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I NGEZONDEN

Geachte voorzitter, collegae en andere 
aanwezigen,

Ik spreek hier namens de jury van de 
Novartis Pulmonologie Prijs.Deze bestaat 
uit 5 Nederlandse longartsen,geografisch 
fraai gespreid over het land.

De Novartis Pulmonologieprijs van 
 5.000,-- wordt uitgereikt aan een 

Nederlandse longarts, die, en zo staat 
het letterlijk in de omschrijving, naast de 
reguliere werkzaamheden een substanti-
ele bijdrage heeft geleverd aan de kwali-
teit van de longgeneeskundige zorg. Niet 
door uitnemend wetenschappelijk onder-
zoek of het beste proefschrift maar vooral 
door extra activiteiten om de kwaliteit van 
leven voor patiënten te verbeteren.

Ook dit jaar is de jurykeuze gevallen op 
een door collega’s genomineerde kandi-
daat die ons inziens goed voldoet aan deze 
omschrijving.
De prijs gaat dit jaar naar Marjolein Drent 
uit Maastricht.

Beste Marjolein,

Jij bent opgeleid in Nieuwegein door Jules 
van den Bosch, de prijswinnaar van twee 
jaar geleden. Ik neem aan dat zijn ken-
nis en enthousiasme jouw grote interesse 
voor de interstitiële longziekten gewekt 
hebben. Van Nieuwegein ging je naar het 
Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Je 
hebt  daar de afgelopen jaren met een niet 
aflatende inzet en grote betrokkenheid bij-
gedragen aan verbetering van de diagnos-
tiek en de behandeling van patiënten met 
interstitiële longziekten, in het bijzonder 
sarcoïdose.  
In 2000 heb jij het sarcoïdose manage-
mentteam opgericht. Dit jaar volgde het 
interstitial lung disease care centrum.  
Allerlei disciplines zijn hierin vertegen-
woordigd die noodzakelijk zijn voor 
topreferente zorg. 
Met dit centrum informeren en behande-
len jullie vele longfibrose patiënten. Jullie 
centrum probeert longfibrose- en met 
name sarcoïdosepatiënten nieuwe hoop 
en perspectieven op een betere kwaliteit 

van leven te geven.Jij speelt een voorname 
rol in een actieve patientenvereniging. 
Daarnaast zijn jullie een kennisbron voor 
collega’s van heinde en verre. Jij hebt in 
nog relatief korte tijd veel wetenschappe-
lijke output gegenereerd. 

Al deze activiteiten hebben er in gere-
sulteerd dat je,opgeleid in een perifere 
kliniek, hoogleraar in een academisch 
ziekenhuis bent geworden. Bijzonder 
hoogleraar longziekten in het bijzonder 
interstitiële longaandoeningen aan de 
Universiteit Maastricht. In mei 2006 sprak 
jij je oratie uit getiteld: “Adembenemende 
Contacten” “ Breath Taking Inspirations”. 

Jij hebt je met een soort fanatisme vast-
gebeten in de interstitiële longziekten, 
met name de sarcoïdose. Je noemt jezelf 
de Sherlock Holmes van de interstitiële 
pathologie. Samen op pad met de patiënt 
om de trigger van de  ziekte te identifi-
ceren. Samen met je team op pad om het 
mysterie van het menselijke DNA te ont-
rafelen.

Als je iets wilt heb je een enorme vechtlust 
en eigenzinnigheid om je doel te bereiken.
Ook al gaat het niet volgens de geijkte 
wegen,je krijgt het toch klaar.

Jij bent zeer sociaal en toegankelijk voor 
patiënten. Daar ben je dag en nacht voor 
bereikbaar. Patiënten hebben jou eerder 
te pakken dan wij als collega’s. Deze prijs 

moet ook een aanmoediging zijn om de 
lijnen naar je collega’s in het land goed 
open te houden.

Marjolein, jij krijgt de 9de prijs in het 
illustere gezelschap van de vorige 8 win-
naars: Aafke Meinesz in Groningen met 
haar bijzondere inzet voor thuisbeade-
ming, Bert Baas in Tiel voor het opzetten 
van een centrum voor palliatieve termi-
nale zorg, Harrie Heijerman in Den Haag 
voor de sociale aspecten van CF, Paul van 
Spiegel in Amsterdam voor de rookstop 
lobby, Anco Boontra voor zijn activiteiten 
voor patiënten met pulmonale hyperten-
sie, Kees Westermann in Nieuwegein voor 
zijn inzet voor patiënten met de ziekte 
van Rendu-Osler-Weber,Jules van den 
Bosch met zijn zorg voor longtransplanta-
tiepatienten en patiënten met interstitiele 
longziekten en Jan Festen met een oevre-
prijs voor het opzetten van de landelijke 
opleiding van longfunctielaboranten en 
zijn oncologische activiteiten:pionier met 
stents en sneldiagnostiek bronchuscarci-
noom en zijn vele vrijwilligerswerk voor 
het Longkanker Informatie Centrum.

Marjolein,
heel graag overhandigt Peter Sterk jou 
namens de firma Novartis de bloemen en 
ik jou namens de jury  de cheque en de 
oorkonde.

5 oktober 2007
Wim van Veldhuizen.
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