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7.1 About the author 

 

Ben Konrad Adrianus Nelemans was born on the 19th of 

April 1984 in Oosterhout, the Netherlands, as the first 

son of Ben Nelemans and Annie Ruczynski. He finalized 

his pre-university education at the Dongemond College 

in Raamsdonksveer in 2002 and started studying 

Biology at the University of Leiden.  

 

He obtained his master degree in Animal Biology in 

2008. During his master internship at the department of 

Integrative Zoology, under supervision of Michael 

Richardson, he worked on evolution of digit development in reptiles and birds, where he 

became very enthusiastic about studying cell and evo-devo biology. To share this passion, he 

was an education assistant for biology students in Leiden, during and after his study. 

 

After a year of working in regulatory affairs for biopharmaceutical Janssen Biologics, he 

started his PhD studies in 2011 at the group of Theo Smit within the Department of 

Orthopeadic Surgery at VU University Medical Center in Amsterdam. Because of the unusual 

combination of two niches, developmental biology and mechanobiology, the research 

presented in this thesis was performed in multiple labs: starting with zebrafish embryos in 

the department of Medical Microbiology and Infection Control, VU University, continuing 

with chicken embryos at the department of Oral Cell Biology, Academic Centre for Dentistry 

(ACTA), and finalizing the last experiments at the department of Medical Biology, Academic 

Medical Center. 

 

Ben is enthusiastic about clear science communication and critically expanding biological 

knowledge in original ways. His principle research interests concern morphogenesis, 

mechanobiology, microscopy and cell differentiation, particularly how cells are triggered to 

behave within living tissues. Ben has started as a lecturer in developmental biology at Utrecht 

University in 2018, to continue inspiring people about life sciences. 
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7.2 List of publications 

 

IN PREPARATION: Mechanics and self-organization in somitogenesis: a perspective 

studying the physics of somite formation. - Ben K.A. Nelemans*, Marjolein E. Blaauboer*, 

Lisanne G. Rens, Alexandra S. Piotrowski-Daspit, Hannan Tahir, Theodoor H. Smit. 

 

PUBLISHED: Schmitz, M., Nelemans, B. K., Smit, T. H. A Submerged Filter Paper Sandwich 

for Long-term Ex Ovo Time-lapse Imaging of Early Chick Embryos. - J. Vis. Exp. (118), 

e54636, doi:10.3791/54636 (2016). 

 

IN PREPARATION (DEVELOPMENT): Characterizing the viscoelastic properties of early 

chicken embryos during somitogenesis. - Ben K.A. Nelemans, Marica Marrese, Nelda 

Antonovaité, Davide Iannuzzi, Theodoor H. Smit. 

 

IN REVISION (DEVELOPMENT): Mechanical strain can increase somite number in live 

chick embryos. - Ben K.A. Nelemans*, Manuel Schmitz*, Hannan Tahir, R.M.H. Merks, 

Theodoor H. Smit. 

 

7.3 Meetings attended 

 

International 

2011 4th European Cell Mechanics Meeting, Amsterdam, the Netherlands. 

2013 5th European Cell Mechanics Meeting, September 28 – October 2, 2013 in 

Obergurgl, Austria. 

2014 Visualisation And Manipulation Of Signals And Forces In Developing Tissues. 

May 12-16th 2014, Santiago, Chile. 

 Oral presentation: The Forces that Shape our Spine: Mechanics of Somitogenesis. 

 Poster: The Forces that Shape our Spine: Mechanics in Somitogenesis. 

2015 6th European Cell Mechanics Meeting, Barcelona, Spain. 

 Poster: Reorganization of somitic cells upon additional axial elongation. 
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National 

2013 Annual Meeting of the MOVE Research Institute Amsterdam, The Netherlands. 

 Oral presentation: Let’s Bring MOVE Together – How to integrate our research 

 institute? 

 Poster: Mechanical Forces in Spinal Morphogenesis. 

2013 Discovery Festival, science / music / art festival in Amsterdam, The Netherlands. 

 Oral presentation: How do cells know how to build an organism? 

