
 NEDERLANDSE BEURZEN
negende editie

IN SAMENWERKING MET:

 
2021



In de afgelopen jaren is het percentage 
vrouwen in de politieke, economische en 
publieke sfeer geleidelijk toegenomen. Vanuit 
alle lagen van de samenleving gaan stemmen 
op die pleiten voor meer gendergelijkheid en 
daarmee neemt de vertegenwoordiging van 
de vrouw langzaam overal toe. Toch zijn er ook 
nog steeds domeinen binnen de samenleving 
waar vrouwen ondervertegenwoordigd blijven, 
zo ook binnen het domein van de wetenschap. 

Omdat wij als organisatie waarde hechten 
aan de wetenschap, wetenschappelijk 
begrip en gendergelijkheid, heeft L’Oréal 
in 1998 het For Women in Science (FWIS) 
programma opgericht om vrouwen in de 
wetenschap te empoweren, wetenschappelijke 
uitmuntendheid te erkennen en om 
getalenteerde vrouwelijke wetenschappers de 
erkenning te doen toekomen die ze verdienen. 
Het is onvoorstelbaar dat we willens en wetens 
de helft van al ons menselijk kapitaal onbenut 
laten. Met het motto women advance science, 
and science advances the world promoten we 
vrouwen in de wetenschap. Want juist nu met 
grotere uitdagingen dan ooit tevoren, is hun 
bijdrage essentieel.

Om aan deze ambitie te kunnen voldoen, 
hebben we een partner nodig die onze visie 

deelt om inclusiviteit in zowel de wetenschap 
als in de samenleving te bevorderen. 
Het aangaan van een partnerschap met 
UNESCO was daarmee een logische 
keuze. We delen dezelfde waarden en 
ambities in de strijd voor gendergelijkheid.  
De afgelopen twintig jaar hebben we elk jaar vijf 
vrouwelijke wetenschappers van uitzonderlijk 
hoog niveau geëerd, één uit elk continent. 
Daarnaast willen we vrouwelijke onderzoekers 
en opkomend talent ondersteunen tijdens hun 
loopbaan.

De bijdrage van UNESCO vormde een 
integraal onderdeel bij het uitbreiden van ons 
internationale bereik van het For Women In 
Science programma. Samen hebben we tot 
nu toe meer dan 3.100 vrouwen erkend voor 
hun onderzoek, waarbij een 100-tal laureaten 
werden beloond en meer dan 3000 doctoraats- 
en postdoctorale beurzen in 117 landen werden 
toegekend. Door onze inzet hebben laureaten 
verhoogde zichtbaarheid, carrièrekansen en 
zelfvertrouwen gekregen. Vijf van hen - Ada 
Yonath, Elizabeth H. Blackburn, Christiane 
Nüsslein-Volhard, Emmanuelle Charpentier 
en Jennifer A. Doudna - hebben zelfs 
respectievelijk een Nobelprijs in Chemie, 
Fysiologie en Geneeskunde gewonnen.

Maar ondanks deze zichtbare successen blijft 
er ruimte voor verbetering en is het beruchte 
‘’glazen plafond’’ nog steeds een alledaagse 
realiteit voor veel vrouwen. Zo is wereldwijd 
slechts 29% van alle onderzoekers vrouw, 
maar 11% van alle hogere academische posities 
wordt door vrouwen bekleed, en van alle 
Nobelprijzen staat slechts 3% op naam van 
een vrouw.

We zijn ons er maar al te goed van bewust dat 
volledige gendergelijkheid in de wetenschap 
niet mogelijk is zonder een diepgaande 
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verandering in huidige mentaliteit. Dit 
geldt niet alleen binnen de academische 
wereld maar ook ver daarbuiten, tot in de 
kern van onze samenleving. Desalniettemin 
proberen we dit proces te versnellen en 
nemen daarom het voortouw in de training, 
ondersteuning en het vergoten van de 
bewustwording onder vrouwen in dienst van 
de wetenschap. Bovendien creëren we de 
noodzakelijke zichtbaarheid daar waar het 
nodig en dan met name voor de alarmerende 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
bepaalde vakgebieden en geografische regio’s. 

