
 
 

 
         

 
Verslag activiteiten 2020 
 
Begon ik vorig jaar mijn verslag met de opmerking dat het voorgaande jaar rustig was 
geweest, dit geldt in nog sterkere mate voor 2020: geen bestuursvergadering en vrijwel 
geen subsidieaanvragen. Gelukkig kon Eugène van Puijenbroek de vlag van het fonds in top 
houden in Groningen, zij het ook dat grotendeel op afstand.  
 
bestuur 
Voor Fred Dijkers – en sinds kort ook voor Jacco Pesser – is het fonds ook een wat abstract 
gebeuren; ze hebben nog geen ‘gewone’ activiteit kunnen meemaken. Ik hem hen 
natuurlijk wel de nodige informatie over het fonds toegestuurd.  
Jacco Pesser is sinds 1 maart als bestuurslid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
leerstoel Groningen 
Met Eugène, nu bezig met zijn tweede termijn als hoogleraar in Groningen, heb ik 
regelmatig contact. Onze gewoonte om in januari een keer samen een hapje te eten om 
weer bij te praten en te horen hoe het allemaal loopt in Groningen, kon helaas niet door 
gaan. Als bijlage 5 bij de agenda vindt u een uitgebreid verslag van de indrukwekkende 
hoeveelheid activiteiten die hij in een benoeming van één dag per week weet te 
ontwikkelen.  

 
subsidie proefschriften 
Of het met het corona gebeuren te maken heeft weet ik niet, maar het is in 2020 nogal 
rustig geweest bij het aanvragen van subsidies voor promovendi als bijdrage in de 
drukkosten van het proefschrift. De commissie die aanvragen voor een bijdrage in 
drukkosten voor proefschriften beoordeelt (Eugène, Peter Reijnders en ondergetekende)  
ontving dat jaar slechts een aanvraag op de valreep, namelijk van Elise Slob voor haar 
proefschrift ‘Optimising treatment in children with early-life infections and asthma’. Ze 
hoopt op 20 mei aan de Universiteit te promoveren met prof. Maitland – van der Zee en 
prof. Koppelman als promotoren. 
 
Meijler Prijs 
De Meijler Prijs 2020 is toegekend aan Juul Aarts voor haar inzending met de titel 
‘Monitoring of children treated with antipsychotics’. Zij studeert in Utrecht en werd bij zijn 
bachelor scriptie begeleid door Lenneke Minjon en Rob Heerdink.  
Op 9 januari 2021 was de Wintermeeting van het Utrecht Centre for Pharmaceutical Policy 
and Regulation waarop de Meijler Prijs is uitgereikt.  
 



  
 
Eugène van Puijenbroek, Peter Reijnders en Kees van Grootheest woonden deze 
bijeenkomst, zij het op afstand, bij.  
Het was een virtuele bijeenkomst dit jaar, waarvoor zich zo’n 200 belangstellingen uit alle 
delen van de wereld hadden aangemeld. Ongeveer de helft van hen heeft ook de uitreiking 
op afstand bijgewoond. 
Prof. Auke Mantel leidde de bijeenkomst in en was trots dat opnieuw een student – nog 
wel een bachelor student – de prijs in ontvangst mocht nemen. Daarna kreeg Eugène het 
woord. 
Hij legde uit waar de naam Meijler Prijs vandaan kwam en onderstreepte het doel van de 
prijs, namelijk dat studenten zich al vroeg bewust worden van de verschillende aspecten 
van geneesmiddelen. ‘Alleen als je je bewust van de risico’s ben, kun je er goed mee 
omgaan’, waarbij hij het besturen van een vliegtuig als voorbeeld noemde.  
In een presentatie aan de hand van sheets vertelde Juul de opzet van de studie, die als doel 
heeft te inventariseren hoe het gebruik van antipsychotica bij jonge kinderen op de juiste 
wijze volgens standaarden bewaakt kan worden. Dit is van belang, niet alleen omdat het 
hier kinderen betreft, maar ook omdat antipsychotica bekend zijn met de nodige 
neveneffecten.  
Juul ontving uit handen van Eugène virtueel de oorkonde, een mooie vaas en het 
geldbedrag. 
Eugène heeft Aukje Mantel bedankt voor de geboden gastvrijheid.  
Kortom: een mooie dag voor het Bijwerkingenfonds. 
 
website 
De informatie over het jaar 2019 is, nadat de bestuursleden daar mee akkoord gingen, op 
de website geplaats, zodat deze actueel is. 
 
Kees van Grootheest 
secretaris NBF 


