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Jaar Winnaar(s) 

2015 Prof. dr. P.C. Huijgens 

Vanwege zijn tomeloze inzet voor organisatorische en maatschappelijke veranderingen 

in de oncologische gezondheidszorg, in het bijzonder in de hematologie. 

2014 Mevrouw prof. dr. E.G.E. de Vries 

Vanwege haar uitzonderlijke bijdrage aan de totstandkoming van nieuwe 

samenwerkingsverbanden op het terrein van kankeronderzoek en de oncologische 

patiëntenzorg en de vertaling van nieuwe bevindingen naar de klinische praktijk, 

nationaal en internationaal. 

2013 Mevrouw A. van der Vegt 

Vanwege haar initiatief om zoveel mogelijk migrantenvrouwen in hun eigen taal te 

informeren over borstkanker. 

2012 Mevrouw drs. P.C. Dekker en mevrouw drs. W. de Kanter 

Vanwege hun vernieuwende aanpak voor de behandeling van tabaksverslaving en hun 

onvermoeibare strijd tegen roken. 

2011 Prof. dr. J.W. Oosterhuis 

Vanwege zijn grote verdiensten als patholoog en zijn stimulerende bijdrage aan de 

bouw van de brug tussen oncologische patiëntenzorg en onderzoek. 

2010 Mevrouw A.Th.M. Vogel-Boezeman 

Vanwege haar pioniersrol op het gebied van voeding en kanker. Met haar inspirerende 

gedrevenheid heeft ze, steeds open voor vernieuwing, het belang van goede voeding 

voor de patiënt met kanker op de kaart gezet en gehouden. 

2009 Mevrouw dr. E. Borst-Eilers 

Vanwege haar gehele oeuvre op het terrein van de kankerbestrijding en de 

kankerzorg, in het bijzonder voor haar werk op het terrein van het publieke en het 

private bestuur, haar inzet om samenwerking tussen vele betrokkenen op het terrein 

van de kankerzorg en kankerbestrijding tot stand te brengen, alsmede haar 

onvermoeibare inzet om de emancipatie van de patiënt verder te brengen. 

2008 De heer K. van Bezooijen 

Vanwege zijn grote vastberadenheid en inzet om innovatieve geneesmiddelen 

beschikbaar te krijgen voor patiënten met kanker in Nederland. 

2007 De heer H.A.M. van Muilekom, MANP 

Vanwege zijn inzet voor de deskundigheidsbevordering van de 

oncologieverpleegkunde en zijn bijdrage aan de voorlichting voor kankerpatiënten. 

2006 Prof. dr. F.S.A.M. van Dam 

Vanwege zijn inzet als klinisch psycholoog om een brug te slaan tussen arts, 

psycholoog en verpleegkundige door de ontwikkeling van methoden voor de 

verbetering van de kwaliteit van zorg voor de kankerpatiënt. 

2005 Dr. J.W.W. Coebergh 

Vanwege zijn belangrijke bijdrage als arts/epidemioloog aan de vroege opsporing van 

kanker en de kankerregistratie; met name zijn onderzoek naar trends in het optreden 

en beloop van kanker. 



2004 Prof. dr. B. Löwenberg 

Vanwege zijn inspirerende bijdrage aan de verbetering van de behandeling van 

patiënten met hematologische maligniteiten en zijn wetenschappelijke 

organisatorische inzet in binnen- en buitenland. 

2003 Mevrouw I.W.M. Dunselman-Kamphuys 

Vanwege haar grote inzet en vele initiatieven binnen de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenverenigingen (NFK). Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 

de verdere uitbouw van de NFK en zo de emancipatie van de kankerpatiënt 

gestimuleerd. 

2002 Prof. dr. C.J.H. van de Velde 

Vanwege de grensverleggende vernieuwingen die hij heeft aangebracht in de 

chirurgische oncologie. 

2001 Prof. dr. T. Voute 

Vanwege het stempel dat hij heeft gedrukt op de ontwikkeling van het gebied van de 

kinderoncologie, nationaal zowel als internationaal. 

2000 Mevrouw G. van der Heide-Schoon 

Vanwege haar centrale rol bij de ontwikkeling van het vakgebied van 

radiotherapeutisch laborant in al zijn aspecten, nationaal zowel als internationaal. 

1999 Mevrouw E.J.M. Heshusius 

Vanwege haar grote verdiensten op het gebied van de voorlichting en begeleiding van 

patiënten met kanker. 