2014 Annual Meeting of The MOVE Research Institute Amsterdam, The Netherlands. 

 Poster: The Forces that Shape our Spine: Mechanics in Somitogenesis. 

2014 VU University Medical Center 8th Science Exchange Day. 

 Poster: The Forces that Shape our Spine: Mechanics in Somitogenesis. 

2016 Annual Meeting of The MOVE Research Institute Amsterdam, The Netherlands. 

Oral presentation: Biomechanics and tissue movement in embryonic spine 

development. 

Poster: Systems poster on high end widefield microscopy with the Zeiss Axio Zoom 

V16 and micro-indentation with the Optics11 Piuma. 

2017 VU University Medical Center 11th Science Exchange Day. 

 Poster: Mechanical stretching triggers body segment rescaling in live chick 

 embryos. 

 
 

7.4 Meetings organized 

 

2014 Scientific organizer for scientific workshop “Mechanobiology of Somitogenesis”. 

 Lorentz Center, Leiden. International Center for Workshops in the Sciences. 

8 September 2014 through 12 September 2014. 

http://lorentzcenter.nl/lc/web/2014/643/info.php3?wsid=643 
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7.5 Courses and external lab work 

 

2011 LCAM-AMC Basic Microscopy course “In the footsteps of Antoni van 

Leeuwenhoek”. 3 - 7 October 2011, at the Amsterdam Medical Centre, the 

Netherlands. Organizers: Eric Reits (AMC), Lenny Brocks (NKI), Jeroen Beliën 

(VUmc). 

2014 External lab work at the Claudio Stern lab, (July 2014), Department of Anatomy and 

 Developmental Biology, University College London. 

 Cloning, PCR, immunohistochemistry, in situ hybridizations, confocal imaging, 

 electroporation, embryo microsurgery. 

2014 EMBO Practical Course 3D Developmental Imaging 

4 – 12 July 2014, at the Instituto Gulbenkian de Ciencia, in Oeiras, Portugal. 

Organizer: Gabriel Martins (Instituto Gulbenkian de Ciencia). 

2016 Advanced qPCR Course, Graduate School AMC. 

 Organizers: Jan M. Ruijter, Maurice van den Hoff, Quinn Gunst. 

 
 

7.6 Teaching 

 

2008 Biologie van het Organisme (BO dier), Leiden University. Responsibility: Lectures 

~ about development, anatomy, physiology. Course coordination, supporting 

2010 workgroups, developing teaching materials. Organizer: dr. Frans Witte, Integrative 

Zoology, Leiden University. 

2012 Tissue Engineering and Mechanobiology, master course, Vrije Universiteit 

~  Amsterdam. Responsibility: Lectures about developmental, regenerative and cell 

2017 biology. Supporting workgroups. Organizer: dr. Marco Helder, Orthopaedic Surgery, 

VUmc. 

2014 Developed a Standard Operation Procedure (SOP) and acted as a dedicated person 

~ to introduce people to working with the Zeiss Axio Zoom.V16 and the ApoTome.2 for 

2017 in vivo time-lapsing and creating optical sections of your fluorescent samples.  
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7.7 Supervised students 

 

2014 Koen van der Laan, master internship 

2015 Sjoerd Deijs, master thesis 

2015 Stijn Boonstra, master internship 

2017 Ariana Ahmadzada, bachelor internship 

 

 

7.8 Recognitions 

 

2016 Winner of the AMC Cellular Imaging Microscopy Contest. 

 https://www.cellularimaging.nl/image-contest-winners/ 

2017 My skeletal-stained chick embryo was chosen for exhibition by Interstellate,  

 at the conference of Society for Neuroscience, November 11-15, Washington. 
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7.9 Dankwoord 

 

Ik ben erg blij en trots nu dit proefschrift af is. Onderzoek doen en een proefschrift hierover 

schrijven is soms een eenzaam proces, maar het is ook juist een prestatie die alleen maar 

geleverd kan worden door de hulp en inzicht van velen. Ik wil dan ook graag op deze plek 

iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan het labwerk, inzicht in de kennis en ook zeker 

de gezelligheid tijdens en buiten het werk. 

