Juryrapport
De Jonge Onderzoekerprijs is een tweejaarlijkse prijs, in gesteld door de Nederlandse
Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. De prijs is bedoeld als
eerbewijs aan een jonge onderzoeker (jonger dan 40 jaar op het moment van indienen van de
kandidatuur) , tenminste 1 jaar lid van de NVKC, voor belangrijke wetenschappelijke
bijdragen op klinisch chemisch gebied (wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van
diagnostiek, evaluatie van therapie of prognose, biochemisch onderzoek gebaseerd op
klinische vraagstellingen of fundamenteel klinisch onderzoek) en dient als aanmoediging en
steun om verder klinisch chemisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten. De Jonge
Onderzoekerprijs is de voortzetting van de vroegere Orthoprijs. Vanaf 2012 zal deze prijs,
€ 5.000, door de Stichting Noyons worden gefinancierd.
De jury van de Jonge Onderzoekerprijs bestond uit dr. Jody van den Ouweland (voorzitter),
prof.dr. Fred Sweep (lid), prof.dr. Jan Lindemans (lid) en prof.dr. A. Sturk (ambtelijk
secretaris). De jury prijst zich gelukkig dat uit vijf goede kandidaten kon worden gekozen.
Unaniem is zij van mening dat één kandidaat er uitspringt. Deze kandidaat onderscheidt zich
in zowel het aantal artikelen als de rating van deze artikelen. Hij heeft 43 publicaties, waarvan
8 als eerste en 12 als laatste auteur, resulterend in een h-factor van 24 voor de ingewijden. De
kandidaat heeft baanbrekend werk verricht in het ophelderen van de diverse stappen in de
carnitine biosynthese en de cardiolipine biosynthese, heeft daar promovendi op begeleid en
fondsen verworven om het onderzoek mogelijk te maken. In internationale voordrachten, vaak
op uitnodiging, werd het verrichte werk gepresenteerd. Daarnaast is hij sinds enkele jaren
verantwoordelijk voor de basis metabole diagnostiek in zijn instituut. Gekoppeld aan zijn
grote capaciteiten als diagnosticus en onderzoeker kan gezegd worden dat de kandidaat grote
communicatieve vaardigheden heeft en een enthousiasmerend persoon is die zonder twijfel tot
grote hoogte in onze vereniging zal komen. Ook in de toekomst zullen we nog zeer veel
wetenschappelijke verdiensten van deze winnaar vernemen.
Om deze redenen is het voor het bestuur een groot genoegen om de Jonge Onderzoekerprijs
2012 van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
toe te kennen aan dr. Fred M. Vaz, werkzaam in het Laboratorium Genetisch Metabole
Ziekten in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

