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Oorspronkelijk was de Woldring 
Prijs een aanmoedigingsprijs die 
jaarlijks werd uitgereikt aan jonge 
veelbelovende onderzoekers onder 
de 30 jaar die op de wetenschappelijke 
bijeenkomsten van de Nederlandse 
Vereniging voor Nucleaire 
Geneeskunde (NVNG) de beste 
voordrachten hielden. Het idee kwam 
van de Commissie Wetenschappelijke 
Ontmoetingen (CWO), destijds onder 
voorzitterschap van Bert Piers. De beste 
presentatie werd uitgekozen door de 
CWO en voorgesteld aan het bestuur 
van de NVNG. Tijdens de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van de 
NVNG werd de eerste auteur ten tonele 
gevoerd en hem een onderscheiding 
LQ�GH�YRUP�YDQ�HHQ�FHUWLƓFDDW�
overhandigd. In aansluiting gaf de 
laureaat een korte samenvatting van 
zijn/haar onderzoek.

De prijs is genoemd naar Martien 
Woldring, farmacoloog en een van 
de eerste hoogleraren Nucleaire 
Geneeskunde in Nederland. Onder 
zijn hoede groeide het centraal 
isotopenlaboratorium, opgericht in 

UIT DE OUDE DOOS

De Woldring Prijs Toen en Nu

1951, aan de Rijksuniversiteit Groningen 
tot een toonaangevende afdeling 
Nucleaire Geneeskunde die ook de 
basis van het PET centrum zou vormen. 
Woldring volgde in 1972 prof. Karel 
Ephraïm op als voorzitter van de NVNG 
die was opgericht in 1968. De Woldring 
Prijs is in het leven geroepen nadat 
Woldring in 1982 als voorzitter was 
afgetreden.

De Woldring Prijs zou pas in 2009 de 
huidige vorm krijgen als een jaarlijkse 
prijs toegekend aan een onderzoeker 
met het beste proefschrift op het 
gebied van de Nucleaire Geneeskunde 
of één van de aanpalende vakgebieden. 
Sinds de toekenning van de eerste 
prijs in 2010 wordt de beoordeling en 
keuze gedaan door een onafhankelijke 
jury, welke benoemd wordt door de 
NVNG. Vanaf hetzelfde jaar wordt deze 
moderne versie van de Woldring Prijs 
ondersteund door Philips Medical 
Systems met een bedrag van €7500. 
Tevens ontvangen de winnaars een 
kunstwerk van de Woldring Prijs 
ontworpen door de Eindhovense 
kunstenaar Will van der Laan.

Vanaf Maqsood Yaqub in 2010 
tot en met Arthur Braat in 2020 is 
de Woldring Prijs toegekend aan 
13 onderzoekers, waaronder 6 
vrouwen. In 2012 en 2014 is de prijs 
tegelijkertijd toegekend aan twee 
onderzoekers.

Kortgeleden is de oproep voor de 
Woldring Prijs 2021 bekend gemaakt 
(zie informatie verder in deze rubriek). 
Onderzoekers die gedurende 2020 
aan een Nederlandse universiteit 
promoveerden op basis van een 
proefschrift met een substantieel 
aandeel Nucleaire Geneeskunde in de 
breedste zin van het woord, komen in 
aanmerking.

Eregalerij Woldring Prijswinnaars

2010
Dr. Maqsood Yaqub
3URHIVFKULIW�ŏ4XDQWLƓFDWLRQ�
of brain PET tracers” 
verdedigd op 21 
september 2009, Vrije 
Universiteit Amsterdam.

2011
Dr. Gabie M. de Jong
Proefschrift “Adjuvant 
radioimmunotherapy in 
experimental colorectal 
cancer” verdedigd op 22 
oktober 2010, Radboud 
Universiteit Nijmegen
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2012
Dr. Eli Dijkers
Proefschrift 
“Development of new 
radiopharmaceuticals 
for nuclear imaging in 
oncology” verdedigd 
op 28 november 2011, 
Rijksuniversiteit Groningen.

2014
Dr. Maarten Smits 
Proefschrift “Holmium 
radioembolization of liver 
metastases” verdedigd 
op 18 december 2013, 
Universiteit Utrecht.

2013
Dr. Elsmarieke van de 
Giessen
Proefschrift 
“Neurobiological aspects 
RI�REHVLW\��GRSDPLQH��
serotonin, and imaging” 
verdedigd op 14 november 
2012, Universiteit van 
Amsterdam.

