro, d. Poonia, b. ehrler,  
S. Kinge en L.d.A. Siebbeles
Sommige materialen kunnen meer dan  
één elektron aanslaan met de energie van één 
foton. Meestal gaat het om quantumkristal-
len, maar nu blijkt dat ook bulkkristallen dit 
kunnen.
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Om een onzekere toekomst het hoofd 
te bieden kun je maar het beste met 
zo veel mogelijk rekening houden. 
dat geldt niet alleen voor mensen 
maar ook voor celpopulaties. Ook die 
wedden het liefst niet op één paard. 
Zolang er geen bijzondere prikkels zijn 
moet de populatie eigenlijk raden wat 
de toekomst brengt en is het gunstig 
om een grote diversiteit in de popula-
tie te hebben zodat er altijd een paar 
zijn die goed op de omstandigheden 
kunnen reageren. “Maar dat verandert 
zodra er zich prikkels aandienen,” zegt 
Tom Shimizu. “dan heeft raden geen 
zin en kunnen cellen beter op hun 
zintuigen vertrouwen. Cellen kunnen  
namelijk hun gevoeligheid voor 
bepaalde prikkels afstellen, net zoals 
onze ogen zich geleidelijk aanpassen 
aan een donkere ruimte waarna we 
langzaam aan beter gaan zien.  

de celpopulatie gebruikt de zintuig-
lijke informatie om gezamenlijk  
te reageren.”

Kansen spreiden
In de biologie is dit zogeheten bet hed-
ging ofwel gespreid wedden zelfs een 
bekend begrip. Celpopulaties doen, 
net als mensen, aan het spreiden van 
kansen. Ze passen deze spreiding aan 
een veranderende omgeving aan. dat 
lijkt op het gedrag van handelaren op 
de beurs. Zolang onzeker is in welke 
richting de aandelen bewegen, is het 
verstandig om er veel verschillende in 
je mandje te hebben. Zijn er signalen 
dat er iets verandert op de beurs, dan 
pas je snel je aandelenpakket daarop 
aan.
Celpopulaties kunnen hun kansen 
spreiden door diversiteit te creëren. 
cellen 'ruiken' door middel van  

maar kleine cellen zoals bacteriën was  
een uitdaging.” deze techniek is ont- 
wikkeld in de groep van Shimizu op 
AMOLF, door voormalig promovendus  
Johannes Keegstra en postdoc Keita  
Kamino. de eerste resultaten werden drie 
jaar geleden gepubliceerd. Kamino, die dit 
nieuwe onderzoek leidde en voortzette 
aan de Yale universiteit, verbeterde de 
techniek door een manier te vinden 

om de cellen heel snel een prikkel te  
geven en deze weer weg te nemen.  
dat moet binnen een seconde, omdat  
de reactie van de cellen daarop ook  
in de orde van seconden plaatsvindt. 
daarvoor ontwikkelde Kamino  
een microfluïdische chip, een klein com-
partiment met kanalen waardoorheen 
een vloeistof kan worden geleid waaraan 
de levende cellen worden blootgesteld.

Breed toepasbaar
“Zonder deze nieuwe technieken was dit 
onderzoek niet mogelijk,” zegt Shimizu. 
“de resultaten zijn niet alleen in het 
onderzoek naar deze specifieke bacterie 
belangrijk. Het concept dat een celpopula-
tie zijn diversiteit aanpast door eiwit- 
interacties en met name de snelheid waar-
mee dat gebeurt is breed terug te vinden 
in de biologie. denk bijvoorbeeld aan de 
behandeling van kanker. Tumorcellen zijn 
zeer divers. Als je meer weet over hoe die 
diversiteit tot stand komt en vooral hoe 
snel tumorcellen zich kunnen aanpassen, 
dan kan dat helpen in de ontwikkeling van 
effectievere geneesmiddelen.”•

Celpopulaties blijken zich heel snel aan te kunnen passen 

aan veranderingen in hun omgeving. dat doen ze niet 

alleen door genexpressie zoals lang werd gedacht, maar 

ook door het veranderen van de fysische en chemische 

eigenschappen van eiwitten op hun oppervlak. dat laatste 

proces duurt seconden in plaats van uren. Onderzoekers 

van AMOLF en de universiteit Yale ontdekten deze 

snelle aanpassingen dankzij een nieuwe microscopische 

techniek.

