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Summary
Over the years, microfluidics has become a well-established technology used 

in many labs. It has found applications in a variety of scientific fields, yet the 
areas where most researchers are benefiting from lab-on-a-chip technology are, 
arguably, drug development and analytical chemistry. Here, the advantages of 
precise fluid control and miniaturization can be explored to the fullest – for 
example, to reduce reagent and sample use, run parallel experiments in one 
small device, or micro-engineer cell and tissue culture incubation systems that 
mimic natural cellular environments (organs-on-chips). In order to achieve and 
maintain control over organ-on-a-chip systems and systematically improve them 
during development, quantitative information on various parameters should 
be acquired regularly and in real time to assess incubation chamber status. 
For this, sensors can be employed. It follows that in a system with microscale 
dimensions, the sensors themselves should be appropriately sized. This thesis 
presents a number of examples where sensing technologies have been developed 
and integrated in microfluidic devices designed primarily for organ-on-a-chip 
applications.

Effectively gathering quantitative information about small-volume cell 
or tissue culture begins with careful selection of relevant parameters. This 
is especially true in the context of organ-on-a-chip devices. One very relevant 
parameter in incubation systems for cells or tissue is oxygen. The first part of 
the thesis thus covers why the measurement and control of oxygen gradients is 
important in in vitro systems, and how this can be achieved. A generic concept 
for microfluidic perfusion culture is then presented, that allows the incubation 
of both 3D HepG2 cell cultures and precision-cut liver slices (PCLS) under flow. 
Representing different levels of biological complexity, HepG2 cells and PCLS 
are well-established systems used in drug development to mimic liver function 
(e.g. to study metabolism and toxicology of novel compounds). However, this 
kind of incubation system could also find application in research labs focusing on 
regenerative medicine or tissue engineering. Two embodiments of the microfluidic 
perfusion system were realized, one in gas-permeable poly(dimethylsiloxane) 
(PDMS), the other in gas-impermeable polycarbonate (PC). It was shown that 
the viability of tissue slices cultured under flow in PDMS device, was comparable 
to controls incubated using traditional well-plate methods. The cells incubated 
in the PC device even outperformed control cultures in static medium. The gas-
impermeable PC system was then also implemented for the incubation of PCLS. 
Integration of optical fiber-based oxygen sensors allowed the measurement of 
oxygen consumption by the slices, which could be correlated with their metabolic 
state. This opens up new opportunities for monitoring the metabolic state of 
PCLS on-line and on-chip, without the need for multistep biochemical assays. 

The second part of the thesis focuses on the integration of nanosensing 
technologies into microfluidic devices for chemical analysis. For the first time, 
individual, nanoskived gold nanowires were suspended from one side of a 
microchannel to the other, perpendicular to the direction of flow and positioned 
in the center of the flow profile. Several quite different applications for nanowires 
implemented in this way were demonstrated. For example, interactions of single 
DNA molecules with proteins could be studied more controllably using fluorescence 
microscopy by tethering the DNA to a nanowire in the center of the flow profile. 
This new experimental configuration was shown to have a number of advantages 
over binding the DNA to a surface (e.g. bottom of the channel). Importantly, 
non-specific binding and background fluorescence were reduced, which led to an 
increased overall sensitivity of the measurement. Suspended nanowires were also 
employed as hot-wire anemometers, or flow sensors. Through the application of 



195

Summary & samenvatting

a potential to a metal nanowire, its temperature increases, leading to a decrease 
in its conductivity. Liquid flowing by the nanowire will result in some of this heat 
being dissipated, counteracting the decrease in conductivity. The relationship 
between flow rate and the conductivity of the nanowire can be modelled to create 
a flow sensor. Using a nanowire for this has certain advantages: it can be used 
as both the heating and sensing element, and given its dimensions, the laminar 
flow profile will not be disturbed even if the wire bisects it. Suspended nanowires 
were also used as electrochemical sensors. Placing electrodes in the center of the 
flow profile provides direct sensing and high signal amplification. As an example, 
detection of ferrocene was performed using cyclic voltammetry. The current 
increased  monotonically as a function of the flow rate of solution through the 
microchannel. The suspended nanowires greatly outperform nanowires placed 
on the channel bottom in terms of the current amplitudes recorded for the analyte 
concentrations considered. On average, currents are increased 2.8 times when 
nanowires are centrally positioned in the flow, due to highly efficient mass transfer 
of analyte to the sensor. This first report of the electrochemical performance of 
suspended nanowire sensors will be of great interest to researchers looking to 
incorporate nanosensors in microfluidic systems, as it provides a basis for the 
optimized implementation of these nanosensors. 