1998 Mevrouw prof. dr. J.C.J.M. de Haes 

Vanwege haar prominente rol bij het tot ontwikkeling brengen van het vakgebied van 

de psychosociale oncologie. 

1997 Mevrouw dr. F.E. van Leeuwen 

Vanwege de creatieve en actieve wijze waarop zij het voortouw heeft genomen bij het 

verder ontwikkelen van de kankerepidemiologie in Nederland. 

1996 Prof. dr. E. Schadé 

Vanwege zijn inspanningen op nationaal en internationaal niveau om de patiënt met 

kanker binnen de huisartsgeneeskunde en binnen de opleiding tot huisarts de 

aandacht te geven die deze toekomt. 

1995 De heer W.T.A. Dellepoort 

Vanwege zijn initiërende en stimulerende rol bij het tot stand komen van het 

vakgebied van de oncologie verpleegkunde, zowel nationaal als internationaal. 

1994 Mevrouw A. Wipkink-Bakker 

Vanwege haar belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling en professionalisering van 

het vakgebied van de diëtetiek bij oncologische aandoeningen. 

1993 Prof. dr. P. Borst 

Vanwege zijn belangrijke bijdrage aan onze kennis over de manier waarop 

kankercellen blijvend ongevoelig worden voor groeiremmende medicijnen. 

1992 De heer J.Chr. Démoed 

Vanwege zijn grote verdiensten voor de verbetering van de positie van de 

kankerpatiëntenverenigingen in Nederland. 

1991 Mevrouw E.J. Koldewijn 

Vanwege haar pioniersrol op het gebied van de terminale thuiszorg voor 

kankerpatiënten en familie. 

1990 Prof. dr. S. Rodenhuis 

Vanwege zijn verdienste op het gebied van klinisch kankeronderzoek en 

patiëntenzorg. 

1989 Mevrouw G.P.C. Simonetti 

Vanwege haar voortrekkersrol als researchverpleegkundige en het feit dat zij de 

kennis en kunde op nationaal niveau heeft uitgedragen op hoog niveau. 



1988 Mevrouw drs. G. Bos-Branolte 

Vanwege haar verdienste op het gebied van het onderzoek naar psychosociale 

hulpverlening aan patiënten met gynaecologische tumoren en op het gebied van het 

onderzoek betreffende de juiste wijze van hulpverlening. 

1987 De heer J.J. Erkens 

Vanwege zijn pionierswerk in Zuid-Limburg bij de begeleiding van 

keelkankerpatiënten. 

1986 Dr. J.F.M. Delemarre 

Vanwege zijn belangrijke bijdragen aan het pathologisch-anatomisch 

kankeronderzoek. 

1985 Mevrouw G. van Eyk-Althoff 

Vanwege haar bijzondere verdienste op het gebied van psychosociale zorg voor 

kankerpatiënten. 

1984 Prof. dr. E.A. van Slooten 

Vanwege zijn bijzondere verdienste in zijn oncologisch werk. 

1983 Mevrouw M.T.C.I.J. Verhagen-Teulings 

Vanwege haar verdienste op het gebied van de kankerregistratie en het daarop te 

enten epidemiologisch kankeronderzoek. 

 

Prof. dr. Th.G. van Rijssel 

Vanwege zijn grote verdienste op het gebied van de oncologie, in het bijzonder voor 

het werk voor de commissie beentumoren. 

1982 Mevrouw E. Lasschuit-Lee 

Als blijk van erkenning aan alle vrijwillige begeleidsters van borstkankerpatiëntes. 

1981 Ir. J.A.M. Schoonderwoerd 

Vanwege zijn verdienste bij het tot stand komen van het Zeeuws Radiotherapeutisch 

Laboratorium. 

1980 Mevrouw E.P.H. van Doornum 

Vanwege haar verdienste op het terrein van de radiotherapie. 

1979 Dr. L. Meinsma 

Vanwege zijn verdienste op het gebied van de kankerbestrijding in het algemeen en 

het tegengaan van het roken in het bijzonder.  

1978 Ir. L.M. Oosterwijk 

Vanwege zijn verdienste als secretaris van het bestuur van het Oncologisch Centrum 

IJsselstreek te Deventer. 

1977 De heer G.W. Huizinga, Promotor eerste klasse van het Koningin Wilhelmina Fonds  

Vanwege zijn enthousiasme en volhardendheid met betrekking tot de fondsenwerving. 

1976 Drs. G. de Jong 

Vanwege zijn verdienste als Economisch Directeur van het Antoni van Leeuwenhoek 

Ziekenhuis. 

 