Tekst: bastienne Wentzel

Hoe celpopulaties razendsnel  alle neuzen dezelfde kant op krijgen
HIGHLIGHT

Referentie: 
K. Kamino, J.M. Keegstra, J. Long, T. emonet, T.S. Shimizu, 
Adaptive tuning of cell sensory diversity without changes in gene expression, 
Sci. Adv., 6(46), eabc1087: 1-11, 2020.

20 • AMOLF NeWS • deceMber 2020 AMOLF NeWS • deceMber 2020 • 21

receptoreiwitten op het celoppervlak. 
door het type en de hoeveelheid recep-
toreiwitten aan te passen reageert elke 
cel net even anders op prikkels en zijn 
hun overlevingskansen gespreid. een be-
langrijke vraag is hoe snel een populatie 
deze diversiteit kan veranderen. 

Snel, sneller, snelst
enkele jaren geleden werd duidelijk 
dat cellen niet alleen diversiteit in de 
populatie creëren door evolutie maar 
ook door genexpressie. dat proces duurt 
minuten of uren. dat is al een stuk snel-
ler dan evolutie, maar het is nog steeds 
niet snel genoeg om goed te reageren op 
een directe verandering in de omgeving.
Tot hun verrassing ontdekten Shimizu 
en collega's onlangs dat een populatie 
van de E.coli-bacterie die diversiteit juist 
heel snel kan sturen. In een prikkelarme 
omgeving zonder signalen van voedsel 
of gevaar, is de diversiteit groot. In een 
prikkelrijke omgeving wordt de spreiding 
in die diversiteit tien keer kleiner. Veel 
meer cellen specialiseren zich, door 
niet de eiwitten zelf maar de vorm of 
chemische toestand van de eiwitten te 
wijzigen. deze veranderingen gebeuren 
in een paar seconden. 

Levende cellen meten
Shimizu is niet alleen enthousiast over 
de resultaten, maar ook over de nieuwe 
microscopische techniek die voor dit 
onderzoek is gebruikt. Het gaat om 
single-cell FreT, een techniek waarbij je 
de activiteit van moleculaire netwerken 
in levende cellen stuk voor stuk kan me-
ten met licht. “We kijken als het ware in 
het brein van de bacterie” legt Shimizu 
uit. “dat kon al voor grotere cellen,  
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Langerhuizen bate voor Kristina Ganzinger 

Op 11 september ontving groeps-
leider Kristina Ganzinger de  
Pieter Langerhuizen Lambertus-
zoon bate 2020 van de Konink-
lijke Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen (KHMW). 
Met deze beurs van 25.000 euro 
wil Ganzinger een veelbelo-
vende methode verbeteren om 
‘minimale cellen’ te maken en de 
mechanismen ontrafelen waar-
mee immuuncellen signalen 
onderscheiden.•

Andrea Cordaro wint Italiaanse prijs

Andrea cordaro, Phd student in de Photonic 
Materials groep, heeft in september de Italiaanse 
Piero brovetto prijs gewonnen. deze prijs wordt 
jaarlijks door de Società Italiana di Fisica uitge-
reikt aan een jonge, recent afgestudeerde fysicus. 
Volgens de jury heeft Cordaro zich onderscheiden 
door zijn onderzoek op het gebied van fotonica 
en nanofabricatie van metamaterialen.•

Groepsleider bas Overvelde is door het vakblad De Ingenieur uitgeroepen 
tot een van de vijftien jonge techniektalenten van 2020. Volgens  
de Ingenieur onderscheiden de hedendaagse talenten zich niet alleen 
door hun technische excellentie, maar ook doordat duurzaamheid en zorg 
voor de medemens in hun werk vaak centraal staan. 

Overvelde werkt bij AMOLF aan soft robotics en metamaterialen. 
Zijn onderzoek is vooral nieuwsgierigheidsgedreven. “Maar”, 

zegt Overvelde, “Ik ben opgeleid als werktuigbouwkundige 
en nu ben ik er klaar voor om daar ook echt iets nuttigs 
mee te doen.” Als voorbeeld noemt hij de samenwerking 
met een hartchirurg van het Amsterdamse UMC: “Met 

metamaterialen willen we een kunstmatig hart bouwen 
dat mensen met een ernstige hartziekte kan helpen.”