The last part of the thesis presents a novel approach to digital microfluidics. 
As opposed to many techniques usually employed for the actuation of microliter-
sized droplets, the presented device does not have high technical requirements: 
it can be used to sequentially move droplets around using mere gravity. For this, 
a commercially-available, superhydrophobic coating was applied to a 3D-printed 
device that featured arrays of compartments running along the length of the 
device on opposite sides. Droplets could be introduced to the compartments in any 
desired order. By rocking a 3D-printed holder back and forth, droplets of various 
aqueous and/or biological fluids could be moved around with great precision 
using gravitational actuation. An electrochemical microsensor was integrated 
into the device. Using a standard addition method, the glucose concentration in 
30-µL droplets of rat serum was measured. This device offers new possibilities 
for labs that want to benefit from the advantages of digital microfluidics, but do 
not have access to electrode arrays for actuation by electrowetting. The device 
is readily customizable, and might be interesting for the development of novel 
diagnostic tools, particularly for use in resource-limited environments.

The final chapter of the thesis presents and evaluates the use of fused deposition 
modeling (FDM) 3D printing in the context of microfluidics. With this technique, 
several different thermoplastic polymers (e.g. polylactic acid, acrylonitrile 
butadiene styrene, polycarbonate, polyvinyl alcolhol) can be used to make fully 
3D devices with microscale (sub-mm) features in a fast and reproducible manner. 
Strategies for the creation of leakage-free, embedded channel structures in 
different polymers are provided, and their compatibility with various solvents is 
discussed. Furthermore, the autofluorescence of the plastics is assessed. Finally, 
a survey of the biocompatibility of the materials is presented, for which human 
endothelial cells and PCLS were incubated with the selected materials. FDM 
brings a new level of customizability and flexibility to designers of microfluidic 
systems, which also improves the possibilities for sensor integration.



196

Small systems, small sensors Pieter E. Oomen

Nederlandse samenvatting
De afgelopen jaren is het gebruik van microfluïdica een gevestigde techniek 

geworden in verscheidene labs. Een groot scala aan wetenschapsgebieden 
profiteert van de mogelijkheden die geminiaturiseerde systemen bieden, maar 
“lab-on-a-chip” technologie biedt de meeste mogelijkheden voor toepassingen 
in de geneesmiddelenontwikkeling en analytische chemie. De voordelen van 
precieze controle over vloeistofstromen en miniaturisatie komen hier volledig tot 
hun recht. Het gebruik van reagentia en monsters wordt verminderd, parallelle 
experimenten kunnen worden uitgevoerd op hetzelfde kleine oppervlak, en 
incubatiesystemen voor cel- of weefselculturen kunnen worden gemaakt, welke de 
natuurlijke omgeving van cellen nauwkeurig nabootsen (zogenaamde “organen-
op-chips”). Om controle over deze in vitro systemen te verkrijgen en te behouden 
dient kwantitatieve informatie te worden verzameld over de actuele status van de 
incubatiekamers. Deze informatie kan tevens worden gebruikt om de systemen 
systematisch te verbeteren. Hiervoor kunnen sensoren worden gebruikt. De 
sensoren die in systemen met dimensies op de schaal van micrometers worden 
toegepast zullen zelf gevoeglijk van grootte moeten zijn. In dit proefschrift worden 
een aantal voorbeelden gepresenteerd waar sensortechnologie is ontwikkeld en 
geïntegreerd in microfluïdische systemen, met een nadruk op toepassing in het 
onderzoek naar organen-op-chips. 

