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Verslag van de activiteiten 2018
Leerstoelen
• Michiel Hogerheijde, bijzonder hoogleraar benoemd “Experimentele Sterrenkunde“ heeft
op 15 maart 2018 zijn oratie gehouden met als titel “Een scherper beeld: toepassingen van
interferentie in de sterrenkunde”
• De leerstoel Bio-informatica is vrijgekomen, vanwege de.
• Het bestuur heeft overlegd over de invulling van de eerdere leerstoel “Bio-informatica, die
eerder vrij is gekomen door de benoeming van Antoine van Kampen als regulier hoogleraar
in het AMC. De leerstoel zal worden ingevuld op het gebied van de Quantum Computing en
zal gevestigd worden bij het Korteweg – de Vries Instituut van de UvA-FNWI. Inmiddels is
het curatorium bijeengekomen om te praten over het profiel van de leerstoel en mogelijke
kandidaten.
• Het voorstel voor een kandidaat voor de vacante leerstoel “Cellulaire Epigenetica” wordt
voorgelegd aan het CvB
• Reinier Schlingemann is per 17 juli 2018 benoemd als regulier hoogleraar binnen het AMC.
Hiermee is de leerstoel “Oculaire angiogenese” vacant gekomen.
Wetenschappelijke bijeenkomsten
In januari 2018 is een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd met als thema “How flexible is
the epigenetic composition of our genome: Can we train our genes ...?”. Sprekers waren dr.
Pernette Verschure (SILS, UvA) en prof.dr. Marianne Rots (UMCG). Ruim 40 belangstellenden waren
aanwezig, ondanks de extreme weersomstandigheden.
In juni 2018 vond de tweede wetenschappelijke bijeenkomst plaats op het AMC. Het thema van
deze bijeenkomst was “Application of ArtificiaI Intelligence in daily life and clinic” met als sprekers
Prof. Dr. Arnold Smeulders (UvA- FNWI) en Dr. Henk Marquering (UvA- AMC). Met ruim 60
deelnemers was de avond zeer goed bezocht. Daarnaast was het de eerste keer dat ruim 1/3 van
het publiek geen lid was van het Genootschap.
Op 31 oktober 2018 vindt de derde wetenschappelijke bijeenkomst van het jaar plaats met als
thema “Spectacular physics and observations of the universe using gravitational waves”. De
sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn prof. dr. Chris van den Broeck (RUG, Nikhef) en prof. dr. Jo
van den Brand (VU, Nikhef).
Reisbeurzen
In het afgelopen jaar 2018 zijn 9 aanvragen ingediend in de najaarsronde en 27 in de
voorjaarsronde. In totaal zijn 10 aanvragen gehonoreerd. De volgende personen hebben ieder € 500
ontvangen ten behoeve van conferentiebezoek, cursusdeelname of het uitvoeren van een
onderzoeksproject:
• Julia Heinen, masterstudent Biological Sciences UvA
• Laura Kummer, masterstudent Biomedical Sciences en Geneeskunde, UvA
• Sylvie Lesuis, promovendus FNWI-SILS, UvA
• Cato Drion, promovendus FNWI-SILS, UvA
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Niels Laas, masterstudent Geneeskunde, VUMC
Casper Hesp, masterstudent Brain & Cognitive Sciences, UvA
Carolyn Moonen, promovendus ACTA, UvA & VU
Sabrina Rahman, promovendus Medicinal Chemistry, VU
Marieke de Roo, promovendus AMC, UvA
Arnela Suman, promovendus VUMC, VU

Subsidies
Het Genootschap heeft in het afgelopen jaar de volgende subsidies toegekend:
• € 1000 voor de Nordan conferentie 2019 op het gebied van de complexe analyse (wiskunde)
in Amsterdam en Lunteren.
• € 500 voor de APROVE Science Night 2018
• € 500 voor het APROVE CAREER symposium 2018
• € 1000 voor het symposium Systems Epigenetics: Towards precision medicine cancer in
Amsterdam
• € 500 voor CONGO voor het symposium “CONGres 2018 – Breaking Balance”
• € 500 voor de jaarlijkse TULIP-summerschool van de HRSMC

