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Samenvatting 
 
De respons van biofilms op een externe stimulus is een cumulatieve respons 
door individuele bacteriën die in de biofilm verblijven. Elke verstoring op 
microscopisch niveau zorgt voor een reactie op een macroscopische schaal. Om 
deze reden kan de organisatorische complexiteit effectief worden bestudeerd 
door de bacteriële interactie te begrijpen op celniveau. Het doel van de thesis is 
dan ook om het complexe evolutionaire gedrag van bacteriële biofilms, 
onderworpen aan externe verstoringen, te onderzoeken. De thesis is verdeeld in 
drie hoofdstudies, gebaseerd op het type verstoring dat wordt onderzocht in de 
studie. Deze onderzoeken beantwoorden de fundamentele vragen geassocieerd 
met de complexiteit van de ontwikkeling van biofilm. Het eerste onderzoek 
analyseert de fysica achter de ontwikkeling van paddenstoel-vormige complexe 
structuren, beïnvloed door voedsel triggers in Pseudomonas aeruginosa 
biofilms. Het Glazier-Graner-Hogewegmodel wordt gebruikt om de cel 
karakteristieken als beweeglijkheid, proliferatie en adhesie te simuleren in het 
onderzoek. Uit de studie blijkt dat chemotaxis van bacteriële cellen naar de 
voedingsbron een van de belangrijkste voorlopers is van paddenstoel-vormige 
structuren. Daarnaast leidt de formatie van zulke kap-en-steel structuren tot de 
ontwikkeling en segregatie van bacteriële resistentie tegen antibiotica binnen de 
biofilm. Het doel van de tweede studie is om de impact van omgevingscondities 
te analyseren op de inter-biofilm quorum sensing. De studie laat zien dat de 
dynamiek van inter-biofilm bacteriële communicatie significant wordt 
beïnvloed door de karakteristieken van het vloeistof medium van de biofilm. 
Een hybride convection-diffusion- reaction model werd ontwikkeld waarmee de 
spatio-temporele vormen, de diffusitiviteit van de quorum sensing concentraties 
bestudeerd werd onder verschillende omgevingscondities. De mechanische 
effecten die worden geassocieerd met de met de fluid-biofilm interactie worden 
besproken in de derde studie. Een nieuw fluid-stucture interactiemodel 
gebaseerd op fluid dynamics en structurele minimalisering van energy is 
ontwikkeld. Modelsimulaties worden vervolgens gebruikt om de scheiding en 
oppervlakte effecten van stress op multi-species biofilms te bestuderen. Naast 
de beschreven mechanische modellen is er een aparte studie uitgevoerd om de 
computational efficiency van het biofilm groeimodel te schatten en om de 
optimale processor allocatie voor het simuleren van verschillende groeiniveaus 
te voorspellen. 


