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Verslag van de activiteiten 2019 
 
Leerstoelen 

• Louis Vermeulen, bijzonder hoogleraar  benoemd  op de leerstoel “Moleculaire Oncologie “ 
heeft op 6 september 2019 zijn oratie gehouden met als titel “Het ontstaan van kanker: 
kans en noodzakelijkheid” 

• Fred van Leeuwen is benoemd op de leerstoel “Cellulaire Epigenetica”  
• De benoeming van Prof. Beenakker op de leerstoel Experimentele hoge-energiefysica is 

voor 5 jaar verlengd. 
 
Wetenschappelijke bijeenkomsten 
 
11 juni 2019 vond de eerste publiekslezing georganiseerd door het Genootschap plaats.. Het thema 
van deze bijeenkomst was “De (on)mogelijkheden van universitair geneesmiddelen-onderzoek” met 
als sprekers  Prof. Dr. J.(Sjaak) J.C. Neefjes, LUMC ,Dr. K. (Kirsten) J.M. Schimmel, 
ziekenhuisapotheek LUMC , L. (Linda) van Saase, Zorginstituut Nederland. Er waren zo’n 70 
deelnemers. 
 
26 september 2019 is een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd met als thema “Changes 
in the world of scientific publishing” Sprekers waren Prof. dr. Barend Mons  en Prof. dr.  Paul 
Wouters, beiden universiteit Leiden. Er waren ruim 50 deelnemers. 
 
24 oktober 2019 vond de tweede wetenschappelijke bijeenkomst plaats. Het thema was “The 
promise of cancer immunotherapy: from research and industry to the clinic” Sprekers Dr. Hans 
van Eenennaam (AIMM Therapeutics) en Prof. dr. Ton Schumacher (NKI). Er waren ruim 90 
deelnemers verwacht. 
 
Reisbeurzen 
In het afgelopen jaar 2019 zijn 18 aanvragen ingediend in de najaarsronde en 6 in de 
voorjaarsronde. Dit jaar zijn In totaal zijn 7 aanvragen gehonoreerd (najaarsronde 2018 en 
voorjaarsronde 2019). De volgende personen hebben ieder € 1000 ontvangen ten behoeve van 
conferentiebezoek, cursusdeelname of het uitvoeren van een onderzoeksproject: 

• Alexandra van Dissel, Promovendus AMC 
• Marianne de Heer Kloots, ResMSc Brain & Cognitive Sciences MSc Artificial Intelligence 
• Saskia de Man, PhD student @ Van Amerongen lab, Molecular Cytology, UvA 
• Aile van Huijstee, PhD student SILS UvA 
• J.G. de Swart, PhD student, Institute of Physics UvA 
• Iris Stuiver, masterstudent Oncology, VU 
• Juan Diego Arias Espinoza Master student  Molecular Sciences UvA  and VU 

 
Subsidies 
Het Genootschap heeft in het afgelopen jaar de volgende subsidies toegekend: 
 

• € 1000 voor  ONWAR, de tweedaagse Graduate School Neurosciences Amsterdam  
• € 1000 voor  Holland Research School of Molecular Chemistry 
• € 2500 voor de publicatie van de medisch historische stadsgids  van T. Van Gulik 


