Laudatio Jonge Onderzoekersprijs 2018

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 2 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 2018 bestond uit prof. dr. Robert de Jonge (lid), prof. dr. Ron
Kusters (lid), dr. Jaap Bakker (lid) en dr. Hans van Pelt (voorzitter). Er waren dit jaar twee bijzonder
goede kandidaten waarvan er 1 unaniem de voorkeur verdiende. De laureaat heeft een al grote staat
van dienst binnen de Klinische Chemie en is zich momenteel op dit gebied sterk aan het profileren.
Na een studie Biological Health Sciences en een PhD op het gebied van insuline resistentie is hij een
aantal jaren postdoc geweest waarvan 2x in de USA binnen het vakgebied cardiologie.
Hij is in 2009 in opleiding gekomen als KC en heeft in deze jaren en in de jaren daarna in hetzelfde
instituut een groot aantal publicaties (32) verkregen voornamelijk op het gebied van de cardiac
markers waarvan vele als laatste auteur. Het onderzoek kenmerkt zich als interface tussen
laboratorium en kliniek maar ook tussen basale biochemie en klinisch chemische praktijk. Het
onderzoek werd gepubliceerd in tijdschriften met hoge IF’s waarvan er 1 in 2014 leidde tot de NVKC
wetenschapsprijs. Laureaat is op bijzonder innovatieve wijze bezig met ontwikkelingen binnen de
Klinische Chemie in de vorm van Labtracker+ en Labchain. Tevens heeft hij een indrukwekkende
hoeveelheid Grants weten binnen te halen, te weten een kleine 500 k€ aan research funds en
eveneens een 500 k€ aan research funding vanuit de diagnostische industrie. De jury verwacht in de
toekomst van deze winnaar nog zeer veel wetenschappelijke en innovatieve verdiensten op het
gebied van de Klinische Chemie te vernemen.
Om deze redenen is het voor het bestuur een groot genoegen om de Jonge Onderzoekersprijs 2018
van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde toe te kennen
aan dr. Steven Meex, werkzaam als laboratoriumspecialist klinische chemie op de afdeling Algemene
Klinische Chemie en Hematologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum.
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