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Sander Stroobants (geboren 04/01/1992) 
behaalde een master in de biomedische 
ingenieurs technieken aan de Universiteit 
Gent in 2016. Hij voerde zijn 
doctoraatsonderzoek uit bij Structural 

Biology Brussels en de Flow Group van de 
VUB onder de supervisie van Prof. Dr. 
Dominique Maes, Prof. Dr. Ir. Wim De 
Malsche en Prof. Dr. Ir. Johan Stiens. Zijn 
onderzoek werd gefinancierd door een 
beurs van het Europees Ruimte Agentschap 
en was gefocust op eiwitkristal nucleatie 
onder een constante afschuiving. Zijn 
onderzoek resulteerde in 4 peer reviewed 
papers die werden gepubliceerd in 
internationale tijdschriften. Zijn 
resultaten zijn voorgesteld op 
internationale conferenties. Hij behaalde 
de prestigieuze “IMT microfluidics on glass 
poster award” op de 23ste internationale 

conferentie TAS 2019 in Bazel. 

Eiwitkristallisatie is van groot belang in verschillende domeinen zoals 
de structurele biologie en de farmacie. Inderdaad, eiwitkristallen van 
goede kwaliteit zijn noodzakelijk voor de bepaling van de 
eiwitstructuur door middel van X-straal kristallografie. Indien eiwitten 
als medicijn worden toegediend, gebeurt dit vaak in de vorm van 
kristalsuspensies. Ondanks het belang is eiwitkristallisatie nog steeds 
een ongrijpbaar proces. Het bestaat uit twee stappen: eerst wordt er 
een nucleus gevormd, gevolgd door de groei van deze nucleus tot een 
kristal. Nucleatie bij het begin van het kristallisatieproces bepaalt 
belangrijke kenmerken van de gevormde kristallen zoals het aantal, de 
grootte, de morfologie en de polymorf. Nucleatie ligt ook aan de basis 
van aggregatieprocessen die worden waargenomen bij ziekten zoals 
Alzheimer en cataract. Voorspellingen met de klassieke theorieën 
verschillen echter aanzienlijk van de experimentele resultaten. 
Hoewel bekend is dat verschillende massatransportregimes het 
kristallisatieproces dramatisch zullen beïnvloeden, zijn de exacte 
mechanismen nog steeds slecht begrepen. Het is geweten dat hoge 
gemengde afschuifstromen de nucleatie zullen versnellen. Om de 
invloed van afschuiving op de eiwitkristallisatie systematisch te 
onderzoeken, werd een nieuw microfluïdisch apparaat ontwikkeld. We 
ontdekten dat zelfs lage tot matige afschuivingssnelheden de 
nucleatiesnelheid drastisch kunnen verhogen. We testten ook de 
invloed van afschuiving op de polymorf selectie tijdens de nucleatie 
van een farmaceutische verbinding. In de door ons geteste 
omstandigheden had afschuiving geen invloed op de polymorf selectie, 
wat suggereert dat de kinetiek en niet de thermodynamica van het 
proces werd beïnvloed. Bovendien maakt de inherente stochastische 
aard van de nucleatie het moeilijk om te voorspellen waar en wanneer 
een kritische nucleus zal verschijnen. Bovendien verhinderd de kleine 
omvang van de nucleus directe observatie. We gebruikten 3 nieuwe 
analytische technieken (THz-golven, Brownse microscopie en 
confocale gedepolariseerde dynamische lichtverstrooiing) en 
onderzochten hun potentieel in het detecteren van de nucleus in een 
vroeg stadium. Tenslotte werd de structuur van het peroxiredoxine-
eiwit van Sulfolobus islandicus bepaald. Het structuurbepalingsproces 
van dit eiwit bestond uit verschillende stappen: eerst werden de 
kristallisatiecondities bepaald en geoptimaliseerd, in de volgende fase 
werden X-stralen diffractie gegevens over deze kristallen verzameld 
en tenslotte werd de structuur bepaald met behulp van molecular 
replacement gevolgd door refinement.  De resultaten werden 
gepubliceerd en toegevoegd aan de “Protein Data Bank”. 
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