  

Allereerst ben ik mijn promotor, Theo, ongelooflijk dankbaar voor de inspiratie en creativiteit. 

Theo, je zit boordevol ideeën en inzichten en op momenten als we het even niet meer wisten, 

kwam dat goed van pas. Ik heb erg genoten van onze discussies, die veel verder gingen dan 

dit proefschrift, ook over carrière, inzicht in mensen en het leven. Ik ben je verder bijzonder 

dankbaar voor je persoonlijke en openhartige begeleiding waarin je al het vertrouwen in me 

had en me zelf mijn eigen weg liet vinden. Daarnaast maakte je altijd tijd als ik weer eens 

kwam binnenstormen met een kort vraagje, dit heeft de samenwerking uiterst plezierig 

gemaakt. Je ideeën, kritische opmerkingen en suggesties zijn van groot belang geweest voor 

de inhoud van dit proefschrift. Tijdens mijn promotietijd is er veel gebeurd in jouw leven en 

de reorganisatie bij Orthopedie. Ik ben blij dat het er nu goed uitziet op het AMC. 

  

Manuel: this was quite the adventure, right? Het is geen toeval dat ik in dit proefschrift veel 

over "we" spreek, ook al is dit een individueel proefschrift, we hebben het samen volbracht! 

Als echte 'nomadische' wetenschappers zijn we begonnen met onze vele pilot-experimenten 

bij Medische Microbiologie met zebravissen. Na vele omzwervingen en discussies gingen we 

dan toch verder met het kippenembryo als model. Het nachtwerk dat we daar deden zal ik 

altijd onthouden, lopend door een lege VU 's nachts om 3 uur heeft toch wel iets. Uiteindelijk 

volbrachten we ons werk bij Orale Celbiologie, Materiaalkunde op ACTA en Medische 

Biologie op het AMC. Ik wil je graag bedanken voor de goede discussies en leuke tijd die we 

samen hebben gehad. Ook buiten het lab om hebben we veel leuke avonturen beleefd. Ons 

wederzijds vertrouwen heb ik altijd zeer gewaardeerd! Ondanks je aanvankelijk ontspannen 

indruk, ben je als het er op aan komt een harde en kritische werker, iets wat niet veel mensen 

direct zien. Ik wens je heel veel geluk in Duitsland samen met Charlotte, Lene en Luca. 
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Marjolein, je was er altijd op de juiste momenten om het overzicht te houden en zo nodig bij 

te sturen. Ik ben je dankbaar voor de goede adviezen en je constante enthousiasme. Je bent 

iemand die op een juiste manier kritisch kan zijn en we hebben meerdere keren om de tafel 

gezeten om al mijn ideeën in een plan van aanpak om te vormen. Ik heb enorm genoten van 

alle gesprekken die we samen hebben gehad over het leven van onderzoekers. Ik wens je veel 

geluk toe. 

  

Ik wil hier de leden van de leescommissie bedanken voor hun tijd en energie in het lezen van 

mijn proefschrift. Prof.dr. V. Everts (AMC), dr. M.N. Helder (VUmc), Prof.dr. R.M.H. Merks 

(Universiteit Leiden),  Prof.dr. E. Reits (AMC), Prof.dr. M.K. Richardson (Universiteit 

Leiden), en Dr. S. Thorsteinsdóttir (Universiteit van Lissabon). Ik kijk uit naar een 

enerverende en interessante verdediging. Hartelijk dank! 

 

Ik wil ook graag de andere collega’s bedanken die dicht bij het project stonden. Roeland, 

enorm bedankt voor je advies en steun met de interpretaties en modelering van de 

strekexperimenten. We hebben erg leuke discussies gehad, ook over de ontwikkelingsbiologie 

in het algemeen. Erg bedankt voor de leuke tijd!  Darinka en Hemanth, bedankt voor de fijne 

discussies over onze experimenten. Hannan, thanks for your great support with the modeling. 

I enjoyed our discussions and I learned a lot about quantifying the way we look at tissues. 

