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GALENUS RESEARCHPRIJS 2016 
 
Juryrapport voor prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink, winnaar van de prijs 
 
 
Dr. Hiddo Jan Lambers Heerspink (1979) heeft op 37-jarige leeftijd al een 
schitterende carrière opgebouwd. Reeds nu is hij tenure track hoogleraar op de 
afdeling Klinische Farmacologie en Farmacologie in het UMC Groningen. 
 
Hij studeerde farmacie in Groningen en promoveerde daar aansluitend cum 
laude. Vervolgens bracht hij 1.5 jaar door in Australië, waarna hij terugkeerde 
naar Groningen en zich daar pijlsnel ontwikkelde op het gebied van personalized 
medicine bij patiënten met diabetes en nieraandoeningen. Ook internationaal 
erkent men zijn expertise, zoals blijkt uit lovende brieven van wereldberoemde 
diabetesonderzoekers onder wie Hans-Henrik Parving uit Kopenhagen: Hiddo is 
extreem creatief, een harde werker, zeer betrouwbaar en bescheiden. 
 
Hiddo dook in de grote databases van de belangrijkste trials op diabetes/nier 
gebied en wist daar belangrijke informatie uit te halen ten aanzien van individuele 
responsen. Niet alleen leidde dit tot publicaties in de allerbeste tijdschriften (de 
teller staat inmiddels op >140, met >2000 citaties), maar ook was het gevolg dat 
hij zelf betrokken raakte bij nieuwe diabetes hard endpoint trials als Steering 
Committee member. 
 
Tussendoor wist hij belangrijke grants binnen te halen, zoals NWO VENI en VIDI 
beurzen en Europese consortiumgrants binnen het FP7 programma. Ook 
begeleidde hij reeds 8 PhD studenten, hetzij als promotor, hetzij als co-promotor, 
en volgen er de komende jaren nog vele promoties onder zijn leiding. 
 
Zijn Australische begeleider merkte dan ook op dat ‘’Hiddo is one of the most 
influential individuals in kidney disease globally’’. Dat hij een Europees Netwerk 
of Nephrology heeft opgezet zal hierbij zeker helpen. 
 
De jury is van mening dat we hier te maken hebben met een uitzonderlijk 
getalenteerde geneesmiddelonderzoeker van wie we nog veel zullen horen. 
 
Het is een groot genoegen om aan hem de Galenus Researchprijs 2016 te 
kunnen uitreiken. 
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