Ondervertegenwoordiging van vrouwen in  
bepaalde vakgebieden heeft ertoe geleid dat 
er sinds 2019 voor het eerst ook vrouwen in  
bijvoorbeeld de wiskunde en informatica in  
aanmerking komen voor de internationale 
FWIS prijs. Vanuit een geografisch oogpunt 
willen we een duidelijk signaal afgeven en 
extra aandacht besteden aan het continent 
Afrika, waar simpelweg te weinig vrouwelijke 
wetenschappers zijn.

We zullen nooit opgeven en blijven werken met 
zowel mannen en vrouwen in de verbetering van 
onze planeet. Mannelijke wetenschappers zijn 
daarin net zo goed van belang. Mede hierdoor  
initieerden we in 2018 het Men for Women 
In Science programma waarin op dit 
moment 50 mannelijke wetenschappers 
over de gehele wereld de belofte 
hebben gedaan om ondersteuning  
te bieden aan inspanningen om gendergelijkheid 
in de wetenschap te bereiken. De strijd die we 
samen met UNESCO leveren is een strijd die 
doorzettingsvermogen vereist. Het is een strijd  
die voortduurt en ons op de lange termijn  
verplicht elke mogelijkheid aan te grijpen 
die een nieuwe stap in de wetenschap kan 
realiseren. Maar één ding is maar al te duidelijk: 
The world needs science and science needs 
women.

 
 

Jean- Paul Agon 
Chairman & Chief Executive Officer at L’Oréal 

Chairman Fondation L’Oréal

FONDATION L’ORÉAL 
Over de

Vanuit de twee basisbeginselen waar de Fondation L’Oréal in gelooft, 
namelijk: wetenschap en inclusieve schoonheid, helpt zij vrouwen 
hun volledige potentieel te ontplooien. Op deze manier ondersteunt 
de Fondation L’Oréal vrouwen in hun wetenschappelijke carrière en 
persoonlijke schoonheid. 

Sinds 1998 organiseert de Fondation in samenwerking met UNESCO 
het jaarlijkse For Women In Science programma met als doel vrouwen 
in de wetenschap te stimuleren en de erkenning te geven die ze 
verdienen. Vrouwen zijn ten opzichte van mannen gemiddeld nog steeds 
ondervertegenwoordigd in de meeste wetenschappelijke posities, maar 
de wetenschap heeft juist vrouwen nodig. Op deze manier heeft het FWIS 
programma in de afgelopen 20 jaar al meer dan 3100 onderzoekers vanuit 
117 landen gesteund in hun carrière.

De Fondation draagt bovendien bij aan het herstelproces van individuen 
met uiteenlopende problematiek en sociale inclusie. Daarom biedt de 
Fondation L'Oréal gratis scholing aan in verschillende schoonheidsberoepen 
aan individuen met een kwetsbare achtergrond. De Fondation maakt het 
ook mogelijk dat schoonheids- en wellnessbehandelingen beschikbaar 
worden gesteld aan mensen in medische en sociaal-lastige situaties, en 
ter ondersteuning van mensen die fysiek, psychologisch of sociaal lijden. 
Ten slotte maakt het ook reconstructieve plastische chirurgie voor medisch 
doeleinden toegankelijk voor mensen die het nodig hebben.



UNESCO

UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization opgericht in 1945 heeft als motto: Since war begins in the 
minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be 
constructed.  Met andere woorden: als we oorlog willen voorkomen, moeten 
we beginnen met de oplossing te vinden in de hoofden van mensen. We 
zullen mensen moeten opleiden, we zullen kennis moeten opdoen over de 
wereld en over elkaar.

Nog altijd is wereldvrede het overkoepelende doel. Via internationale 
samenwerking in Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie 
& Informatie probeert Unesco hieraan bij te dragen door duurzame 
ontwikkeling te bevorderen en een interculturele dialoog te onderhouden 
gebaseerd op wederzijds respect en op de intellectuele en morele 
solidariteit van de mensheid. (UNESCO, 2019)

UNESCO is de enige VN-organisatie met een mandaat speciaal toegewijd 
aan de wetenschap. Dit wordt gesymboliseerd door de S als één van de 6 
letters in de naam. UNESCO stimuleert de internationale wetenschappelijke 
samenwerking vanuit alle regionale en internationale hoofdkantoren. Met 
haar partners bundelt UNESCO de middelen, competenties, expertise en 
verspreidt deze over de wereld. Twee onderwerpen staan bij UNESCO staan 
centraal: het thema Afrika en gendergelijkheid.