2016
Dr. Yoony Y.J. Gent
Proefschrift “Macrophage-
targeted PET imaging 
of Rheumatoid artritis. 
Opportunities for early 
diagnostic and therapy 
monitoring” verdedigd op 
2 november 2015, Vrije 
Universiteit Amsterdam.

2012
Dr. Thijs Oude Munnink
Proefschrift “PET imaging 
with Zirconium-89 labelled 
antibodies to guide 
cancer therapy” verdedigd 
op 5 oktober 2011, 
Rijksuniversiteit Groningen.

2015
Dr. Linda Heijmen
Proefschrift “Multimodalilty 
imaging in colorectal 
cancer” verdedigd op 1 
december 2014, Radboud 
Universiteit Nijmegen.

2014
Dr. Mattijs Elschot
Proefschrift “Quantitative 
nuclear imaging 
for dosimetry in 
radioembolization” 
verdedigd op 25 juni 2013, 
Universiteit Utrecht.

2017
Dr. Nynke van den Berg
Proefschrift “Advancing 
VXUJLFDO�JXLGDQFH��IURP�
(hybrid) molecule to man and 
beyond” verdedigd op 10 
november 2016, Universiteit 
Leiden.
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2018
Dr. Idris Bahce
Proefschrift “Tumour 
characterization using 
radiolabelled anti-cancer 
drugs in NSCLC patients” 
verdedigd op 22 mei 
2017, Vrije Universiteit 
Amsterdam.

2020
Dr. Arthur Braat
Proefschrift “Hepatic 
Radioembolization 
in Neuroendocrine 
Neoplasms” verdedigd 
op 20 september 2019, 
Universiteit Utrecht.

2019
Dr. Marlène Hekman
Proefschrift “Tumour-
targeted imaging of cancer 
with radiolabelled and 
ŴXRUHVFHQWO\�ODEHOOHG�
antibodies” verdedigd op 7 
december 2018, Radboud 
Universiteit Nijmegen.

2010
De eerste winnaar van de moderne 
Woldring Prijs Maqsood Yaqub 
(midden) ontvangt de prijs van 
Berthe van Eck-Smit en Fred 
Verzijlbergen, tijdens de ceremonie 
van overhandiging van de prijs 
tijdens het NVNG symposium op 
26 november 2010.

Woldring Prijs Uitreikingsceremonie door de jaren heen
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2011
Gabie de Jong ontvangt de 
Woldring Prijs tijdens het NVNG-
symposium op 25 november 2011.

2014
De prijswinnaars Maarten Smits (links) 
en Mattijs Elschot (rechts) kort na het 
ontvangen van de Woldring Prijs 2014 
tijdens de najaarsvergadering van de NVNG 
op 21 november 2014.

2017
Een paar uren na haar reis vanaf Stanford, 
California, waar ze met een postdoc 
bezig was, ontvangt Nynke van de Berg 
de Woldring Prijs 2017 van Jeroen 
van ’t Hoenderdaal (Philips), tijdens de 
najaarsvergadering van de NVNG op 7 
december 2017.
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2018
Idris Bahce ontvangt de Woldring Prijs 2018 
van Jeroen van ’t Hoenderdaaal (Philips) 
en Vivian Bongers (voorzitter van de jury) 
tijdens het lustrumsymposium van de NVNG 
op 14 december 2018.

De Woldring Prijs 2021
Eind januari dit jaar riep de Woldring Prijscommissie van de NVNG op om proefschriften met een substantieel aandeel 
Nucleaire Geneeskunde in de breedste zin van het woord in te sturen voor de Woldring Prijs 2021.
Iedereen die in 2020 haar/zijn proefschrift op het gebied van de nucleaire geneeskunde heeft verdedigd aan één van de 
Nederlandse universiteiten en voldoet aan het reglement van de Woldring Prijs mag het proefschrift in zevenvoud en vóór 1 
juli 2021 naar het secretariaat van de NVNG te sturen.
De Woldring Prijs 2021 ter waarde van € 7.500 zal worden overhandigd aan de winnaar, tezamen met een kunstwerk 
ontworpen door Will van der Laan, tijdens de najaarsbijeenkomst van de NVNG eind 2021. De winnaar wordt ook 
uitgenodigd om bij de uitreiking van de prijs tijdens de wetenschappelijke najaarsbijeenkomst, gedurende 30 minuten een 
voordracht te houden over het onderzoek, zoals beschreven in het proefschrift, waarvoor het doctoraat is toegekend.

9RRU�PHHU�LQIRUPDWLH�RYHU�KHW�UHJOHPHQW�YDQ�GH�:ROGULQJ�3ULMV�]LH��ZZZ�QYQJ�QO�FRPPLVVLHV�ZROGULQJ�SULMV�

 