Het effectief verzamelen van kwantitatieve informatie over cel- of 
weefselculturen in kleine volumina begint met het selecteren van relevante 
parameters. Dit is met name van belang in de context van het onderzoek naar 
organen-op-chips. Een zeer belangrijke parameter in zulke incubatiesystemen 
is zuurstof. Het eerste deel van dit proefschrift gaat in op de relevantie van 
het meten en controleren van zuurstofgradiënten, en hoe dit kan worden 
bewerkstelligd. Vervolgens wordt een generiek system voor het incuberen van 
cel- en weefselculturen onder mediumperfusie (flow) gepresenteerd. Dit systeem 
kan gebruikt worden voor het incuberen van HepG2 cellen in 3D en dunne plakjes 
rattenlever (slices). HepG2 cellen en slices zijn gevestigde modellen die gebruikt 
worden in geneesmiddelonderzoek om de werking van de lever na te bootsen 
(bijvoorbeeld om de afbraak en toxiciteit van nieuwe verbindingen te testen), 
zij het met verschillende mate van biologische complexiteit. Twee verschillende 
versies van het system werden gerealiseerd: een zuurstofdoorlatende, gemaakt van 
het elastomeer poly(dimethylsiloxaan) (PDMS), en een zuurstofdichte, gemaakt 
van polycarbonaat (PC). Er kon worden aangetoond dat de levensvatbaarheid 
van de weefselplakjes vergelijkbaar was met een traditionele incubatiemethode 
welke geen flow gebruikt. De celculturen die onder flow in de versie van het 
systeem in PC werden gekweekt presteerden zelfs beter dan de controlegroep. 
Het zuurstofdichte PC systeem is vervolgens toegepast voor de incubatie van 
slices van rattenlever. Door middel van de integratie van op glasvezel gebaseerde 
zuurstofsensoren kon de zuurstofconsumptie van de slices worden gemeten, 
welke kon worden gerelateerd aan de metabole staat van het weefsel. Dit resultaat 
creëert nieuwe mogelijkheden om de metabole staat van weefsel rechtstreeks en 
in het systeem zelf te meten, zonder dat daar biochemische analyses (die vaak 
meerdere stappen vereisen en dus tijdrovend zijn) aan te pas komen. 

Het tweede deel van het proefschrift behandelt de integratie van nanoschaal 
sensortechnologie in microfluïdische systemen voor chemische analyse. 
Individuele gouden nanodraadjes, gemaakt met behulp van de techniek 
“nanoskiving”, werden gespannen over een microkanaal: loodrecht ten opzichte 
van de vloeistofstroom en in het midden van het stromingsprofiel. De op deze 
wijze geïmplementeerde nanodraadjes werden voor een grote verscheidenheid 
aan toepassingen gebruikt. Bijvoorbeeld, de interacties tussen eiwitten en 
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enkele DNA moleculen werden fluorescent gemaakt en gevisualiseerd nadat 
DNA aan de nanodraadjes was gebonden en eiwitten door het microkanaal 
werden gestroomd. Deze nieuwe configuratie heeft voordelen ten opzichte van 
een conventionele aanpak, waarbij DNA aan de bodem van een kanaal werd 
gebonden. Non-specifieke bindingen en ruis werden verminderd, wat leidde tot 
een verbeterde gevoeligheid van de metingen. Gespannen nanodraadjes werden 
ook gebruikt als thermische anemometer om de stroomsnelheid van vloeistof in 
het microkanaal te meten. Hierbij werd het nanodraadje opgewarmd door er een 
spanning op te zetten, met een verlaging van de geleidbaarheid van het draadje 
als gevolg. Vloeistof die langs het draadje loopt verdrijft een deel van de warmte, 
waardoor de verlaging van de geleidbaarheid (deels) ongedaan wordt gemaakt. 
De relatie tussen de stroomsnelheid en de geleidbaarheid van het draadje 
werd gebruikt als sensor. Het gebruik van nanodraadjes voor deze toepassing 
heeft een aantal voordelen: het draadje wordt zowel als verhittingselement als 
meetelement gebruikt, en door de zeer kleine dimensies van het draadje wordt 
het laminaire stromingsprofiel niet verstoord. Nanodraadjes, gespannen door 
het centrum van het stromingsprofiel in een microkanaal, werden ook gebruikt 
als elektrochemische sensor. Op deze manier kon een hoge signaalversterking 
worden behaald. Als een voorbeeld werd ferroceen gedetecteerd door middel 
van cyclische voltammetrie, terwijl verschillende stromingssnelheden werden 
gebruikt. De gegenereerde stroom steeg monotoon met de stroomsnelheid van de 
oplossing door het kanaal. Nanodraadjes die gespannen werden door het midden 
van het kanaal presteerden veel beter dan draadjes die op de bodem van het 
kanaal werden geplaatst. Door het efficiënte massatransport naar de electrode 
was de stroom gemiddeld 2.8 keer hoger in het geval van de gespannen draadjes. 
Deze eerste toepassing van nanodraadjes als elektrochemische detectoren is 
zeer interessant voor onderzoekers die nanosensoren willen toepassen in een 
microfluïdisch systeem. 