Over

Afrika wordt geroemd om haar verbluffende natuur en culturele diversiteit. 
Het is een continent met een snelgroeiende jonge generatie die met 
gedreven ondernemers-mentaliteit succes na succes weet te behalen. 
Tegelijkertijd staat Afrika voor grote uitdagingen. Zo zal de bevolking in 
2050 tot circa 1,3 miljard inwoners groeien. Dit vormt met name op het 
platteland een uitdaging waar het dikwijls ontbreekt aan gezond drinkwater, 
schone energie en essentiële basiszorg. 

Juist daarom, om ieder weerbaar te maken voor de toekomst, zullen we 
vrouwelijke wetenschappers moeten motiveren, ondersteunen en erkennen, 
zodat zij door middel van wetenschap de noodzakelijke oplossingen kunnen 
bieden. 

Maar het feit is dat er simpelweg niet genoeg Afrikaanse vrouwelijke 
wetenschappers zijn, die op dit moment de noodzakelijke veranderingen 
kunnen bewerkstelligen. De cijfers liegen er niet om: slechts 31% van alle 
wetenschappers in Sub-Sahara Afrika is vrouw. In de Republiek Tsjaad is 
dit aantal zelfs minder dan 5% en in West-Afrika wordt slechts 8% van alle 
onderzoekslaboratoria geleid door vrouwen. Bovendien ontbreekt het vele 
jonge meisjes aan een vrouwelijk rolmodel, wat juist voor jonge Afrikaanse 
vrouwen, die toch al leiden onder de druk van traditionele rolpatronen, 
essentieel is om hen te blijven motiveren.

Sinds 2010 heeft de Fondation L’Oréal in samenwerking met UNESCO 
al meer dan 140 uitmuntende Afrikaanse vrouwen geprezen voor hun 
behaalde successen (waaronder 129 fellows en 11 laureaten) en financieel 
ondersteund. Met dat geld maken we het wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk en bevorderen de ontwikkeling en loopbaan van deze vrouwen. 
In 2018 werden tijdens de uitreiking in Nairobi 14 vrouwen uit Ghana, 
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Mauritius, Kenia, Zuid Afrika en Nigeria erkend. Onze meest recente fellows 
introduceerden bovendien nieuwe wetenschappelijke specialisaties in 
verschillende STEM-velden: waaronder het behandelen van tuberculose, 
het opbouwen van klimaatbestendigheid bij kleine koffieboeren of het 
behoud van bijenkolonies. Zo zijn de Fondation en UNESCO toegewijd aan 
het verbinden van vrouwen op het hele Afrikaanse continent.

Onlangs is het huidige Sub-Sahara programma in tweeën opgesplitst, 
omdat het merendeel van de aanvragen voornamelijk uit Zuid-Afrika kwam 
en we vrouwelijke wetenschappers vanuit heel de wereld- en dus ook heel 
Afrika- willen steunen. Daarmee is er een tweeledig programma tot stand 
gekomen, bestaande uit:

•  Een nieuw nationaal fellowship-programma voor Zuid-Afrika;
• Een speciaal regionaal programma voor de 48 andere landen in de regio 

ten zuiden van de Sahara.

Daarmee steunt L’Oréal-UNESCO For Women in Science Sub-Sahara 
Afrika-programma sinds 2019 20 jonge vrouwelijke wetenschappers (15 
doctoraten en 5 post-doctoraten) ondersteunen in Sub-Sahara Afrika, 
met uitzondering van Zuid-Afrika. Daarnaast zullen er 7 fellowships (5 
doctoraten en 2 post-doctoraten) worden toegekend aan Zuid-Afrika, in 
plaats van 14 zoals in de voorgaande jaren. 

Voor de komende jaren zullen de Fondation L’Oréal en UNESCO hun 
inspanningen blijven uitbreiden om Afrikaanse vrouwelijke wetenschappers 
te helpen en de erkenning te geven die ze verdienen. Zo nemen we het 
voortouw in de strijd naar een meer inclusieve en duurzamere wereld.



