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Juryrapport voor dr. Enrico Mastrobattista, winnaar van de prijs
Dr. Enrico Mastrobattista is hét voorbeeld van een excellente wetenschapper. Hij is 40 jaar oud,
studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde daar onder leiding van
de professoren Daan Crommelin en Gert Storm binnen het Utrecht Institute of Pharmaceutical Sciences op
een proefschrift getiteld: "Targeted liposomes in cytosolic drug delivery to tumor cells". Als post-doc
verwierf hij een prestigieuze Marie Curie-beurs voor onderzoek in het MRC Laboratory of Molecular
Biology, Cambridge, UK, waar hij onder leiding van dr. Andrew Griffiths werkte. In de periode daarna
verwierf hij een VIDI-subsidie van NWO en een beurs vanuit het competitieve Europese FP7programma. Zijn betrokkenheid bij een aantal TI Pharma-projecten is het bewijs dat zijn onderzoek
gewaardeerd wordt onder industriële onderzoekers die op zoek zijn naar therapeutische toepassingen.
Vorig jaar is hij benoemd tot UHD binnen de afdeling Farmacie van de Universiteit van Utrecht. Hij
heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan in vooraanstaande tijdschriften zoals Nature
Reviews.
Hij is een uitstekend spreker, die steeds vaker gevraagd wordt voor internationale voordrachten. Ook
is hij onlangs tot Editor benoemd van een internationaal tijdschrift. Dr. Enrico Mastrobattista
vertegenwoordigt een generatie van voortreffelijke wetenschappers die in de komende jaren zeker de
grenzen van het farmaceutische onderzoeksveld gaan verleggen. Zijn enorme kennis en zijn inzicht in
de mogelijkheden die de moleculaire biologie biedt voor de biofarmaceutische wetenschappen maken
hem van grote waarde voor de toekomst van het Nederlandse farmaceutisch onderzoek.
In relatief korte tijd heeft dr. Mastrobattista een belangrijke positie verworven binnen de afdeling
Farmacie. Dat is niet alleen dankzij zijn wetenschappelijke output. Met veel creativiteit leidt hij het
Honours Programma voor studenten van het departement. Hij heeft een virtueel kenniscentrum
opgericht binnen de afdeling, zodat er geen kennis verloren gaat als een promovendus of student
vertrekt. Hij heeft de promovendi onderwezen op het terrein van het elektronisch registreren van
onderzoeksdata en labjournaals, hetgeen nu in het hele onderzoeksinstituut zal worden uitgerold. Op
deze wijze draagt collega Mastrobattista op een mooie manier bij aan het borgen van de academische
integriteit.
Volgens het oordeel van de jury is hier sprake van een uitzonderlijk breed georiënteerde en
getalenteerde wetenschapper. Samenvattend: wij zijn wij er trots op om dr. Enrico Mastrobattista te
mogen aanwijzen als de winnaar van de Galenus Researchprijs 2013.
Professor dr. Paul Smits
Voorzitter jury Nederlandse Galenusprijzen
Den Haag, 6 juni 2013
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