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Thursday, June 12 2014

Welcoming Ceremony Rijksmuseum 
International Alumni 

11:00 Registration 

11:30 Word of welcome 
   Tienke Koning, Ubbo Emmius Fund
    Marilène van Oranje, Rijksmuseum 
   Practical information 

12.00 Lunch buffet

13.00 Guided tour

14.30 Independent walk through museum

17.00 Closing time museum 

Rijksmuseum
Museumstraat 1
1071 XX Amsterdam

Buy your tickets here!

Voor veel oud-studenten van de RUG is Groningen nog altijd een 
bijzondere plek. Daarom hebben Bernhard van Oranje, Marilène van 
Oranje, Marjan Oudeman, Jan Willem Baud en Rien Meppelink het 
initiatief genomen tot de oprichting van de alumnikring Amsterdamse 
Groningers.

Twee keer per jaar komt de kring samen om herinneringen op te halen 
aan de geweldige studietijd, maar hierbij laten de initiatiefnemers het 
niet. Zij zoeken binding door een bijzonder onderzoeksproject van de 
RUG te steunen, met een wetenschapper die zich internationaal 
onderscheidt. 

Informatie alumnikring Amsterdam

Informatie onderzoek
Astma is de derde doodsoorzaak in Nederland en de meest voorko-
mende chronische ziekte bij kinderen. De Rijksuniversiteit Groningen 
heeft een groep onderzoekers die in de wereld van onderzoek naar 
longaandoeningen zeer hoog staat aangeschreven. Prof.dr. Gerard 
Koppelman maakt deel uit van deze groep en doet baanbrekend 
onderzoek. 

Gerard Koppelman ontdekte dat het gen protocadherine een hoog risico 
heeft op luchtwegovergevoeligheid. Dit was voor het eerst dat een relatie 
tussen dit gen en de luchtweggevoeligheid werd gelegd. In het gezagheb-
bende Amerikaanse tijdschrift Journal of Respiratory and Critical Care 
Medicine en door de Thoracic Society wordt de vinding van Koppelman 
de meest belangrijke doorbraak op het gebied van longziekten genoemd.

De missie van Gerard Koppelman is het voorkomen van astma door het 
voorkomen van astma door het vroeger en beter te behandelen. De 
oplossing, zo wordt verwacht, ligt in genetisch onderzoek.

http://www.rug400.nl/en/agenda/alumni-weekend

