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Huibregtsenprijs 2017

De Huibregtsenprijs is in 2005 ingesteld door het bestuur van de Stichting  
De Avond van Wetenschap & Maatschappij en vernoemd naar ir. Wouter 
Huibregtsen. De prijs gaat naar een recent afgerond onderzoeksproject dat 
wetenschappelijk vernieuwend is en aantoonbaar maatschappelijke relevantie 
bezit. Jaarlijks krijgen alle Nederlandse universiteiten en publieke 
onderzoeksinstellingen een uitnodiging om een onderzoeksproject voor te 
dragen voor de Huibregtsenprijs. De vakjury is benoemd door het bestuur  
van de Stichting. In 2017 was de jury als volgt samengesteld: 

Prof. dr. José van Dijck, voorzitter president KNAW 
Prof. dr. Ronald Hanson  Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar  

TU Delft (winnaar Huibregtsenprijs 2016)
Prof. dr. Pearl Dykstra  hoogleraar Empirische sociologie  

Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Tijs Goldschmidt schrijver en evolutiebioloog
Prof. dr. Philip Scheltens  hoogleraar Neurologie en  

directeur Alzheimercentrum VUmc
Prof. dr. ir. Ionica Smeet   hoogleraar Wetenschapscommunicatie 

Universiteit Leiden
Drs. Aart van der Want  adviseur Unlimited;  

directeur Groen van Prinstererlyceum
Drs. Roderick Hageman, jurysecretaris Verstegen & Stigter culturele projecten

Jaarlijks worden minimaal vier en maximaal zes projecten genomineerd, 
waarvan er uiteindelijk één wordt bekroond met de Huibregtsenprijs.  
De prijs wordt uitgereikt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij in  
de Ridderzaal in Den Haag, en bestaat uit een sculptuur, ‘De Denker’, van 
beeldend kunstenaar Wil van der Laan en een geldbedrag van € 25.000, 
geoormerkt voor onderzoeksactiviteiten. Bovendien krijgt de winnaar een 
workshop aangeboden door het Lorentz Center.

Nominaties voor de Huibregtsenprijs 2017

Uit dertig inzendingen voor de Huibregtsenprijs 2017 heeft de jury  
zes wetenschappelijke onderzoeksprojecten genomineerd.  
De genomineerden in alfabetische volgorde:

1.   Prof. dr. Carlijn Bouten 
iValve – een levende hartklep, gemaakt door de patiënt zelf 
Voorgedragen door Technische Universiteit Eindhoven

2.  Prof. dr. Natali Helberger en prof. dr. Claes de Vreese 
Personalized communication – de gevolgen van data-driven  
communication in een digitale samenleving 
Voorgedragen door Universiteit van Amsterdam

3.  Prof. dr. Kofi Makinwa 
Slimme sensoren veranderen de wereld 
Voorgedragen door Technische Universiteit Delft

4.   Prof. dr. Wouter van Marken Lichtenbelt 
Warmte door kou 
Voorgedragen door Universiteit Maastricht

5.   Prof. dr. Theunis Piersma 
Trekvogelecologie: bestuderen en beschermen van de vogels  
die Nederland met de wereld verbinden 
Voorgedragen door Rijksuniversiteit Groningen

6.   Prof. dr. Jolanda de Vries 
Natuurlijke dendritische celvaccins 
Voorgedragen door Radboud Universiteit
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De iValve: een bioafbreekbare kunststof  
hartklep die in het lichaam transformeert  
tot een lichaamseigen, levende klep.

Carlijn Bouten is hoogleraar 
Cardiovasculaire Regeneratie aan de 
Technische Universiteit Eindhoven.  
Zij onderzoekt en ontwikkelt nieuwe 
principes van weefseltechnologie voor 
herstel van het hartvaatstelsel.

