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De prijs 
Als één van de genomineerden en later winnaar van de Hanna Oorthuysprijs 2020 is het 
uitspreken van dit juryrapport de derde grote eer die ik krijg. Ik doe dit dus nu ook met grote 
dankbaarheid en plezier.  
 
Het bestuur van de NVAVG reikt elke twee jaar de Hanna Oorthuysprijs uit aan een persoon, 
of instantie (wat nog nooit gebeurd is) die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor onze 
beroepsgroep en ons vakgebied. De prijswinnaar moet een persoon zijn die zich op 
bijzondere wijze inspant en aantoonbare voortgang boekt op een of meerdere van de 
volgende gebieden: 

1. De profilering van het vak geneeskunde voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 

2. Verankering van het vakgebied van de arts VG in de gezondheidszorg in Nederland, 
maar ook daarbuiten. 

3. De ontwikkeling van het vak geneeskunde voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 

 
De prijs is vernoemd naar een arts verstandelijk gehandicapten pur sang, Hanna was één van 
de vele artsen waar wij (ik spreek nu namens de generatie die vanaf 2000 de opleiding heeft 
mogen doen) schatplichtig aan zijn en die het voor elkaar hebben gekregen dat ons unieke 
specialisme erkend werd en een eigen opleiding kreeg. Hanna was nog geen 50 toen ze door 
een noodlottig verkeersongeval overleed. Ze heeft haar proefschrift over het 
Marfansyndroom daardoor niet kunnen verdedigen.  
 
De jury bestond, naast mij, dit jaar uit Kathleen van de Brink als collega arts VG en Gijs 
Wanders. Gijs is bij de meesten bekend als oud-nieuwslezer, maar hij is vooral ook vader van 
een dochter met een verstandelijke beperking. Verder is hij een geëngageerd mens bij onze 
patiëntengroep, wat blijkt uit zijn vele werk voor de Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland. Wies Landheer heeft ons als aios-lid van het bestuur ondersteund bij de 
praktische zaken. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor. 
 
Voor velen van ons is het werk dat we doen vanzelfsprekend; daar hoeven we helemaal geen 
schouderklopjes of pluimen voor. Toch zijn schouderklopjes en pluimen voor individuen in 
deze groep wel degelijk belangrijk om ons eraan te herinneren dat we juist met z’n allen dit 
vak vormgeven. Als beroepsgroep is het erkennen van individuele bijzondere of opmerkelijke 
prestaties juist belangrijk omdat het ten goede komt aan de hele groep zoals we hier met z’n 
allen zitten.  
 



In 2002 is de prijs voor het eerst uitgereikt en dit jaar wordt hij voor de elfde keer uitgereikt.  
Sinds 2002 is er ook enige evolutie geweest in de vorm van de prijs. De prijs was, zo goed als 
vanaf de eerste keer, om en om bedoeld als stimuleringsprijs en oeuvreprijs. Dat is in 2014 
weer losgelaten en vanaf vorig jaar is besloten om ook de genomineerden te eren. Vooral 
omdat gevoeld werd dat het genomineerd worden, om even in de al eerder gebruikte 
terminologie te blijven, ook een (figuurlijk) schouderklopje is en een blijk van erkenning. Het 
is een eer als je genomineerd wordt. Diegene die de prijs uiteindelijk krijgt, krijgt zogezegd 
naast het schouderklopje ook de pluim. De genomineerden die de pluim niet hebben 
gekregen zijn ook niet de verliezers, maar medewinnaars. 
 

De genomineerden 
 
Ik zal eerst de vier genomineerden bekendmaken en daarna de uiteindelijke winnaar. 
In alfabetische volgorde zijn de genomineerden dit jaar 
 
Agnies van Eeghen 
Agnies onderscheidt zich vooral door haar academische werk. Ze is één van de artsen VG die 
vanuit wetenschappelijk onderzoek richtlijnen ontwikkelen voor de gehandicaptensector. 
Tijdens de coronapandemie heeft ze meegewerkt aan richtlijnen voor mensen met een 
beperking en voor de NVAVG heeft ze een leidraad opgesteld voor ernstig zieke 
coronapatiënten met een verstandelijke beperking: ook onze patiënten hebben recht op een 
plek op de IC en verdienen passende begeleiding. Agnies is een inspirerende verbinder en 
bruggenbouwer tussen de werelden van academies, zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen, 
belangenverenigingen, enzovoort.  Agnies heeft een groot netwerk en is invloedrijk. 
 