In het laatste deel van het proefschrift wordt een nieuwe benadering van de 
“digitale microfluïdica” gepresenteerd. In tegenstelling tot de strategieën die 
doorgaans worden toegepast om druppels met volumina van enkele microliters 
te manipuleren kent het gepresenteerde systeem geen hoge technische eisen. 
Druppels kunnen hier in sequentie en gecontroleerd bewogen worden over een 
oppervlak met behulp van enkel zwaartekracht. Hiervoor werd een commercieel 
verkrijgbare superhydrofobe coating aangebracht op een 3D-geprint apparaat 
dat enkele compartimenten omvat die langs de tegenover elkaar liggende randen 
van het oppervlak liggen. Druppels kunnen in deze compartimenten worden 
geïntroduceerd, in iedere gewenste volgorde. Door het heen en weer bewegen van 
een 3D-geprinte houder voor het apparaat kunnen (biologische) vloeistofdruppels 
met grote precisie worden bewogen, door gebruik te maken van de zwaartekracht. 
Een elektrochemische microsensor werd geïntegreerd in het apparaat en gebruikt 
om het glucosegehalte van druppels rattenserum van 30 µL te meten. Deze 
nieuwe aanpak maakt digitale microfluïdica beschikbaar voor onderzoekers die 
geen beschikking hebben over de technologie die normaal gesproken hiervoor 
nodig is. De ontwerpen zijn makkelijk aan te passen aan de specifieke eisen van 
de onderzoekers, en zouden interessant kunnen zijn voor het ontwikkelen van 
diagnostische apparatuur, met name voor gebruik in omgevingen met beperkte 
middelen. 

Het laatste hoofdstuk van het proefschrift presenteert en evalueert het gebruik 
van “fused deposition modeling”(FDM) 3D printen in de context van microfluïdische 
systemen. Met deze techniek kunnen verscheidene thermoplastische polymeren 
(bijvoorbeeld polymelkzuur, acrylonitril-butadieen-styreen, polycarbonaat en 
polyvinyl alcohol) gebruikt worden om volledig driedimensionale apparaten 
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met dimensies op de microschaal op een snelle en reproduceerbare manier te 
fabriceren. Strategieën voor het maken van lekvrije, ingebedde kanaalstructuren 
in verschillende polymeren werden beschreven, alsmede de compatibiliteit 
van deze materialen met verscheidene oplosmiddelen. Verder werd de 
autofluorescentie van de materialen gemeten, en de biocompatibiliteit getest. 
Dit laatste werd gedaan door humane endotheelcellen en plakjes rattenlever te 
incuberen met de materialen. FDM voegt een ongekend hoge mate van flexibiliteit 
en aanpasbaarheid toe aan het arsenaal van ontwerpers van microfluïdische 
systemen, hetgeen ook de integratie van sensoren vergemakkelijkt.
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