Wereldwijd worden jaarlijks 
350.000 hartkleppen vervan-

gen, met een toename van 5-10% per 
jaar. Een groot nadeel van bestaande 
hartklepprothesen is dat ze bestaan 
uit dood materiaal. Ze zijn daarom 
onderhevig aan slijtage, vereisen 
medicijngebruik en zijn bovenal 
ongeschikt voor jonge patiënten die 
nog groeien. In het laboratorium van 
Carlijn Bouten is recent een prothese 
ontwikkeld die het lichaam verleidt 
zelf een nieuwe, levende hartklep aan 
te maken.

Eind vorige eeuw werd het mogelijk 
levend weefsel buiten het lichaam te 
produceren via het principe van 
tissue engineering. Bouten en haar 
collega’s pionierden in dit veld door 
als eersten ter wereld een levende 
menselijke aortahartklep te maken. 
Zij plaatsten cellen van een patiënt op 
een afbreekbare kunststof mal die 
gedurende enkele weken in het 
laboratorium werd gekweekt tot een 
levende klep. Hoewel hoopgevend, 

bleek de techniek duur, uiterst 
complex en ethisch bezwaarlijk.

Het roer ging om. Samen met materi-
aalwetenschappers, artsen, celbiolo-
gen, private partners en de 
Hartstichting werkte prof. Bouten aan 
grensverleggende technologie 
waarbij de levende klep niet buiten, 
maar binnen het lichaam wordt 
gemaakt. Het resultaat was de iValve, 
een kunststof hartklep van intelligent, 
bioafbreekbaar materiaal. Na plaat-
sing in het hart – op de plek van een 
zieke klep – trekt de iValve cellen aan 
uit het bloed en omringende weef-
sels. Deze cellen worden geïnstru-
eerd om nieuw weefsel te maken. 
Tegelijkertijd breekt het kunststof af, 
zodat een levende hartklep overblijft. 
Zo wordt de patiënt zijn eigen donor.

De sleutel tot het succes van iValve is 
slim gebruik van de immuunreactie 
van het lichaam op het geïmplan-
teerde materiaal. Tot dusver werd de 
immuunreactie op biomaterialen 

zoveel mogelijk onderdrukt. iValve 
doet het tegenovergestelde. Via een 
uitgekiende keuze van het materiaal, 
de mechanische eigenschappen 
daarvan en het verwerken tot een 
hartklep met een onconventionele 
micro-architectuur, kun je de 
immuunreactie van het lichaam naar 
je hand zetten. Hierdoor kunnen de 
juiste cellen uit de bloedbaan worden 
aangetrokken en tot gecontroleerde 
weefselvorming worden aangezet. 

De iValve is eenvoudig te produceren 
en ook zeer geschikt voor de vele, 
vaak jonge patiënten in minder 
ontwikkelde landen. Een eerste 
klinische studie bij jonge patiënten is 
onlangs gestart. Momenteel onder-
zoekt Bouten met haar team of en 
hoe de iValve aangepast moet 
worden voor patiënten met bijko-
mende aandoeningen, zoals suiker-
ziekte of nierfalen. Daarnaast werkt 
het team aan duurzame en toeganke-
lijke oplossingen voor het herstel van 
bloedvaten en hartweefsel.

HET ONDERZOEK:
EEN LEVENDE HARTKLEP, GEMAAKT DOOR DE PATIËNT ZELF

Voorgedragen door Technische Universiteit Eindhoven
1. Prof. dr. Carlijn Bouten
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Claes de Vreese, hoogleraar 
Communicatiewetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam, doet 
onderzoek naar de invloed van de media 
op opinievorming en stemgedrag. 

Natali Helberger, hoogleraar 
Informatierecht aan de Universiteit van 
Amsterdam, doet onderzoek naar de 
implicaties van technologische ontwikke-
lingen voor de juridische positie van infor-
matiegebruikers.

Algoritmen en big data bepalen in 
toenemende mate ons leven. 