De Nederlandse L’Oréal-UNESCO For 
Women in Science beurzen worden 
uitgereikt met steun van het Netherlands 
Institute for Advanced Study (NIAS) en het 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 
(LNVH). Op deze manier wordt er op termijn 
bijgedragen aan de toename van het aantal 
vrouwelijke hoogleraren. Sinds de oprichting 
in 2012 worden door de Nederlandse beurzen 
elk jaar twee vrouwen (fellows) beloond 
voor de uitmuntendheid van hun werk, 
hun moed en hun inzet binnen het domein 
van het wetenschappelijk onderzoek. Deze 

beurzen met een waarde van 25.000 euro 
geven vrouwen de mogelijkheid om vijf 
maanden aan het NIAS te spenderen om 
hun wetenschappelijk werk te bevorderen. 
De internationale en interdisciplinaire 
omgeving inspireert het genereren van 
nieuwe benaderingen en ideeën die 
baanbrekend academisch werk kunnen 
realiseren. De beurzen worden toegekend 
aan excellente vrouwelijke wetenschappers 
in de periode tot tien jaar na hun promotie 
binnen het gebied van Life Sciences in de 
brede zin.
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Sinds 2001 heeft het L'Oréal-UNESCO voor vrouwen in wetenschap-
programma de nadruk gelegd op het bereiken van jongere vrouwen die 
zich in de vroege stadia van hun wetenschappelijke carrière bevinden. 
Elk jaar selecteert het International Rising Talents-programma de 15 
meest veelbelovende vrouwelijke wetenschappers van de 290 nationale 
en regionale Young Talents van het L'Oréal-UNESCO voor vrouwen in 
wetenschapsprogramma. Wij geloven erin dat deze jonge vrouwen de 
potentie hebben om de wereld te veranderen als ze worden erkend en dat 
bijdraagt aan het bereiken van hun volledige potentieel.

De Nederlandse Rising Talent-prijs wordt dit jaar voor de tweede keer 
uitgereikt. Het is een nieuwe toevoeging aan het Nederlandse For Women 
in Science programma en is bedoeld om jonge veelbelovende vrouwelijke 
onderzoekers werkzaam op PhD- of post-docniveau in de life sciences 
en exacte wetenschappen te honoreren. Zodoende hopen we lokaal en 
internationaal een keten tot stand te brengen waar vrouwen elkaar kunnen 
treffen van het begin tot het eind van hun carrière. In een breed netwerk 
kunnen individuen elkaar vinden en staan vrouwen samen sterker. 

De Rising Talent-prijzen worden in Nederland verzorgd in partnerschap met 
de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), een 
genootschap dat zich sinds 1752 bezighoudt met het bevorderen van de 
wetenschap en een brug slaat tussen de wetenschap en de samenleving. 
Voor de Rising Talents leverde het KHMW o.a. een onafhankelijk jurypanel.

AWARDS
Rising Talent



Dr. ir. Melanie Peters is directeur van het Rathenau Instituut. Zij 
heeft een brede achtergrond in de wetenschap, het bedrijfsleven 
en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring in het 
(inter)nationaal politiek en maatschappelijk krachtenveld. Ze is 
levensmiddelentechnoloog en toxicoloog en gepromoveerd aan 
Imperial College, London. Melanie Peters is juryvoorzitter en lid van 
de Nederlandse Unesco Commissie. 

Prof. Dr. Jan Willem Duyvendak is directeur van het Nederlands 
Instituut voor Advanced Study in de Geestes- en Sociale 
Wetenschappen aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (NIAS-KNAW). Hij is distinguished onderzoeker 
sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig 
directeur van het Verwey-Jonker Research Institute for Social 
Issues en hoogleraar Community Development aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.

Prof. Dr. Ikram is hoogleraar en afdelingshoofd Epidemiologie 
aan het Erasmus MC, Rotterdam. Tevens is hij adjunct-hoogleraar 
Epidemiologie aan de Harvard University in Boston (VS) en is hij 
lid van De Jonge Akademie van de KNAW en van de Raad voor 
Medische Wetenschappen.

