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Geert Kops Wint
KNCV Gouden Medaille 2013
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e KNCV Gouden Medaille
Commissie heeft besloten Geert
Kops voor te dragen voor de
Gouden Medaille 2013. Geert Kops is
hoogleraar moleculaire tumorcelbiologie
bij het UMC Utrecht. Hij doet onderzoek
naar het ontstaan van kanker. Hij kijkt
hierbij naar chromosomen en is op zoek
naar het antwoord op de vraag hoe
chromosomen zich tijdens de celdeling
scheiden. Fouten in het scheiden van chromosomen kunnen namelijk leiden tot
ernstige ontwikkelingsstoornissen en er
zijn sterke aanwijzingen dat zulke fouten
bijdragen aan het ontstaan van kanker. De
uitkomsten van het moleculaire onderzoek van Kops vormen de basis voor

verder toepasbaar onderzoek naar kanker.
De KNCV Gouden Medaille Commissie is
van mening dat Geert Kops een uitmuntend
chemicus is die in alle fases van zijn wetenschappelijke loopbaan heeft uitgeblonken in
origineel en hoogstaand biochemisch
onderzoek, vooral op het gebied van celdeling in relatie tot tumorgroei en biomoleculaire paden hoe dit te bestrijden. Met zijn
voordracht is de commissie van mening
een uitstekende kandidaat voor de medaille
te hebben geïdentificeerd. Geert Kops is
bovendien een uitstekende vertegenwoordiger van het domein Chemistry for Life.
|
Benieuwd naar Geert Kops? Lees het interview
dat C2W met hem hield online:
www.c2w.nl/geert-kops

CV Geert Kops

Montage van film van delende cel. De chromosomen (wit) en de trekkabels (groen), alsmede de tijd
in u:min zijn weergegeven. Zie ook tinyurl.com/geertkops.
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e KNCV Gouden Medaille is een prijs
uitgereikt door de Koninklijke
Nederlandse Chemische Vereniging
aan personen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de chemie in
de breedste zin. De prijs wordt door
de chemische gemeenschap beschouwd als de belangrijkste
Nederlandse prijs op dit gebied. De
KNCV Gouden Medaille wordt sinds
1965 uitgereikt. Om in aanmerking
te komen voor deze prestigieuze prijs
moet aan veel eisen worden voldaan
waaruit blijkt dat de kandidaat op weg is
om een leider in de (Nederlandse) chemie
te worden.
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De KNCV is de beroepsvereniging
voor iedereen betrokken bij de chemie en aanverwante disciplines als
life sciences en procestechnologie.
De vereniging telt diverse vaksecties, regionale kringen en werkgroepen, naast de afdeling Jong KNCV.
Leden van de KNCV ontvangen C2W gratis. De contributie bedraagt
tussen de € 31 en € 120 per jaar. Het lidmaatschap van de KNCV en/of
de secties kan schriftelijk worden opgezegd vóór 15 november van het
lopende jaar. Hiervan ontvangt u een bevestiging.
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