Juryrapport Jonge Onderzoekersprijs 2014

De Jonge Onderzoekersprijs is een tweejaarlijkse prijs, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor
Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. De prijs is bedoeld als eerbewijs aan een jonge
onderzoeker (jonger dan 41 jaar op het moment van uitreiken van de prijs), 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
Onderzoekersprijs, een bedrag van € 5.000, is de voortzetting van de vroegere Orthoprijs en wordt vanaf
2012 door de Stichting Noyons gefinancierd.
De jury van de Jonge Onderzoekersprijs 2014 bestond uit dr. Maarten ten Berg (lid), prof. dr. Ron
Kusters (lid), prof. dr. Fred Sweep (lid), prof. dr. Guus Sturk (secretaris) en dr. Will Wodzig (voorzitter).
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. Zij heeft 63 publicaties, waarvan 32 als eerste, tweede of laatste auteur, en
haar werk wordt gemiddeld 56 keer per jaar geciteerd. De kandidaat heeft twee nieuwe researchlijnen
opgezet: 1. Nieuwe technologie voor het meten van steroïden en 2. Homeostase van het bot. Zij heeft
uitgebreide samenwerkingsverbanden opgezet met urologen, nefrologen, endocrinologen,
gynaecologen, neonatologen en psychologen. Daarnaast is zij sinds enkele jaren verantwoordelijk voor
het laboratorium Endocrinologie binnen de afdeling Klinische Chemie. De jury verwacht in deze
combinatie van wetenschapper en diagnosticus ook in de toekomst nog zeer veel wetenschappelijke
verdiensten van deze winnaar te vernemen.
Om deze redenen is het voor het bestuur een groot genoegen om de Jonge Onderzoekersprijs 2014 van
de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde toe te kennen aan dr.
Annemieke C. Heijboer, werkzaam in het Laboratorium Endocrinologie van de afdeling Klinische Chemie
van het VUmc te Amsterdam