Binnen het project Personalized 
Communication onderzoeken wij de 
manier waarop online communicatie 
wordt gepersonaliseerd, wat het effect 
hiervan is op mensen en de maat-
schappij, en wat dit betekent voor 
privacy, vrijheid van meningsuiting en 
andere fundamentele rechten. 
Nieuwsmedia zoals The New York 
Times en The Guardian houden het 
online lees- en kijkgedrag van media-
gebruikers bij om hen inhoud aan te 
kunnen bieden die aansluit bij hun 
persoonlijke interesses. Politici stellen 
de voorkeuren van kiezers vast met 
behulp van big data mining, en passen 
hun boodschap daarop aan. 
Overheden onderzoeken de mogelijk-
heden van algoritmische besluitvor-
ming en proberen efficiëntie en welzijn 
te vergroten door middel van ‘slimme’ 
gezondheids- en consumententoepas-
singen. Burgers worden inmiddels elke 
dag geconfronteerd met gepersonali-
seerde communicatie. Toch is er nog 
weinig bekend over de mogelijkheden 
en effecten van gepersonaliseerde 
communicatie. 

Het doel van Personalized 
Communication is het doen van onder-
zoek naar het gebruik van big data, 
algoritmen, en het profileren en gericht 
informeren van burgers op een aantal 
gebieden: gezondheid, politiek, media 
en commercie. Voor elk gebied 
onderzoekt het project hoe geperso-
naliseerde communicatie wordt 
gebruikt, en wat de gevolgen hiervan 
zijn voor individuen, de maatschappij, 
en informatierecht en -beleid. Hierbij 
combineren wij inzichten uit verschil-
lende disciplines (rechtswetenschap, 
communicatiewetenschap, informatie-
wetenschap, politicologie en filosofie).

Vragen die centraal staan in dit project 
zijn bijvoorbeeld:
• Ontvangt iedereen in de toekomst 
een andere versie van de Volkskrant, 
afhankelijk van leeftijd, beroep, oplei-
ding en politieke opvattingen? Welke 
gevolgen heeft dit voor de burger 
(filterbubbels?), de maatschappij en de 
democratische rol van de media?
• Wordt personalisatie gebruikt om de 
burger gericht over politieke standpun-
ten te informeren, of zelfs haar poli-
tieke keuzes te beïnvloeden?

• En kan het bestaande juridische 
kader een gezonde balans waarborgen 
tussen het individuele en maatschap-
pelijke nut van gepersonaliseerde 
gezondheidscommunicatie, en de 
gevaren voor de privacy, autonomie  
en keuzevrijheid van gebruikers?

Om antwoord te kunnen geven op 
deze vragen, die zowel wetenschappe-
lijk als maatschappelijk van grote 
betekenis zijn, werkt een team van 18 
onderzoekers vanuit verschillende 
disciplines (recht, communicatieweten-
schap, data science, filosofie en 
economie) nauw samen in het opzet-
ten van onderzoek, theorievorming en 
het uitbrengen van gezamenlijke 
publicaties. De onderwerpen van dit 
interdisciplinaire onderzoeksinitiatief 
zijn wetenschappelijk baanbrekend, en 
hebben een groot maatschappelijk 
belang. Daarom werken wij samen met 
de sector (zoals de nieuwsmedia en 
aanbieders van gezondheidszorg), 
organiseren wij workshops en publieke 
evenementen, vertellen wij over ons 
onderzoek in de nieuwsmedia, en 
gaan wij het gesprek aan met beleid-
smakers in Den Haag en Brussel. Het 
Nederlandse voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie en een 
aantal belangrijke wetgevingsproces-
sen op het gebied van media-, privacy- 
en consumentenrecht bieden hiervoor 
volop gelegenheid. Meer informatie op 
http://personalised-communication.net/

HET ONDERZOEK:
PERSONALIZED COMMUNICATION

Voorgedragen door Universiteit van Amsterdam
2. Prof. dr. Natali Helberger & prof. dr. Claes de Vreese



Genomineerden  2017

Kofi Makinwa is Antoni van 
Leeuwenhoekhoogleraar en voorzitter 
van de afdeling Microelectronica van de 
Technische Universiteit Delft. Zijn 
onderzoek richt zich op het realiseren  
van slimme sensoren in standaard 
IC-technologie.

Met zijn onderzoek op het gebied 
van geïntegreerde schakelingen 

(chips) en slimme sensoren draagt 
prof. dr. Kofi Makinwa bij aan de 
digitale revolutie. Zijn technologie 
vormt de grondslag voor The Internet 
of Things (IoT), handige telefoons, 
zuinige computers en veilige auto’s. 