Prof. Dr. Dr. Patricia Dankers is hoogleraar Biomedische Materialen 
in de Faculteit Biomedische Technologie en het Instituut voor 
Complexe Moleculaire Systemen, aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e). Ze was lid van de eerste Jonge Gezondheidsraad 
(20011-2013) en van de Jonge Akademie van de KNAW. 

Directeur Rathenau Instituut, lid Nederlandse 
Unesco Commissie, juryvoorzitter

Hoogleraar Sociologie, Universiteit van Amsterdam,  
Rector NIAS

Hoogleraar Epidemiologie Erasmus MC, adjunct-hoogleraar 
Epidemiologie aan Harvard University

Hoogleraar Biomedische Materialen, Technische  
Universiteit Eindhoven

JURY 
Fellows

DR. IR. MELANIE PETERS 

PROF. DR. JAN WILLEM DUYVENDAK

PROF. DR. ARFAN IKRAM

PROF. DR. DR. PATRICIA Y.W. DANKERS



Prof. Dr. Angela Maas is hoogleraar cardiologie aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Ze heeft zich de afgelopen 25 jaar 
verdiept in man/vrouw verschillen bij hart- en vaatziekten. 
Binnen de leerstoel cardiologie voor vrouwen leidt zij een 
expertisecentrum voor Microvasculaire Coronary Disease. Naast 
haar werk is ze actief in diverse commissies en besturen en is ze 
VN vrouwenambassadeur. 

Dr. Gwenaelle Jegou is gepromoveerd in chemische 
wetenschappen aan de Universiteit Rennes in Frankrijk op het 
gebied van organometaalkatalyse en polymeerwetenschap. 
Momenteel werkt ze bij het Europees Octrooibureau als Patent 
Examiner in Health Biotechnology and Chemistry Directorat.

Prof. Dr. Hubertus Irth is wetenschappelijk directeur van het 
Leiden Academic Center for Drug Research en hoogleraar 
Biomoleculaire analyse. Zijn voornaamste onderzoeksinteresse 
ligt in de ontwikkeling van analytische screeningstechnologieën 
op basis van de integratie van chemische analyse en biologische 
screening.

Hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen, Radboud Universiteit 
Nijmegen

Senior wetenschapper, onderzoek en innovatie,  
L’Oréal International.

Hoogleraar Biomoleculaire Analyse en wetenschappelijk  
directeur van het Leiden Academic Centre for Drug  
Research, Universiteit Leiden.

PROF. DR. ANGELA MAAS

DR. GWENAELLE JEGOU

PROF. DR. HUBERTUS IRTH

WINNARESSEN: 
Rising Talents



“From a very young age, I was always 
fascinated by how things work, and to 
me black holes are the most mysterious 
objects in our Universe: there is still so 
much to learn about how they look, 

how they blast powerful jets of gas, and 
how they shape whole galaxies!” 

“My goal is to do research that is both 
scientifically sound and can contribute 

to clinical practice.”

“My ultimate aim is to make cancer 
a curable disease, and employing our 

own immune system in combatting it is 
a highly refined and elegant approach.”

“Mijn belangrijkste doelen zijn het 
verkrijgen en delen van kennis over 
de gezondheid van bruinvissen en de 

bedreigingen waarmee deze populaties 
te maken hebben, zodat we deze 

walvisachtigen beter kunnen begrijpen” 
en populaties en hun leefgebied beter 

kunnen beschermen.” 

SARA ISSAOUN YMKJE ANNA  
DE VRIES

ZIENA  
ABDULRAHMAN

LONNEKE IJSSELDIJK

Sara Issaoun (1994) doet haar PhD 

onderzoek aan de Radboud Universiteit. 

Sara is lid van de Event Horizon Telescope 

samenwerking, het team dat de 2020 

Breakthrough Prize in Fundamental Physics 

kreeg voor de eerste foto van een zwart gat.

Haar onderzoek draait om het verzamelen, 
kalibreren en analyseren van millimetergolf 
radio-waarnemingen van superzware 
zwarte gaten. Hun dynamica en 
emissiemechanismen blijven gehuld in 
mysterie. Om dit mysterie op te lossen, 
maakt zij gebruik van wereldwijde netwerken 
van radiotelescopen om de omgeving 
van de superzware zwarte gaten in ons 
Melkwegstelsel en het melkwegstelsel M87 
in beeld te brengen.

