Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde

Verslag van de activiteiten 2017
Leerstoelen
Op de leerstoel “Experimentele Sterrenkunde” is Michiel Hogerheijde benoemd per 1
juni 2017.
Op de leerstoel “Moleculaire Oncologie” is Louis Vermeulen benoemd per 1 oktober 2017.
De benoeming van Peter Timmerman op de leerstoel Protein Mimetic Chemistry is voor
een periode van 5 jaar verlengd.
De leerstoel Bio-informatica is vrijgekomen, vanwege de benoeming van Antoine van
Kampen als regulier hoogleraar in het AMC.
Over de vacante leerstoel “Epidemiologie en bestrijding van armoede gerelateerde infectieziekten”) is overleg geweest met de decaan van de Faculteit der Geneeskunde. Het
profiel van de leerstoel wordt gewijzigd in Epigenetica. Inmiddels is een curatorium benoemd en wordt een kandidaat geworven.

Wetenschappelijke bijeenkomsten
In februari 2017 is een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd met als thema
“Climate, Science and Economy”. Sprekers waren prof.dr. Daan Crommelin (CWI-UvA)
en prof.dr. Bob van der Zwaan (ECN & UvA).
In september 2017 vond de tweede wetenschappelijke bijeenkomst plaats bij ACTA. Het
thema van deze bijeenkomst was “Oral ecology and inflammation-driven bone resorption” met als sprekers prof.dr. Egija Zaura en dr. Teun de Vries.
Bij beide bijeenkomsten waren ca. 30 belangstellenden aanwezig.
In juni was oorspronkelijk een bijeenkomst gepland rondom het thema “Epigenetica”
met als sprekers dr. Pernette Verschure (UvA) en prof.dr. Marianne Rots (RUG). De belangstelling voor deze bijeenkomst was gering, doordat deze gelijk viel met de afronding
van het academisch jaar. De bijeenkomst zal nu plaatsvinden op 18 januari 2018.

Reisbeurzen
In het jaar 2017 zijn 15 aanvragen voor een reisbeurs gedaan in de voorjaarsronde. Hiervan zijn 5 aanvragen gehonoreerd. De volgende personen hebben ieder € 500 ontvangen
ten behoeve van conferentiebezoek, cursusdeelname of het uitvoeren van een onderzoeksproject:
• Casper Hesp, masterstudent, FNWI-API

• Yuan Gao, promovendus, FNWI-HIMS
• Fons van den Berg, masterstudent, AMC
• Dorith Claushuis, promovendus, AMC
• Kaj Lambers, promovendus, AMC
Voor de najaarsronde zijn 8 aanvragen ingediend. Jurering van deze voorstellen vindt op
dit ogenblik plaats.

Subsidies
Het Genootschap heeft in het afgelopen jaar de volgende subsidies toegekend:
€ 500 voor het symposium ter ere van de 65e verjaardag van Bernard Nienhuis
€ 500 voor het Aprove symposium “(Don’t) Believe the Hype”

Ledenwerving
Er is hard gewerkt aan een informatieboekje over het Genootschap. Het boekje is nu
klaar, met een Nederlandse en een Engelse tekst, en zal bij de ledenwerving gebruikt
worden. Ledenwerving onder pas gepromoveerden en promovendi (die aspirantlid kunnen worden) verloopt moeizaam. Het bestuur vermoedt dat de drukke levensfase waarin
deze doelgroep verkeert, hiervan de oorzaak is. Ook gezien het profiel van de belangstellenden op de wetenschappelijke bijeenkomsten heeft het bestuur besloten de ledenwerfactiviteiten komend jaar uit te breiden naar de gepensioneerden van onze faculteiten;
het bestuur zal hiertoe contact opnemen met de kring UvA senioren. De andere wervingsactiviteiten op UvA en VU worden voortgezet.