Samaneh, thanks for the great time we had during our projects, all the best in Maastricht. 

 

Mijn stagestudenten hebben geholpen met het verzamelen van onderzoeksgegevens en ik wil 

hen graag bedanken voor hun inzet, tijd en creativiteit: Koen, Stijn, Sjoerd, Martin, João, 

Ariana. Het was erg fijn om met jullie samen te werken, we hebben goed kunnen sparren om 

te zoeken wat goed werkte voor dit onderzoek. Succes in jullie carrières! 

 

I was very happy to organize the international Leiden Lorentz workshop on mechanobiology 

during somitogenesis, together with Marjolein Blaauboer, Lisanne Rens, Démosthène 

Mitrossilis and Alexandra Piotrowski-Daspit. It took a lot of time but it was a very rewarding 

experience, mostly because of the enjoyable mindsets of my co-organizers. Thanks! 
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Orthopedie, VUmc: Elise, Tsjitske, Brigitte en Karin, dank voor al die momenten dat jullie 

me konden ondersteunen in de praktische en administratieve zaken. Marco, ik waardeer je 

persoonlijke betrokkenheid bij ons project, je realistische inzicht heeft me geïnspireerd te 

focussen op de praktische kant van het werk. Met veel plezier kijk ik terug op de cursus Tissue 

Engineering waar we over de jaren hebben kunnen sparren over ontwikkelingsbiologie. Aan 

alle promovendi en artsen, met name Mirte, Kees-Pieter, Christine, Roderick, Arno, Kai, 

Jantine, Dafydd, Ernst-Jan, Puck, Suzanne, en alle anderen, we hebben niet altijd veel contact 

gehad, mede omdat we als nomadische wetenschappers overal en nergens op de VU, ACTA, 

AMC of Science Park Amsterdam te vinden waren. Ik kijk terug op een fijne tijd en leuke 

momenten met jullie. Ik wens jullie veel geluk en succes in jullie carrière en leven. 

 

Orale Celbiologie, ACTA: Ik heb genoten van de inhoudelijke discussies bij de maandag 

meetings bij Orale Celbiologie. Deelname aan deze groep heeft mijn beeld verbreed en 

daarnaast was het commentaar op mijn eigen werk altijd verfrissend. Veel nuttige 

inhoudelijke feedback werd ook gegeven door Vincent, Ton, Astrid, Teun en Jenneke. Cor 

en Jolanda, bedankt voor alle onvoorwaardelijke steun, zonder dat zouden we vaak 

vertraging in onze experimenten gehad hebben. Ook bedankt voor de mooie vogelverhalen! 

Marion en Dirk-Jan, ook bedankt voor de hulp in het lab. We waren erg blij dat we onze Zeiss 

Axio Zoom mochten plaatsen op de afdeling Materiaalkunde onder leiding van Cees 

Kleverlaan. Cees, ook al was het soms lawaaierig in de testruimte, je hebt ons erg geholpen 

met deze onvoorwaardelijke ondersteuning in een kritieke stap in onze datavergaring. 

 

For all the junior scientists at Oral Cell Biology: we rely on the collective expertise of our 

colleagues. I appreciate the time and effort that is shared by you to foster this experience. The 

list of colleague PhD students is endless so I will miss out on some names, but many thanks 

to Alejandra, Hessam, Thijs, Yixuan, Bas, Patrick, Sara, Beatriz, Sepanta, Rozita, Rosalien, 

Fei, Carolyn. You guys made the atmosphere in the lab! Thanks! I wish you all the best! 

 

Voor ons laatste hoofdstuk van de promotie, verplaatsten we het hele lab naar Medical 

Biology op het AMC. Hier had ik al veel support gehad met mijn in situ hybridisaties via 

Quinn en Corrie, maar ik wil de rest van het lab en met name Maurice van den Hoff en 
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Vincent Christoffels bedanken voor de interesse en steun in deze overstap. Ook veel dank 

gaat uit naar de onderzoekers, te veel mensen om op te noemen, die altijd in waren voor een 

grap of discussie en alle anderen op onze filmavonden. Kamergenoten Ingeborg, Stuti, 

Andrea, en Dirk: ik heb geluk gehad te belanden op het leukste kantoor van de gang! Met 

jullie als sympathieke, levendige collega’s op onze kamer was er altijd gezelligheid. Dirk, 

bedankt voor onze altijd vermakelijke cultuurdiscussies en de academisch, strategische tips. 