Makinwa’s onderzoek is gericht op 
slimme sensoren die steeds kleiner 
en energiezuiniger worden. Hij maakt 
zijn slimme sensoren op basis van 
chiptechnologie: dit levert kleine, 
goedkope microchips op die kunnen 
voelen, informatie kunnen verwerken 
én de informatie door kunnen geven 
aan een computer. Chiptechnologie 
was oorspronkelijk alleen bedoeld 
voor het maken van geïntegreerde 
schakelingen. Echter, onderzoek naar 
de eigenschappen van silicium heeft 
veel mogelijkheden opgeleverd om 
bijvoorbeeld druk, lichtintensiteit, 
magnetische velden en temperatuur 
te meten. 

Makinwa richt zich op temperatuur-
sensoren in silicium. Door innovatieve 
signaalverwerking is het hem gelukt 
om ze maar liefst tienduizend keer 
energiezuiniger te maken dan hun 
voorgangers, met behoud van andere 
belangrijke eigenschappen, zoals 
nauwkeurigheid. Een van Makinwa’s 
successen is een thermische sensor 
die wind meet. Een groot voordeel 
van déze windmeter is dat er geen 
bewegende onderdelen in zitten; dat 
maakt het ontwerp robuust genoeg 
voor veeleisende gebieden zoals in 
Afrika, waar stof, zand en insecten 
overal in gaan zitten. 

En dat is precies wat Makinwa nu wil: 
zijn sensoren toepassen in betaalbare 
weerstations om weer en klimaat in 
Afrika in kaart te brengen. Zo kunnen 
zijn sensoren boeren helpen te 
bepalen wanneer ze het beste 
kunnen zaaien, mesten of oogsten. 
Dat kan voor hen het verschil beteke-
nen tussen een overvloedige of een 

mislukte oogst. Want boeren kunnen 
door klimaatverandering niet meer 
vertrouwen op aloude weerpatronen. 

Daarnaast hebben ook onze westerse 
klimaatmodellen weerdata uit Afrika 
nodig om het veranderende klimaat in 
kaart te brengen. Daarvoor geldt: hoe 
meer data, hoe beter. Installaties zoals 
het KNMI die gebruikt zijn altijd veel te 
duur geweest, maar de technologie 
voor een betaalbaar alternatief (minder 
dan € 100, een fractie van de prijs van 
de huidige commerciële weerstations) 
is dankzij Makinwa nu voorhanden. 
Alle ingrediënten voor een compleet 
weerstation zijn aanwezig: tempera-
tuur, vocht, luchtdruk en zonintensiteit 
kunnen allemaal gemeten worden. 
Zo’n weerstation kan in Afrika uitste-
kend draaien op zonne-energie en 
ook een gsm-netwerk voor datacom-
municatie is aanwezig.

De slimme sensoren van Makinwa 
hebben direct impact, niet alleen als 

HET ONDERZOEK:
SLIMME SENSOREN VERANDEREN DE WERELD

Voorgedragen door Technische Universiteit Delft
3. Prof. dr. Kofi Makinwa

het gaat om de nieuwe generatie 
elektronica die we allemaal gebrui-
ken, maar ook in het klimatologisch 
zwaar geplaagde Afrika.
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Wouter van Marken Lichtenbelt is 
hoogleraar Ecologische Energetica en 
Gezondheid aan de Universiteit 
Maastricht. Hij onderzoekt effecten van 
omgevingsfactoren op onze gezondheid 
en hun toepassing in de gebouwde 
omgeving.

Met behulp van 
beeldvormende 
techniek (PET/CT) wordt 
bruin vet zichtbaar 
gemaakt. De rechter 
figuren laten dezelfde 
persoon zien in een 
thermoneutrale en in 
een koele omgeving. 
Het zwart achter het 
sleutelbeen en langs de 
wervels is bruin vet.

