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ZES NOMINATIES VOOR HUIBREGTSENPRIJS 2017 
 
Uit 30 inzendingen voor de Huibregtsenprijs 2017 heeft de jury zes wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten genomineerd.  Op 9 oktober 2017 maakt juryvoorzitter José van Dijck 
(president KNAW) bekend wie de Huibregtsenprijs wint, tijdens de Avond van Wetenschap & 
Maatschappij. 
 
De zes genomineerden, in alfabetische volgorde, zijn: 
 
1. Prof. dr. Carlijn Bouten 
iValve – een levende hartklep, gemaakt door de patiënt zelf 
Voorgedragen door Technische Universiteit Eindhoven 
 
2. Prof. dr. Natali Helberger en prof. dr. Claes de Vreese  
Personalized communication – de gevolgen van data-driven communication in een digitale 
samenleving 
Voorgedragen door Universiteit van Amsterdam 
 
3. Prof. dr. Kofi Makinwa  
Slimme sensoren veranderen de wereld 
Voorgedragen door TU Delft 
 
4. Prof. dr. Wouter van Marken Lichtenbelt 
Warmte door kou 
Voorgedragen door Universiteit Maastricht 
 
5. Prof. dr. Theunis Piersma  
Trekvogelecologie: bestuderen en beschermen van de vogels die Nederland met de wereld verbinden 
Voorgedragen door Rijksuniversiteit Groningen 
 
6. Prof. dr. Jolanda de Vries 
Natuurlijke dendritische celvaccins 
Voorgedragen door Radboud Universiteit 
 
Zie www.avondwenm.nl voor het uitgebreide juryrapport. 
 
Huibregtsenprijs 
De Huibregtsenprijs is in 2005 ingesteld door het bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap 
& Maatschappij en vernoemd naar ir. Wouter Huibregtsen. De prijs gaat naar een recent 
onderzoeksproject dat wetenschappelijk vernieuwend is met duidelijk maatschappelijke relevantie. De 
vakjury is benoemd door het bestuur van de Stichting. In 2017 was de jury als volgt samengesteld:  
 
Prof. dr. José van Dijck, voorzitter president KNAW  
Prof. dr. Ronald Hanson  Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar TU Delft 
Prof. dr. Pearl A. Dykstra hoogleraar Empirische sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam 
Dr. Tijs Goldschmidt   schrijver en evolutiebioloog 
Prof. dr. Philip Scheltens  hoogleraar Neurologie en directeur Alzheimercentrum VUmc 
Prof. dr. ir. Ionica Smeets   hoogleraar Wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden 
Drs. Aart H.W. van der Want  adviseur Unlimited; directeur Groen van Prinstererlyceum 
 
Drs. Roderick Hageman, van Verstegen & Stigter culturele projecten, was jurysecretaris. 
 
Jaarlijks worden minimaal vier en maximaal acht projecten genomineerd, waarvan er uiteindelijk één 
wordt bekroond met de Huibregtsenprijs. De prijs wordt uitgereikt op de Avond van Wetenschap & 
Maatschappij in de Ridderzaal in Den Haag, en bestaat uit een sculptuur, ‘De Denker’, van beeldend 
kunstenaar Wil van der Laan en een geldbedrag van € 25.000, geoormerkt voor 
onderzoeksactiviteiten. 
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De Avond van Wetenschap & Maatschappij is in 2000 in het leven geroepen met als doel het 
maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen door te laten zien waar en op welke manier 
wetenschappelijk onderzoek toepassingen vindt in het leven van alledag. Op de Avond gaan 
topwetenschappers en prominenten uit andere sectoren van de maatschappij met elkaar in gesprek 
naar aanleiding van wetenschappelijke onderzoeksthema’s. 
 
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het jurysecretariaat van de Huibregtsenprijs,  
Verstegen & Stigter culturele projecten, 06 15 35 26 62 of huibregtsenprijs@verstegenstigter.nl. 
Meer informatie over de Avond van Wetenschap en Maatschappij 2017 en de Huibregtsenprijs is te 
vinden op de website van de organisatie www.avondwenm.nl. 
 