 

Graag wil ik ook de volgende mensen binnen het van Leeuwenhoek Centre for Advanced 

Microscopy (LCAM) op het AMC bedanken. Ik heb bewondering voor de tijd en begeleiding 

die jullie geven aan vele onderzoekers door deze geavanceerde microscopen in gebruik te 

stellen. Dit is precies wat vaak ontbreekt: samenwerken en delen van materiaal en niet het 

egocentrische gedrag, wat we helaas te vaak zien. Ron, ik heb ontzettend veel van je geleerd 

en ik heb genoten van onze gesprekken over microscopie en fotografie. Jan, ik wil je graag 

bedanken voor de aandacht die je had voor onze vissen time-lapses en mede door jou is mijn 

wetenschappelijke vraagstelling beter geworden. Met veel plezier denk ik terug aan 

gesprekken over architectuur, kunst, psychologie en goede boeken. Erg fijn! Daisy, ook 

ontzettend bedankt voor de microscopie-ondersteuning. 

  

Wij zijn met onze pilot-experimenten gestart bij Medische Microbiologie op de VU. Daar zijn 

Manuel en ik uiterst warm ontvangen door veel medewerkers en ik kijk met name terug op 

een goede samenwerking met Astrid, Gunny, Theo, Lisanne en Kin Ki. Ik ben blij dat we in 

de tweede helft van onze promotie ook weer een goede daad terug konden verlenen door 

jullie te helpen met microscopie op onze widefield microscoop. Wat een vuurwerk aan plaatjes 

en video’s kwam daaruit zeg! Ik wil Astrid bedanken voor ons gebruik van de vissenfaciliteit, 

Wim voor de constante praktische hulp. Gunny, wat een leuke tijd en gesprekken hebben we 

gehad in de injectiekamer, bedankt voor je hulp. Kin Ki, ik mis onze nachtelijke 

microscopieavonden op het AMC! 

  

We hebben veel praktische ondersteuning ontvangen van veel mensen, daar ben ik enorm 

dankbaar voor: Michiel (fysiologie, VU) bedankt voor je microscopen en kritische discussies. 

Tim Kelder en Saskia Maas (Embryologie, LUMC) bedankt voor de jarenlange 
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ondersteuning met de kippeneieren en leuke gesprekken over het wel en wee in het 

onderzoek. Ook veel dank aan de werkruimte van de VU, voor het produceren van de 

experimentele componenten, goede technische suggesties en de mogelijkheid om op de meest 

rare tijdstippen naar binnen te kunnen wandelen met de vraag of er iets fysieks te vinden of 

maken valt wat onze experimenten zou kunnen ondersteunen. Ook dank naar Jarno 

Voortman en Wilfred Rijsburger van Carl Zeiss NL voor alle tijd en hulp met de aankoop en 

het onderhoud van onze microscoop. Ook wil ik graag Frietson Galis bedanken voor goede 

discussies over wervelmorfologie bij verschillende vertebraten. 

 

Davide, Nelda and Marica, thanks for all your help with the instrumental side of the 

indentation experiments. I enjoyed my time at your lab and working together with you all 

expanded my ideas of nature and the physics of biology in general. Fascinating how different 

scientific disciplines look at the same natural phenomenon and can treat it so differently. 

 

I would like to thank Gabriel Martins, Nuno Pimpão, Solveig Thorsteinsdóttir in Portugal, 

and Claudio Stern, Agnieszka Piatkowska, Nidia, Claire, Irene in London. The external labs 

contributed a lot to my expertises via courses and my lab time there, learning microscopy and 

embryology techniques and discussing my work, a truly valuable experience. The night time 

imaging until 04:00h, while everybody was still focused and enthusiastic, taught me what it 

takes to become a good researcher and to take pride in our work in developmental biology. 

