Prijs winnaars Henny C. Dirven stichting 1993-2014

De toekenning van de Henny C. Dirven Prijs is voor jonge onderzoekers een erkenning van hun
wetenschappelijk onderzoek, en is van betekenis voor de wetenschap en maatschappij.
De volgende onderzoekers hebben inmiddels de prijs gewonnen (met vermelding van
hun onderzoeksobject):
2014
2013
2012

2011
Corina van den Hurk
Onderzoek naar de inzet van hoofdhuidkoeling bij (borst)kankerpatiënten als aanpak om haaruitv
Cathy Moelans
Vroegopsporing van borstkanker
Lees meer via tepelvochtonderzoek
Sanne van den Berg
Online zelfhulpprogramma
Beter na Borstkanker?! ontwikkeld binnen de BREAst cancer e-healTH [BR
Lees meer
2010

2009
Maaike de Boer
MIRROR-studie:
Micrometastasis or Isolated
Lees meer
tumor&nbsp;
cells- Relevant and Robust or Rubbish?
Lide van der Vegt, Den Haag
Innovatief
- 1e CAREPRIJS
project met laagdrempelige informatievoorziening in 12 talen vo
Zie
www.mammarosa.nl

2008
dr. M(aurice) A.A.J. van den Bosch, Utrecht
Veelbelovend radiologisch onderzoek op het gebied van Magnetic Resonance Imaging (MRI) van
MRI-geleide interventies, bij patiënten met borstkanker.
2007
2006
2005
dr. N.E. Sounni, Luik
De rol en functie van specifieke eiwitten (MT-1-MMP) bij de ontwikkelings(oorzaak) van borstkank
2004
mw. drs. M.L. Smidt, Nijmegen
Vermindering van okselklierdissecties en operatietrauma bij patiënten.
2003
dr. F.M.H. de Groot, Nijmegen
Innovatieve medicijnen die (borst)kankermedicatie uitsluitend laten vrijkomen in het kwaadaardig
2002
mw. dr. E.J. Meijers-Heijboer, Rotterdam
Erfelijke factoren bij borstkanker; input voor meningsvorming rond preventieve verwijdering bij v
2001
dr. A. Hajitou, Luik
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Inzicht in de oorzaak van celgroei bij borstkanker/ontdekking van een eiwitremmer die vaatnieuw
2000
dr. L. Verhoog
Diagnostiek en behandeling van vrouwen met erfelijke borstkanker.
1999
dr. G. Berx, Gent
Lichaamseiwitten die van belang zijn bij uitzaaiingen van kankercellen.
1998
dr. A.J. van Agthoven, Rotterdam
De rol van oestrogenen bij de groei van borstkankercellen.
1997
mw. prof. dr. A.C.M. Noël, Luik
het verband tussen de vorming van nieuwe bloedvaten en het ontstaan van borstkanker.
1996
dr. P. Devilee, Leiden
het opsporen van erfelijke borstkanker.
1995
mw. prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, Amsterdam
risico-factoren van borstkanker, met name hormonale factoren.
1994
prof. dr. V. Castronovo, Luik
kankerinvasie en moleculaire mechanismen die het uitzaaien van borstkanker veroorzaken.
1993
dr. J.H.C.L. Hendriks(+) en dr. R. Holland, Nijmegen
landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker.
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