Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en
Heelkunde
Stade de Colombes 14, 1098 VT Amsterdam

Verslag van de activiteiten 2020
Leerstoelen
• Dr. Roel Verhaak is benoemd op de leerstoel “Computational biology of brain tumors”
Dit is de eerste GNGH-leerstoel aan de VU.
• De benoeming van Prof. Jalink op de leerstoel “Hoge-resolutie microscopie” is voor 5
jaar verlengd.
Wetenschappelijke bijeenkomsten

Vanwege de Covid 19 crisis zijn er dit jaar geen fysieke bijeenkomsten geweest. De eerste
wetenschappelijke bijeenkomst had in het voorjaar moeten plaatsvinden en is afgelast. Ook de
publiekslezing in de zomer kon geen doorgang vinden.

Op 13 oktober werd de eerste wetenschappelijke bijeenkomst via ZOOM gehouden: Aspects of
Forensic Science. Voordrachten van Prof dr. Arian. Van Asten: “Duizend bommen en Granaten”
About forensic research of explosives en van Prof dr. Maurice Aalders: Young and old, in the end
everything gets cold… A combination of photogrammetry and a 3D thermodynamical model to
determine the time of death.

Reisbeurzen
In het afgelopen jaar 2020 zijn tot nu toe 2 aanvragen ingediend in de najaarsronde en 18 in de
voorjaarsronde. Dit jaar zijn In totaal zijn 11 aanvragen gehonoreerd (najaarsronde 2019 en
voorjaarsronde 2020). Echter een deel van deze voorgenomen reizen is vanwege de crisis
uitgesteld of helemaal afgelast.
De beurzen zijn toegekend aan:
• Valeria Gugliemi (UMC-UvA)
• Eline van den Heuvel (FNWI-UvA)
• Kikki de Laat (VU-FS)
• Margriet Nota (VU-FS)
• Naomi Oom (ACTA)
• Lotta Plomp (UMC-UvA en FNWI)
• Sylvie Ruigrok (FNWI-UvA)
• Samuele Ghezzo (UMC-VU)
• IGEM (groep UvA en VU
• Mathijs De Waal (UMC-VU)
• Jelmer Savelkoel. (UMC-UvA)
Subsidies
Het Genootschap heeft in het afgelopen jaar de volgende subsidies toegekend:
•
•

€ 1000 voor de wiskunde workshop Eric 60 in Amsterdam
€ 2000 voor de publicatie van Prometheus tussen kunst en lever van T. Van Gulik