Ymkje Anna de Vries is postdoc bij de 

afdeling Ontwikkelingspsychologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen.

Ze doet onderzoek naar de ontwikkeling 
en behandeling van angststoornissen 
en depressiviteit. Uit haar onderzoek is 
bijvoorbeeld gebleken dat mensen die 
psychisch gezond zijn in de kindertijd en 
adolescentie zelden in de volwassenheid 
nog ernstige problemen met angst en 
depressiviteit ontwikkelen, terwijl specifieke 
fobie in de kindertijd, een vaak onderschatte 
stoornis, een sterke voorspeller is voor 
ernstige problemen in de volwassenheid. In 
de komende jaren wil ze verder inzoomen 
op de adolescentie als cruciale periode voor 
de ontwikkeling van psychische problemen 
en op die manier handvaten bieden voor 
vroege interventie.

Ziena Abdulrahman (Leids Universitair 

Medisch Centrum) doet translationeel 

onderzoek naar immuuntherapie bij 

gynaecologische tumoren. 

Ze onderzoekt onder andere hoe het 
immuunsysteem het best ingezet kan 
worden om kanker te bestrijden, en hoe 
immuuntherapie gebruikt kan worden om 
gepersonaliseerde behandeling op maat 
te kunnen leveren, door het identificeren 
van nieuwe predictieve en prognostische 
biomarkers. 

Lonneke IJsseldijk (1991) doet haar PhD 

onderzoek bij de Faculteit Diergeneeskunde 

van de Universiteit Utrecht. 

Haar onderzoek vindt plaats op het snijvlak 
van ecologie en pathologie, waarbij ze 
door middel van een multidisciplinaire, 
grensoverschrijdende benaderingen de 
gezondheidsstatus van walvisachtigen, 
in het bijzonder de bruinvis, probeert te 
ontrafelen. Daarbij richt Lonneke zich op het 
ontwikkelen van methoden en maatstaven 
die helpen bij het vaststellen van de meest 
relevante bedreigingen voor bruinvissen in 
de Noordzee. Een speciale focus ligt daarbij 
op de invloed die de mens heeft op bruinvis 
individuen, populaties en hun leefomgeving.  



FELLOWS  
van 2021

ANNE RIOS

Dr. Anne Rios (1983, Martigues, Frankrijk) 
werkt als assistant professor in het prinses 
Máxima centrum voor kinderoncologie 
in Utrecht. Anne behaalde haar masters 
in ontwikkelingsbiologie in Marseille, 
voltooide haar promotieonderzoek naar 
stamcellen in Marseille en Melbourne, 
Australië, en ontving een postdoctorale 
beurs voor onderzoek naar de ontwikkeling 
van borstklieren en borsttumoren. Anne 
ontving meerdere beurzen en prijzen 
voor haar onderzoek, onder andere een 
European Research Council (ERC) starting 
grant en de St’ Baldrick’s Foundation Robert 
J. Arceci International Innovation award. 

Samen met haar team ontwikkelt Anne 
diverse geavanceerde microscopische 
technologieën en zet ze vervolgens breed in 
voor onderzoek naar meerdere vormen van 
kanker. Kenmerkend voor haar technologie 
is dat weefsels en tumoren met hoge 
resolutie en driedimensionaal (3D) in beeld 
kunnen worden gebracht. Daardoor kan 
elke cel in een tumor sample gevisualiseerd 
worden en hun 3D organisatie en interactie 
met elkaar of omliggend gezond weefsel 
in kaart worden gebracht. Er wordt ook 
dynamische microscopie toegepast, 
hierbij kunnen cellen in de tijd gevolgd 
worden om hun gedrag te bestuderen. 
Zo kan bijvoorbeeld het invasieve gedrag 
van tumorcellen, waarbij ze het gezonde 
weefsel verstoren, geanalyseerd worden, 
of het gewenste gedrag waarmee 
celtherapieën tumorcellen aanvallen. Door 
deze gedetailleerde analyses hopen Anne 
en haar team nieuwe aanknopingspunten 
te vinden voor de behandeling van tumoren 
en de effectiviteit van celtherapieën voor 
kanker te vergroten. Anne leidt ook het 
prinses Máxima imaging centrum, zodat 
alle imaging technologieën ontwikkelt in 
haar groep beschikbaar zijn voor andere 
onderzoekers.