Verslag van de activiteiten 2016
Leerstoelen
Prof.dr. Frank Cobelens (leerstoel “Epidemiologie en bestrijding van armoede gerelateerde infectieziekten”) heeft in de zomer van 2016 zijn ontslag aangeboden aan het
Genootschap. Reden hiervoor is dat Frank Cobelens per 1 september 2016 is benoemd als
gewoon hoogleraar Global Health aan het AMC. In overleg met de decaan AMC wordt een
nieuw curatorium gevormd, dat zich zal buigen over de invulling van de leerstoel.
Voor de leerstoel “Experimentele Sterrenkunde” is een kandidaat. Het dossier ligt op dit
moment ter beoordeling bij het College van Bestuur.
Voor de leerstoel “Moleculaire Oncologie” heeft het curatorium aan de decaan AMC een
voorstel gedaan voor een profiel van de leerstoel en is er een beoogd kandidaat.
De oratie van prof.dr. Kees Jalink heeft 5 oktober 2016 plaatsgevonden. De titel van de
oratie luidde “De kracht van microscopie”.

Wetenschappelijke bijeenkomsten
In april 2016 is een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd met als thema “Erythrocytes and extracellular vesicles: not only transporters in the circulation”. Sprekers
waren dr. Rienk Nieuwland (AMC) en dr. Robin van Bruggen (Sanquin). In totaal waren er
rond de 30 aanwezigen.
De tweede wetenschappelijke bijeenkomst is door verschillende omstandigheden nog
niet gepland. Een voorstel voor het thema is “Klimaatveranderingen”; inmiddels zijn
diverse sprekers benaderd.

Reisbeurzen
In het jaar 2016 zijn 24 aanvragen voor een reisbeurs gedaan in de voorjaarsronde. Hiervan zijn 4 aanvragen gehonoreerd. De volgende personen hebben ieder € 500 ontvangen
ten behoeve van conferentiebezoek, cursusdeelname of het uitvoeren van een onderzoeksproject:
• Fares Karamat, promovendus, AMC
• Kit-Yi Yam, promovendus, FNWI-SILS
• Emma Birnie, promovendus, AMC
• Maartje Singendonk, promovendus, AMC
Bij het sluiten van de najaarsronde bleek dat er, tegen de gewoonte in, geen aanvragen
waren vanuit AMC vanwege een communicatiefout. De deadline is daarom verlengd tot
31 oktober 2016.

Subsidies
Het Genootschap heeft in het afgelopen jaar de volgende subsidies toegekend:
• € 500 voor het APROVE symposium 2016 “Science to Success”
• € 1000 voor het Frederik Ruysch-project, voor publicatie in boek en DVD van “Alle de
Werken”.

Verslag van de activiteiten 2015
Leerstoelen
Op de leerstoel Hoge-Resolutie Microscopie is op 22 januari 2015 prof.dr. K. (Kees) Jalink
benoemd.
De oratie van prof.dr. W.J.P. (Wim) Beenakker heeft op 10 juni 2015 plaatsgevonden. De
titel van de oratie luidde “Een kwantummechanisch kijkje achter de sluier van het onbekende.”

Wetenschappelijke bijeenkomsten
In maart 2015 is een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd met als thema “Over
de oorsprong van het leven en het ontstaan van de mens”. Sprekers waren dr. Lennart de
Nooijer (NIOZ) en prof.dr. Peter de Knijff (UL). In totaal waren er rond de 80 aanwezigen.
Het was voor het eerst dat de wetenschappelijk bijeenkomst openbaar was.
De tweede wetenschappelijke bijeenkomst plaats in september met als thema “Inside
versus outside: new developments in the blood-brain and blood-retina barriers in the
eye and in the brain”. Sprekers waren prof.dr. Reinier Schlingemann en dr. Pieter Gaillard. Er waren 40 aanwezigen.

