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NATIONALE 
POSTDOCPRIJS 

De Nationale Postdocprijs is in 2017 in het leven 
geroepen door De Jonge Akademie en de KHMW 
en is bedoeld als stimulans voor postdoconder-
zoekers en universitair docenten die excellent 
wetenschappelijk onderzoek doen met (potenti-
eel) grote maatschappelijke impact. De laureaat 
kan het prijzengeld naar eigen inzicht besteden 
aan zijn/haar wetenschappelijk onderzoek of 
onder zijn/haar supervisie uitgevoerd onderzoek. 
De prijs wordt jaarlijks afwisselend toegekend op 
het gebied van de alfa/gammawetenschappen en 
de bèta/medische wetenschappen (in 2019).

Dr. S. (Siroon) Bekkering is postdoc bij zo-
wel de afdeling interne geneeskunde van het 
Radboud MC als het Royal Children’s Hospital in 
Melbourne, Australië.
Siroon Bekkering heeft in haar promotieonder-
zoek het grote belang laten zien van het geheu-
gen van het aangeboren immuunsysteem, dat 
ons lichaam beschermt tegen lichaamsvreemde, 
schadelijke bacteriën. Ze zal het prijzengeld 
inzetten voor haar vervolgonderzoek naar het 
geheugen van het aangeboren immuunsysteem 
van patiënten met hart- en vaatziekten. Siroon 
Bekkering heeft naar het inzicht van nominator 
Prof. Riksen de unieke combinatie van weten-

schappelijke originaliteit en authenticiteit, 
nauwgezetheid en doorzettingsvermogen en, 
ten slotte, de behoefte om haar werk ook via  
niet-wetenschappelijke kanalen naar buiten te 
brengen. Dit levert een excellente wetenschap-
per op, die door out-of-the-box te denken echt 
nieuwe inzichten naar boven brengt en die ze 
ook via allerlei kanalen ‘in gewone taal’ onder  
de aandacht kan brengen. “Haar vernieuwende 
onderzoek, ondernemingszin en internatio-
nale activiteiten maken dat zij de overtuigende 
winnaar is van de Nationale Postdoc Prijs 2019”, 
schrijft de jury in haar rapport.

sponsor DJA & KHMW  
pr i js € 10.000, jaarlijks  
j ury Prof. dr. A. P. (Ad) IJzerman (vz), Dr. Q. 
(Quentin) Bourgeois, Prof. dr. P.Y.W. (Patricia) 
Dankers, Prof. dr. L.H. (Lude) Franke, Dr. B. 
(Barbora) Hola

De prijsuitreiking was voorzien op 16 maart 
2020 maar kon vanwege de coronacrisis helaas 
geen doorgang vinden. 

KEES SCHOUHAMER 
IMMINK PRIJS 

De Kees Schouhamer Immink Prijs is ingesteld 
in 2019 ter bekroning van oorspronkelijk onder-
zoek op het gebied van de technische computer-
kunde en telecommunicatie. De prijs is mogelijk 
gemaakt door een schenking aan de KHMW 
van Prof. dr. dr.hc. ir. K.A. (Kees) Schouhamer 
Immink, emeritus-hoogleraar informatie- 
theorie aan de Universiteit Essen-Duisburg, 
president van Turing Machines BV Rotterdam 
en lid van de KHMW. De schenking is onder-
gebracht in een Fonds op Naam. 

Dr. ir. R.M. (Roland) van Rijswijk-Deij, 
Principal Scientist bij NLnet Labs in Amsterdam 
en verbonden aan de Universiteit Twente.
Quote van de jury: Het Domain Name System 
(DNS) is verantwoordelijk voor het vertalen 
van webadressen naar de interne IP adressen in 
het Internet. Lang werd gedacht dat dit vertaal-
systeem veilig was. Enkele jaren geleden werd 
aangetoond dat de caches die werden gebruikt 
om het DNS sneller te maken, tegelijk een achil-
leshiel waren en dat het toch mogelijk was om 
in te breken. Het antwoord was de introductie 
van een veiliger systeem, DNSSEC. Brede uitrol 
hiervan gaat echter moeizaam omdat door het 
toevoegen van encryptie het web trager wordt 

en omdat DNSSEC kan worden gebruikt voor 
grootschalige aanvallen op websites, waar-
door deze onbereikbaar worden. Roland van 
Rijswijk-Deij heeft door middel van groot-
schalige metingen en modelmatige analyse de 
tekortkomingen van DNSSEC in kaart gebracht 
en onderbouwde oplossingen voorgesteld. Hij 
heeft een meetplatform ontwikkeld, genaamd 
“openINTEL” dat in staat is dagelijks 60% van 
alle DNS-domeinnamen te meten zonder het 
DNS-systeem noemenswaardig te verstoren. Dit 
systeem is van grote waarde voor verder onder-
zoek en is publiek beschikbaar.

sponsor Schouhamer Immink Fonds  
pr i js € 10.000, 2-jaarlijks 
j ury Prof. dr. C.M. (Catholijn) Jonker, Prof. dr. 
B.P.F. (Bart) Jacobs, Prof. dr. ir. H.J. (Henk) Sips
 
De prijsuitreiking, voorzien op 17 maart 2020 bij 
ICT.OPEN in Martiniplaza in Groningen, kon 
vanwege de coronacrisis helaas geen doorgang 
vinden.
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