Naast het mogelijk vinden van nieuwe 
behandelingsmethoden, kan het 
gedetailleerd in kaart brengen van tumoren 
ook waarde hebben voor het verbeteren 
van de diagnostiek. Door geavanceerde 3D 
microscopie toe te passen op nierkanker, 
hebben Anne en haar team nieuwe tumorcel 
populaties ontdekt die mogelijk een rol 
spelen in een agressief ziekteverloop. Ze 
gaan nu onderzoeken of aan de hand van 
deze cel typen een betere diagnostiek 
verricht kan worden, zodat kinderen met 
een grotere kans op een ernstig ziektebeeld 
tijdig herkend kunnen worden en een 
adequate behandeling kunnen krijgen.
3D microscopie levert niet alleen unieke 
beelden die gebruikt kunnen worden om 
biologische data op een visuele manier 
uit te leggen, het heeft ook een artistiek 
karakter. Anne gebruikt deze beelden om 
bijvoorbeeld tijdens exhibities het publiek 
kennis te laten maken met haar onderzoek 
en de strijd tegen kinderkanker.



Dr. Jorien Treur (1988, Amstelveen) 
is werkzaam als assistant professor 
bij de afdeling psychiatrie van het 
Amsterdam UMC, locatie AMC. In 
2011 behaalde Jorien haar masters in 
Gezondheidswetenschappen, Cum laude, 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan 
dezelfde universiteit ronde zij in 2016 haar 
PhD in gedragsgenetica af. In 2017 ontving 
Jorien een prestigieuze ‘Rubicon’ beurs 
van NWO (Nederlandse organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) waarmee 
zij samen met haar man en toen 1-jarige 
dochter naar het Verenigd Koninkrijk 
vertrok, om daar ruim een jaar onderzoek 
te doen aan de Universiteit van Bristol. 
Direct hierna ontving Jorien een ‘Veni’ 
beurs van NWO, welke haar de kans gaf 
om haar eigen onderzoekslijn te beginnen 
bij het Amsterdam UMC.  
 
Het onderzoek van Jorien richt zich op de 
relatie tussen het gebruik van verslavende 

JORIEN TREUR
middelen (roken, alcohol en cannabis) en 
psychische problemen. Het is welbekend 
dat mensen die psychische problemen 
hebben, zoals een depressie, bipolaire 
stoornis of schizofrenie, meer en/of vaker 
verslavende middelen gebruiken. De vraag 
is, hoe komt dit? Is het zo dat psychische 
problemen er toe leiden dat mensen naar 
verslavende middelen grijpen, of leidt 
het gebruik van verslavende middelen 
tot psychische problemen? Deze vraag is 
moeilijk te beantwoorden, omdat er zoveel 
verschillende factoren meespelen. Zowel 
het hebben van psychische problemen als 
middelengebruik hangt samen met allerlei 
andere zaken, zoals bijvoorbeeld stress, 
verlies van een naaste, of (her)beleven van 
een traumatische gebeurtenis.  
Om toch te kunnen bepalen hoe de 
relatie tussen middelengebruik en 
psychische problemen tot stand komt, 
maakt Jorien gebruik van een innovatieve 
genetische onderzoeksmethode (genaamd 
‘Mendeliaanse randomisatie’). Tijdens 
haar tijd bij het NIAS instituut, gaat Jorien 
deze genetische methode toepassen om 
de belangrijkste openstaande vragen over 
middelengebruik en psychische problemen 
te beantwoorden. Vervolgens zal ze deze 
inzichten vergelijken met eerdere studies 
die meer traditionele onderzoeksmethoden 
hebben gebruikt. Door al deze kennis 
samen te nemen, hoopt ze een alomvattend 
(theoretisch) model te kunnen ontwikkelen, 
welke de relatie tussen middelengebruik en 

Met dank aan al onze partners en de 
inzet van ieder die de 2021 editie van 

de FWIS mogelijk heeft gemaakt.