Reisbeurzen
In het jaar 2015 zijn 42 aanvragen voor een reisbeurs gedaan (24 in de ronde van mei,
18 in de ronde van oktober). In totaal zijn 5 aanvragen inmiddels gehonoreerd; er is nog
geen definitief besluit genomen over de ronde van oktober 2015. De volgende personen
hebben ieder € 500 ontvangen ten behoeve van conferentiebezoek, cursusdeelname of
het uitvoeren van een onderzoeksproject:
• Esther Wiegerinck, Artsassistent AMC
• Peter Kovacs, promovendus Korteweg – de Vries Instituut, FNWI
• Joost van Amersfoort en Otto Fabius, masterstudenten Artificial Intelligence, FNWI
• Daniel Hoekman, promovendus AMC
• Eva Naninck, promovendus Swammerdam Institute for Life Sciences, FNWI

Subsidies
Het Genootschap heeft in het afgelopen jaar de volgende subsidies toegekend:
• € 1000 voor de Tulip Summerschool van de Holland Research School of Molecular
Chemistry van 14-17 april 2015
• € 1000 voor het symposium van APROVE “Pushing the limits: the new (im)possibilities in science” op 17 april 2015

• € 600 voor het AMC Publiekssymposium “Verslaving, een ziekte of keuze?” van 23
januari 2015
• € 500 voor het HRSMC Lustrumsymposium op 20 en 21 november

Verslag van de activiteiten 2014
Leerstoelen
Op de leerstoel Subatomaire Fysica is op 15 mei 2014 prof.dr. W.J.P. (Wim) Beenakker
benoemd.
Voor de leerstoel Hoge-resolutie microscopie is een kandidaat gevonden. Het verzoek tot
benoeming ligt bij het College van Bestuur.
De benoeming van prof.dr. R.O. (Reinier) Schlingemann op de leerstoel Oculaire Angiogenese is per april 2014 met een periode van 5 jaar verlengd.

Wetenschappelijke bijeenkomsten
In maart 2014 is een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd met als thema “Geological and Astronomical Views of Planets”. Sprekers waren prof.dr. Carsten Dominik
(UvA-FNWI) en prof.dr. Wim van Westrenen (VU-FALW). De lezingen werden gevolgd
door een rondleiding door de sterrenkoepels van het Anton Pannekoek Instituut. Met
bijna 50 aanwezigen was de avond zeer goed bezocht.
De tweede wetenschappelijke bijeenkomst stond gepland op 27 oktober 2014 met als
onderwerp “Over de oorsprong van het leven en het ontstaan van de mens”. Door ziekte
van een van de sprekers kon deze bijeenkomst helaas geen doorgang vinden. Het bestuur
zoekt naar een vervangende datum.

Reisbeurzen
In het jaar 2014 zijn 38 aanvragen voor een reisbeurs gedaan (20 in de ronde van mei, 18
in de ronde van oktober). In totaal zijn 9 aanvragen gehonoreerd. De volgende personen
hebben ieder € 500 ontvangen ten behoeve van conferentiebezoek, cursusdeelname of
het uitvoeren van een onderzoeksproject:
• Laura Nawijn, promovendus AMC
• Wendy Ellens, promovendus Korteweg – de Vries Instituut, FNWI
• Erik de Boer, promovendus Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica,
FNWI
• Minni McMaster, promovendus AMC
• Roel Mocking, promovendus AMC
• Mischa Huson, promovendus AMC
• Joost den Haan, promovendus Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica,
FNWI
• Arja Gerritsen, promovendus AMC
• Romy Franken, promovendus AMC

Subsidies
Het Genootschap heeft in het afgelopen jaar de volgende subsidies toegekend:
• € 1000 voor het debat over chronische ziekten van de Nederlandse Vereniging voor
Immunologie op 20 november 2014 in het kader van het 50-jarig bestaan van deze
vereniging.