Onze gebouwen moeten kouder! 
Op dit idee kwam Wouter van 

Marken Lichtenbelt toen diverse 
ontdekkingen hem duidelijk maakten: 
kou verhoogt het energiegebruik van 
de mens. Bovendien verlaagt het het 
energiegebruik van onze gebouwen. 
Meer variatie in de binnentempera-
tuur verbetert onze stofwisseling en 
zorgt voor gezondere duurzamere 
gebouwen. Een knuppel in het 
hoenderhok in een wereld waarin het 
bouwerscredo luidt: alle gebouwen 
wereldwijd, in elk seizoen afstellen op 
een vaste temperatuur.

Van Marken Lichtenbelt ontdekte dat 
variaties in temperatuur de energie-
stofwisseling van het lichaam stimu-
leren. Hij liet daarmee zien dat naast 
voeding en inspanning ook onze 
omgeving er toe doet bij de bestrij-
ding en preventie van overgewicht en 
daaraan gerelateerde ziekten als 

diabetes en hart- en vaatziekten.
 
Ook ontdekte Van Marken Lichtenbelt 
in multidisciplinair onderzoeksver-
band met geavanceerde beeldvor-
mende technieken welk weefsel 
hierbij een rol speelt: volwassen 
mensen blijken functioneel bruin vet 
te hebben. Dit is gezond vet dat in 
kou zorgt voor extra warmte zonder 
dat je rilt. Het is ‘het kacheltje’ van 
het lichaam. Deze ontdekking was 
een internationale doorbraak en gaf 
het onderzoek naar energiestofwisse-
ling wereldwijd een enorme impuls.

Van Marken Lichtenbelt en collega’s 
waren eveneens de eersten die 
aantoonden dat bruin vet en energie-
gebruik toenemen bij gewenning aan 
een koele omgeving. Bovendien 
verbetert dit bij diabetespatiënten 
zelfs de insulinegevoeligheid, verge-
lijkbaar met de beste therapieën.

Geprikkeld door deze resultaten is 
Van Marken Lichtenbelt op zoek 
gegaan naar toepassingen in de 
dagelijkse leefomgeving. Daarbij linkt 
hij het fysiologisch onderzoek aan 
psychologische variabelen. Dit 
leverde wederom een baanbrekende 
analyse op die verklaarde waarom 
vrouwen het meestal koud hebben op 
kantoren, die volgens de klassieke 
modellen zijn afgestemd op de 
gemiddelde man. Momenteel wordt 
in internationaal samenwerkingsver-
band gewerkt aan een dynamisch 
thermisch comfortmodel voor het 
ontwerpen van gezonde binnenkli-
maatsystemen.

Door het toepassen van het funda-
menteel fysiologisch en psycholo-
gisch onderzoek in de gebouwde 
omgeving, snijdt het mes dus aan 
twee kanten: een gezondere én een 
duurzamere omgeving.

HET ONDERZOEK: 
WARMTE DOOR KOU

Voorgedragen door Universiteit Maastricht
4. Prof. dr. Wouter van Marken Lichtenbelt
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Theunis Piersma is hoogleraar 
Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en onderzoeksleider bij het 
Koninklijk NIOZ op Texel. Hij onderzoekt 
de evolutionaire interacties tussen 
organismen en hun natuurlijke omgevin-
gen vanuit een ontwikkelingsbiologisch 
perspectief.

Uit het fundamentele onderzoek 
van hoogleraar Trekvogelecologie 

Theunis Piersma stijgt de geur van 
weilanden en wadplaten op. Met de 
modernste middelen en vernieu-
wende concepten onderzoekt hij 
schijnbaar alledaagse fenomenen. Hij 
ziet de trekvogels niet als passanten, 
maar als verbindende factoren in een 
wereldwijd netwerk van ecosyste-
men, het meta-ecosysteem. 
Trekvogels gebruiken specifieke 
routes; het concept van ‘flyways’, 
mede door Piersma ontwikkeld, 
vormt inmiddels wereldwijd de basis 
voor natuurbeschermingsverdragen.

