Haarlem, juni 2021

DR. SAAL VAN ZWANENBERG EREPRIJS 2021
Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat
de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting een prijs van € 25.000,- beschikbaar stelt.
De Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als eerbetoon aan
een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct
of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar
rondom plaatsvinden. Het betreft hier de volle breedte van het geneesmiddelonderzoeksveld:
‘van molecuul tot klinische toepassing’.
De prijs wordt afwisselend aan een onderzoeker of een clinicus toegekend en is bedoeld voor
Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse
instellingen van onderwijs en/of onderzoek. In 2021 is de prijs bestemd voor een clinicus.
Nadrukkelijk nodigt de Maatschappij ook vrouwelijke wetenschappers uit te reageren.
Voordrachten dienen een omschrijving te bevatten van het onderzoek waarvoor toekenning van
de prijs wordt aangevraagd, een aanbevelingsbrief, alsmede een curriculum vitae en een lijst van
publicaties van de aanbevolene, en moeten worden ondertekend door tenminste twee hoogleraren
aan Nederlandse universiteiten, resp. andere terzake deskundigen. Voordrachten, te richten aan
de secretaris van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting, Prof. dr. A.P. IJzerman, dienen
elektronisch te worden ingediend vóór 10 september 2021, via secretaris@khmw.nl.
De voordrachten zullen worden beoordeeld door een commissie van deskundigen uit het
overeenkomstige vakgebied. De toekenning van de prijs geschiedt door het bestuur van de
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op grond van het advies van
bovengenoemde, door een bestuurslid van deze Maatschappij gepresideerde commissie.
De Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt uitgereikt op 12 november 2021 tijdens een
bijeenkomst in het Hodshon Huis te Haarlem waarbij ook de beste onderzoeksverslagen op dit
gebied van masterstudenten in het studiejaar 2020/21 worden gelauwerd.
Namens het bestuur van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting,
Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers
voorzitter

Prof. dr. A.P. IJzerman
secretaris

De prijs is vernoemd naar Dr. Salomon van Zwanenberg, die in 1923 het farmaceutische bedrijf Organon oprichtte.
In 1964 werd de prijs voor het eerst uitgereikt.
De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs werd in 2019 toegekend aan Prof. dr. H.A.J. Struijker-Boudier, in 2017 aan Prof.
dr. J. Schellens, in 2015 aan Prof. dr. D. de Zeeuw, in 2012 aan Prof. dr. B. Olivier, in 2010 aan Prof. dr. J.H.
Beijnen, in 2008 aan Prof. dr. H.G.M. Leufkens, in 2004 aan Prof. dr. A. Osterhaus, in 2002 aan Prof. dr. D.J.A.
Crommelin en Prof. dr. D. Meijer en in 2000 aan Prof. dr. D.S. Postma. Voor eerdere prijswinnaars zie
www.khmw.nl
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