Verslag van de activiteiten 2013
Leerstoelen
De leerstoelen in de Circulatoire Fysica (prof.dr. H. Vink) en Instrumentele Sterrenkunde
(prof.dr. W.J. Jaffe) zijn vrijgekomen. Het bestuur oriënteert zich op een invulling van
deze twee leerstoelen. Voor de leerstoelen Subatomaire Fysica en Hoge-resolutie microscopie hebben de respectievelijke curatoria een kandidaat voorgesteld.
Prof.dr. M.C. Aalders (leerstoel Forensische Biofysica) heeft in september 2013 zijn oratie
gehouden, getiteld “De waarheid aan het licht”.

Wetenschappelijke bijeenkomsten
In het afgelopen jaar zijn twee wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd. Door
beschikbaarheid van de sprekers vonden deze niet zoals gebruikelijk in mei en oktober
plaats, maar in september en oktober.
Op de wetenschappelijke bijeenkomst van 26 september was het thema “Intravital Imaging in patients”. Sprekers waren dr. Philip de Witt Hamer (AMC) en prof.dr. Joep Bartelsman (AMC). De wetenschappelijke bijeenkomst van 22 oktober j.l. stond in het teken
van de Andreas Bonn- medaille. Twee oud-winnaars, prof.dr. Victor Lamme (winnaar
1993) en dr. Joost Wiersinga (winnaar 2008), vertelden over hun huidige onderzoek.
Beide bijeenkomsten werden door ongeveer 30 leden bezocht en waren zeer interessant.

Reisbeurzen
In het jaar 2013 zijn 32 aanvragen voor een reisbeurs gedaan. Van deze aanvragen zijn er
drie gehonoreerd:
• Studievereniging Mozaiek - Ondersteuning voor 20 studenten voor een studiereis
naar Japan met als thema Public Health (€ 1000,-);
• Chris Tyson, masterstudent Biological Sciences voor deelname aan de Annual Meeting of the Waterbird Society (€ 440,-);
• Daniel Lionarons, masterstudent Geneeskunde voor deelname aan de Digestive Disease Week (€ 441,-).

Subsidies
Het Genootschap heeft in het afgelopen jaar de volgende subsidies toegekend:
• Een bijdrage van € 500,- aan het afscheidssymposium van prof.dr. Jook Walraven;
• € 1000,- aan prof.dr. Otto Bleker voor de totstandkoming van een boek over Hector
Treub;
• € 1000,- aan de promovendi-vereniging APROVE van het AMC voor de organisatie

van het symposium “Making money in Science” in april 2013;
• Toezegging van € 500,- voor het boek “Amsterdamse Anatomische Lessen Ontleed”
ter gelegenheid van de 20e editie van “De Anatomische Les” op 14 november 2013.

Introductie aspirant-lidmaatschap
Het Genootschap heeft, na positief besluit van de ledenvergadering, het aspirant-lidmaatschap ingevoerd voor promovendi van AMC, ACTA en FNWI. Inmiddels hebben zich
8 aspirant-leden aangemeld. De actieve werving van aspirant-leden moet nog beginnen.

Nieuwsbrief
Het Genootschap heeft een nieuwsbrief geïntroduceerd. Twee maal per jaar zal deze
nieuwsbrief verschijnen. In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten van het Genootschap.

Overdracht secretariaat
Per 1 januari 2013 heeft Marieke Kranenburg het secretariaat van Bondien Fabius overgenomen. Bondien heeft deze taak 32 jaar lang vervuld. Inmiddels heeft het bestuur op
passende wijze afscheid genomen van Bondien.

Overschakeling naar digitale mailings
Voorheen werd alle post verzonden per reguliere post. Per 1 januari 2013 is het Genootschap overgeschakeld op digitale verzending van uitnodigingen voor de wetenschappelijke bijeenkomsten, de jaarvergadering en de facturen voor de contributie. De
leden die niet over een e-mailadres beschikken, blijven deze stukken per post ontvangen.

Bron: GNGH

