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Carla Hollak krijgt Huibregtsenprijs voor
‘magistrale bereiding’ van levensbelangrijk medicijn
Op de twintigste Avond van Wetenschap & Maatschappij, vanavond in de Ridderzaal
in Den Haag, heeft prof. dr. C. Hollak de Huibregtsenprijs 2019 gekregen voor haar
onderzoeksproject ‘Medicijn voor de maatschappij’.
Carla Hollak is internist in het Amsterdam UMC, locatie AMC, en sinds 2010 hoogleraar Metabole
Ziekten. Zij is een voorvechter van meer en beter onafhankelijk geneesmiddelenonderzoek door de
academie. Sommige van haar patiënten hebben de zeldzame ziekte CTX. De prijs van het medicijn
dat voor hen van levensbelang is, is in de afgelopen jaren vijf keer zo hoog geworden, zonder dat er
iets aan het medicijn is veranderd.
Samen met ziekenhuisapotheker Marleen Kemper bedacht Hollak om het middel via ‘magistrale
bereiding’ (dat wil zeggen: in de eigen apotheek) tegen een fractie van de kosten en in samenwerking
met zorgverzekeraars beschikbaar te maken voor patiënten. Patiënten en familie, hun behandelaars,
de zorgverzekeraars, het Nederlandse publiek, alle media en zelfs de minister zijn positief – het is nu
echt tijd dat de onzinnige praktijk van buitenproportionele medicijnprijzen doorbroken wordt. De jury
roemt de moed van Hollak om de nek uit te steken, en vindt het project een voorbeeld van
wetenschappelijk activisme in de beste zin des woords, ver buiten de wetenschappelijke comfortzone.

Voor het juryrapport zie: https://www.avondwenm.nl/images/avonden/avond2019/JuryrapportHuibregtsenprijs2019.pdf
De prijsuitreiking vond plaats op de twintigste Avond van Wetenschap & Maatschappij, maandag 7
oktober 2019 in de Ridderzaal. Carla Hollak ontving een cheque ter waarde van € 25.000 en een
bronzen sculptuur van kunstenaar Wil van der Laan uit handen van minister Ingrid van Engelshoven
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Lorentz Center in Leiden biedt de winnaar van de
Huibregtsenprijs een workshop aan.
De Huibregtsenprijs is in 2005 in het leven geroepen door het bestuur van de Stichting De Avond van
Wetenschap & Maatschappij. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor een recent wetenschappelijk
onderzoeksproject dat innovatief is en van grote maatschappelijke relevantie. Uit 25 inzendingen
selecteerde de jury, onder voorzitterschap van KNAW-president Wim van Saarloos, dit jaar zes
onderzoeksprojecten.
Minister Van Engelshoven reikte op 7 oktober in de Ridderzaal ook de eerste Irispenning voor
excellente wetenschapscommunicatie uit, aan prof. dr. Robbert Dijkgraaf.
De Avond van Wetenschap & Maatschappij heeft als doel het maatschappelijk belang van
wetenschap te onderstrepen door te laten zien waar en op welke manieren wetenschap en
technologie toepassingen vinden in het leven van alledag.
Meer informatie over de Huibregtsenprijs 2019, de Irispenning en de Avond van Wetenschap en
Maatschappij is te vinden op de website van de organisatie http://www.avondwenm.nl.
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