Kristina Ganzinger heeft samen met Jennifer Geddes-McAlister van University of Guelph 
(Ontario, Canada) een beurs van 200.000 Canadese dollars ontvangen van het Canada 
Research Coordinating Committee. Met dit geld willen de onderzoekers een zogenoemde 
‘microfluïdische chip’ bouwen om populaties van immuuncellen en bacteriën van elkaar 
te scheiden. Ganzinger gaat de chip ontwerpen, bouwen en testen op functionaliteit. 
Geddes-McAlister wil met de chip voor elk celtype het gen- en eiwitexpressieprofiel 
tijdens een infectie bepalen en daarmee interacties tussen immuuncellen en bacteriën 
bestuderen. Het uiteindelijke doel is meer kennis te verkrijgen over immuunreacties ge-
richt op bacteriën, en hoe resistentie ontstaat als de infectie tegelijkertijd met antibiotica 
wordt behandeld.

Schematische weergave van de microfluïdische chip. 

Een gemengde populatie van cellen stroomt in de 

chip. Als eerste worden de bacteriën gescheiden van 

de immuuncellen met behulp van een kruisstroom-

filter. Voor het verder scheiden van de verschillende 

typen immuuncellen gebruiken de onderzoekers 

contactloze diëlektroforese (cDEP). Hierbij worden, 

met de spanning ingeschakeld, sommige cellen ge-

vangen in het elektrisch veld rond de PDMS-paaltjes, 

terwijl andere cellen verder stromen. Door het 

afschakelen van de spanning worden de cellen ver-

volgens ‘bevrijd’ en kunnen ze de chip uitstromen, 

wat resulteert in subpopulaties (output), gescheiden 

in de tijd.•

Canadese financiering voor onderzoek van 
Kristina Ganzinger

Bas Overvelde Techniektalent van 2020

MRS posterprijzen voor  
Susan Rigter

Susan Rigter, uit de Nanoscale Solar Cells 
groep van erik Garnett, kreeg de best Poster 
Award voor haar poster Amorphous Halide 
Perovskite Thin Films die ze presenteerde  
tijdens de 2020 MRS Virtual Fall Meeting. 
Maar het bleef niet bij één prijs; rigter  
ontving voor haar MRS-poster ook de  
AcS energy Letters Award.
de MrS conferentie is wereldwijd het  
belangrijkste en grootste congres op  
het gebied van onderzoek naar materialen. 
deze editie was voor het eerst geheel online 
en werd gehouden van  
29 november tot 4 december 2020.•
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Het interview met Overvelde kunt u lezen op  
www.deingenieur.nl/artikel/als-ideeën-beginnen-te-stromen.•
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UNCONVENTIONAL METROLOGy:  

MERGING NANOPHOTONICS WITH  

COMPUTATIONAL IMAGING

Ruslan Röhrich

Universiteit van Amsterdam

ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE STRUCTURE  

AND ULTRAFAST KINETICS  

OF ACIDS AND HyDRATED PROTONS

Oleksandr Sofronov

Universiteit van Amsterdam

UNRAVELING THE ELUSIVE SOLVATION 

STRUCTURE OF AqUEOUS IONS USING 

ADVANCED SPECTROSCOPIC TECHNIqUES

Roberto Cota 

Universiteit van Amsterdam

SHAPE AND INTERACTIONS OF THE 

BUILDING BLOCKS OF BIOMOLECULAR 

ARCHITECTURES

Giulia Giubertoni

Universiteit van Amsterdam

PLANAR HyBRID  

PLASMONIC-PHOTONIC RESONATORS:  

AN INTERFEROMETRIC INVESTIGATION

Annemarie berkhout

Universiteit van Amsterdam

ION ExCHANGE, SELF-ASSEMBLy,  

AND LIGHT EMISSION –  

A DANCE OF IONS AND LIGHT

Lukas Helmbrecht

Universiteit van Amsterdam

INTO THE DEEP WATERS  

OF EMULSIONS AND 

 HyDROGELS 

eliane van dam

Universiteit van Amsterdam