Met bijna 500 vakpublicaties, onder 
meer in prominente tijdschriften als 
Science en Nature, staat Piersma’s 
wetenschappelijke impact buiten kijf. 
In Nederland is die kwaliteit beloond 
met lidmaatschap van de KNAW 
(2009) en de Koninklijke Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen 
(2016). In 2014 ontving Piersma de 

belangrijkste Nederlandse weten-
schapsprijs, de NWO-Spinozapremie.

De trekvogel waarmee Piersma 
bekend is geworden, is de kanoet. 
Deze vogel broedt op de allernoorde-
lijkste broedlocaties ter wereld en 
trekt ’s winters naar een paar grote 
waddengebieden, ook op het zuide-
lijk halfrond. De toenemende ecologi-
sche ontreddering van de aarde 
motiveert Piersma en zijn team op 
deze belangrijke plaatsen trekvogel-
populaties en hun bestaansvoorwaar-
den zo goed en zo langdurig mogelijk 
te volgen, onder meer in Mauretanië, 
waar de kanoeten, rosse grutto’s en 
lepelaars van de East Atlantic Flyway 
overwinteren. 

De grutto, onze nationale vogel, 
broedt in Piersma’s achtertuin als 
Kening fan ‘e Greide. Maar in het 
huidige agrarisch cultuurland – met 
zijn vernielde bodemecologie – hangt 
de toekomst van deze koning aan een 

zijden draadje. Piersma ontwikkelt 
evidencebased interventies om ons 
iconische cultuurlandschap en deze 
vogel te behouden. 

In 1988, aan het begin van zijn 
promotie-onderzoek, was Piersma 
getuige van het leegvissen van het 
wad bij Griend. Dit bracht hem ertoe 
de ecologische gevolgen nauwkeurig 
in kaart te brengen. De wetenschap-
pelijke publicaties die dat opleverde 
leidden tot het besef dat juist in een 
omgeving waar alles door wind en 
water in beweging is, bodemberoe-
rende activiteiten grote ecologische 
schade aanrichten. Dit besef vormt 
nu de basis voor het beheer van de 
Waddenzee.

Ook in Australië en China, langs de 
East Asian – Australasian Flyway, is 
de invloed van Piersma’s werk 
merkbaar. Rond de Gele Zee worden 
grote stukken wad ingepolderd. 
Studies van het Piersma-team 

HET ONDERZOEK: 
TREKVOGELS VERTELLEN HOE HET MET ONZE AARDE GAAT

Voorgedragen door Rijksuniversiteit Groningen
5. Prof. dr. Theunis Piersma

hebben laten zien dat de vogels niet 
zonder die wadplaten kunnen. Op 
basis hiervan heeft de gouverneur 
van de Chinese provincie Hebei 
kustzones die op de nominatie 
stonden om ingepolderd te worden, 
aangewezen als beschermd natuur-
gebied. In februari van dit jaar zijn 
belangrijke gebieden langs de 
Chinese kust bij UNESCO aangemeld 
als World Heritage flyway sites.
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Jolanda de Vries is hoogleraar 
Translationele tumorimmunologie aan de 
Radboud Universiteit en het 
Radboudumc. Zij onderzoekt de moge-
lijkheid om het eigen lichaam tumorcellen 
te laten aanvallen.

In het voorkomen van infectieziekten 
spelen vaccins een belangrijke rol. 

Maar bij het voorkomen van kanker 
nog nauwelijks. Hoogleraar translatio-
nele tumorimmunologie Jolanda de 
Vries ontwikkelde als een van de 
eersten ter wereld een vaccin tegen 
kanker op basis van dendritische 
cellen.

Dendritische cellen spelen een 
belangrijke rol in afweerreacties. Bij 
een infectie ondergaan dendritische 
cellen een ingewikkeld rijpingspro-
ces, waarna ze in de lymfeklieren 
stukjes van de ziekteverwekker 
presenteren aan T-cellen. Dit zijn de 
‘killercellen’ van het afweersysteem 
die dankzij de boodschap van de 
dendritische cellen in staat zijn de 
geïnfecteerde cellen aan te vallen. 