 

Ik wil mijn paranimfen, Ingeborg en Stuti graag bedanken voor hun hulp, steun en 

vriendschap. Ingeborg, dank voor je gezelligheid en fijne gesprekken. Stuti, ik heb een hele 

leuke tijd samen gehad tijdens het schrijven van onze proefschriften. Leuk om mijn project zo 

samen af te sluiten! 

 

Tot slot, vrienden en familie! Veel dank gaat uit naar de eetgroep; Iris, Ingrid, Louis, Mark 

en Victor. Bedankt voor het aanhoren van al mijn lab-avonturen de afgelopen jaren en voor 

jullie gezelligheid en leuke verhalen. Victor, ik geniet van onze filosofische gesprekken en 

maatschappelijke discussies. Mark, bedankt voor de snelcursus Illustrator en Iris, knap dat je 

het uithoudt met die rare biologen om je heen. Ook kijk ik met veel plezier terug op de 
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avonturen van de bergwandelgroep, deels ook bekend als de Leiden Tatra Klezmer band! 

Bardo, Bas, Camiel, Daniel, Dennis, Eva, Frank, Jelle, Joost, Maarten, Thijs, en Wouter, het 

was heel fijn vertoeven in de bergen en de interesse, steun en ontspanning heb ik zeer 

gewaardeerd. Leuk om met een aantal van jullie de promotie-ervaring te kunnen delen! Later 

hebben we onze avonturen kunnen doorzetten in nog vreemdere ervaringen, dankzij ons 

maandenlange project om samen Twin Peaks te kijken, schitterend! ‘Fire walk with me!’ Ook 

alle filmavonden door de jaren heen waren een goede afleiding van het harde werk. Jeroen, 

ook bedankt voor je boeken, het leeswerk heeft me gemotiveerd in mijn schrijfstijl. Op 

muzikaal gebied kan ik niemand meer bedanken dan Pepijn, samen als DJ duo StereoBoks 

hebben we op veel toffe feesten gedraaid, lol gehad op bijzondere bruiloften en samen ook 

nog onze worstelingen door de academische wereld kunnen bespreken, dank, en boks ouwe! 

  

Familie, jullie zijn met te veel om op te noemen, heel erg bedankt voor al jullie interesse. Zeker 

op de jaarlijkse familiedag heb ik altijd genoten van het samenzijn. Trudie, dank voor al je 

liefde en voor het aanhoren van al die rare biologische ideeën die af en toe uit me kunnen 

komen. Ik heb het erg getroffen met jou als schoonmoeder. Mijn ouders Annie en Ben, Bas 

en Meike, Fiona en Mike: Eindelijk is het dan zover. Hoe lang heb ik al niet gesproken over 

het promoveren. Ik wil jullie bedanken voor de liefde en steun die altijd voelbaar is. Jullie 

hebben me geleerd om alles in perspectief te houden. Tijdens dit traject, waarvan ik weet dat 

de precieze inhoud jullie niet altijd veel zegt, toonden jullie naast de vele spot en grappen, 

interesse, begrip en mentale steun tijdens drukke tijden. Ik voel en waardeer dat. Ik ben heel 

trots op jullie en ik hou veel van jullie.  

 

Lieve Desirée, mijn mooie en krachtige vrouw. Je weet hoe onmogelijk ik hier in een paar 

woorden kan uitdrukken hoeveel jij voor mij betekend hebt tijdens dit hele project. Ik ben 

ontzettend blij met je, we hebben veel plezier samen en blijven ons samen ontwikkelen. Ik ben 

je enorm dankbaar voor je organisatie en down-to-earth mentaliteit. Voor het redigeren van 

mijn teksten. Voor je geduld met mijn soms onuitstaanbare ‘ik moet dit stukje nog even af te 

maken, het is zo klaar’, waarna jij al twee uur in bed ligt. Ik hou van je, lieverd! 

 

Het proefschrift is voltooid. 


