OVERZICHT WINNAARS BOB VAN BEEKPRIJS VANAF 1998

1998, Hinkelien van Drooge (Landbouw Universiteit Wageningen): ‘Werken in
magneetvelden rondom MRI-systemen; een onderzoek naar de blootstelling en de klachten’
1999, Olaf Spruit en Mathieu van Puijvelde (Landbouw Universiteit Wageningen): ‘Evalation
of the protective equipment used during herbicide application on banana plantations’
2000, Miranda Vissers-Bruggen (Universiteit Wageningen i.s.m. Universiteit van Maastricht):
‘Blootstelling aan beroepsgebonden allergenen in werk- en woonomgeving van bakkers’
2001, Hannelie Pley (HBO IJselland): ‘Gezond en veilig werken aan GSM-installaties’ en
Frank de Vocht (Universiteit Wageningen): ‘De acute effecten op het zenuwstelsel door het
werken bij een 1,5 tesla magneet’
2002, Maikel van Niftrik (IRAS, Universiteit Utrecht): ‘The development and use of a
polyclonal sandwich enzyme immunoassay in occupational exposure assessment of Natural
Rubber Latex proteins’
2003, Koen Verbist (Katholieke Universiteit Nijmegen): ‘Monitoring en beoordeling van de
blootstelling aan proefdierallergenen in het centraal dierenlaboratorium’
2004, Daan Huizer (IRAS, Universiteit Utrecht): ‘A comparison of inhalable aerosol samplers
used in the rubber manufacturing industry’
2005, Leo van der Sanden (Post HBO opleiding Hogere Veiligheidskunde): ‘Branchebreed
onderzoek naar stof en kwartsstof binnen breek- en sorteerinrichtingen’
2006, Selma Hertsenberg (UMC St. Radboud): ‘Self assessment of exposure to solvents in
the shoe repair branche’
2007, Geeske Rustenburg (PHOV): ‘Proces van asbestsanering’
2008, Ron Bervoets (Saxion Hogeschool): ‘De ziekte van Lyme als beroepsziekte onder
militairen in Havelte’
2009, Niet uitgereikt ivm weinig aanmeldingen en niveau scripties
2010, Kelly Bergs (IRAS, Universiteit Utrecht): ‘Persistence of MRSA carriage in veal calf
farmers in the Netherlands’
2011 Simone van Wijk (Saxion Hogeschool): ‘Gebouw oké? Medewerker oké?
(arbeidsproductiviteit en de invloed van het binnenklimaat in de verpleeghuiszorg)
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2012 Carola Driessen (Saxion Hogeschool): Ergeren aan Ergonomie. Ontwikkeling van een
ergonomisch risico-inventarisatieproces voor MSD Animal Health Boxmeer
2013 Stef van Hout (UMC, St. Radboud, EBH, Nijmegen): Exposure assessment of
isocyanates among workers in the car repair industry
2014 Man-So Wong (Saxion Hogeschool, Deventer): Ziek van water?
2015 Niet uitgereikt
2016 Amber Hensema (LUMC en Universiteit Leiden): Gezondheidsrisico’s bij het toedienen
van geneesmiddelen via verneveling in het LUMC
2017 Niet uitgereikt
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