Voor een vaccin tegen kanker worden 
dendritische cellen bij de patiënt 
afgenomen en in het laboratorium 
beladen met tumoreiwitten. De 

beladen cellen worden weer aan de 
patiënt gegeven, waardoor T-cellen 
gericht tumorcellen gaan aanvallen. 
Het grote voordeel van deze therapie 
is dat deze door heel het lichaam 
tumorcellen aanvallen. En omdat het 
vaccin gemaakt is van de eigen 
cellen van de patiënt, zijn de bijwer-
kingen minimaal. 

Jolanda de Vries was de eerste 
onderzoeker in Nederland die 
dendritische celvaccinatie toepaste 
bij patiënten met huidkanker. Sinds 
de start van haar onderzoek hebben 
meer dan driehonderd patiënten 
deze experimentele behandeling 
ondergaan. Haar onderzoek begon 
in 1997 bij de afdeling 
Tumorimmunologie van het 
Radboudumc. Als postdoc bekeek 
zij hoe dendritische cellen de 
T-cellen activeren tegen melanomen. 
Allereerst ontwikkelde zij nieuwe 
technieken om dendritische cellen in 
patiënten te kunnen volgen. Hieruit 

bleek onder andere het belang van 
een nauwkeurige toediening van de 
dendritische celtherapie in de 
lymfeklier.

De eerste dendritische celtherapieën 
maakten gebruik van monocyten uit 
het bloed van de patiënten. Dit zijn 
een soort basisafweercellen waaruit 
dendritische cellen kunnen ontstaan. 
Jolanda de Vries is momenteel de 
enige ter wereld die studies met 
vaccins op basis van natuurlijke 
dendritische cellen, die in lage 
aantallen circuleren in het bloed, bij 
patiënten uitvoert. Met zeer veelbelo-
vende resultaten. Zo veelbelovend 
zelfs, dat minister Schippers besloot 
om de effectiviteit van deze vaccins 
op grote schaal te onderzoeken met 
vergoeding van de behandeling uit de 
basisverzekering. Iets wat niet gebrui-
kelijk is. Dat dit nu toch gebeurt is uit-
zonderlijk. In de komende vijf jaar 
moet er voldoende informatie 
beschikbaar komen over de effectivi-
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teit van de behandeling. Na die 
periode beoordeelt de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport of 
de behandeling definitief opgenomen 
kan worden in het basispakket.
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Winnaars Huibregtsenprijs 2005 t/m 2016

2016   Prof. dr. ir. Ronald Hanson, Technische Universiteit Delft  
Veilig surfen op het kwantuminternet

2015   Prof. dr. C.A. van Blitterswijk, Universiteit Maastricht 
Botinducerende materialen: van periodiek systeem der elementen  
naar de Food and Drug Administration (FDA)

2014   Prof. dr. J.J.P. Kastelein, Universiteit van Amsterdam  
De eerste geregistreerde gentherapie ter wereld: de lange reis naar Glybera

2013   Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Universiteit Rotterdam 
De dreiging van grieppandemieën

2012   Prof. dr. B.P.F. Jacobs, Radboud Universiteit 
Digitale beveiliging

2011   Prof. dr. R.C.M.E. Engels, Radboud Universiteit  
De beginfasen van verslaving bij adolescenten

2010   Prof. dr. N.G.A.M. Roymans, Vrije Universiteit Amsterdam 
Het Zuid-Nederland Project: de biografie  
van het Zuid-Nederlandse cultuurlandschap

2009   Prof. dr. E.A. Crone, Universiteit Leiden 
Puberhersenen eindelijk gefileerd

2008   Prof. dr. Th.H.M. Rasing, Radboud Universiteit 
Magneten ompolen met licht kan wel

2007   Prof. dr. J.K.L. Denollet, Universiteit van Tilburg 
Het hart van de binnenvetter

2006   Prof. dr. C.J.M. Melief, Universiteit Leiden 
Baarmoederhalskanker: de rol van virussen

2005    Prof. dr. J.C. Clevers, Hubrecht Instituut 
Mislukte Alzheimermedicijnen kunnen helpen tegen darmkanker