Gerda de Kuijper 
Gerda heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen van het afbouwen van 
psychiatrische medicatie. Daarnaast heeft ze de handschoen opgepakt om de eerste 
richtlijnen voor psychofarmaca in de VG-zorg te maken. Ze betrekt bij haar onderzoek 
cliënten, ouders en begeleiders. Haar werk is een stevige fundering waar wij, de huidige 
generatie artsen VG,  op verder mogen bouwen. Gerda is een voorloper in de samenwerking 
tussen de psychiatrie en de VG en is nog steeds voorvechter van gedegen wetenschappelijk 
onderzoek in deze groep. 
 
Gerjanne Vlasveld 
Tijdens de coronapandemie ontpopte Gerjanne zich tot woordvoerder en absolute expert, ze 
was zo goed als 7 x 24 uur beschikbaar voor (covid)overleg en vragen vanuit de artsen VG. Ze 
vertolkte de stem van de gehandicaptensector in het OMT. Gerjanne maakte een vraagbaak 
op internet en ze zette zich met een concreet plan in voor infectiepreventie. Daarnaast is ze 
een voortrekker in de professionalisering van onze beroepsvereniging. Ze werkt zich een slag 
in de rondte voor de sector en komt tot op het hoogste niveau op voor de belangen van de 
arts VG, maar nog meer voor de cliënten en medewerkers. Zeker door haar inzet tijdens de 
zware coronaperiode verdient zij deze nominatie. 
 
Ilse Zaal-Schuller 
Ilse is een echte ambassadeur voor ons vak van arts VG. Dat doet ze met empathie en 
bevlogenheid. Haar onderzoek naar beslissingen rondom het levenseinde heeft veel 



inzichten gegeven. Daarnaast heeft ze recent nog vrijwilligerswerk gedaan in Hongarije voor 
Oekraïense vluchtelingen. Tijdens de coronapandemie was Ilse actief betrokken bij het 
opstellen van adviezen. Daarnaast weet ze de pers goed te vinden.  
Nogmaals: het feit dat jullie genomineerd zijn is een stevige erkenning voor datgene wat 
jullie voor de beroepsgroep doen. Het feit dat je genomineerd bent mag je met trots 
noemen en bijvoorbeeld op je LinkedInpagina zetten.  
 

De winnaar 
 
Dan komt nu het moment van de waarheid. Ik zal eerst de naam noemen, waarna jullie 
uiteraard mogen applaudisseren. De winnaar mag daarna naar voren komen waarna ik de 
rest van het juryrapport zal voorlezen 
 
De jury heeft besloten de Hanna Oorthuysprijs 2022 te geven aan… Gerda De Kuijper! 
 
 
 
Gerda heeft geneeskunde gestudeerd in ‘Staad’. Dat is de naam voor de stad Groningen. Het 
zit in de Groningse aard om bescheiden en nuchter in het leven te staan. Dat is denk ik ook 
wat we bij Gerda zien.  
 
In 1980 studeerde Gerda af als arts en ging aan de slag als huisarts, maar ze combineerde 
dat een tijd met de functie van jeugdarts bij de GGD. Vooral in die laatste functie ontdekte 
Gerda haar interesse in kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Deze groep werd vaak niet 
op de juiste manier gediagnostiseerd en behandeld. Ze zag voor zichzelf een uitdaging. In 
1992 ging ze werken bij De Accare. Dat is een groot Centrum voor Kinder- en 
jeugdpsychiatrie. Ze combineerde die baan met die van arts VG pur sang bij de Trans in 
Rolde. 
 
Ze ging daarna werken bij vanBoeijen en van daaruit kwam ze mee met het ambulante 
behandelteam van vanBoeijen naar het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie.  
 
Naast haar werk als arts is Gerda wetenschappelijk onderzoek gaan doen. Haar drive in het 
doen van wetenschappelijk onderzoek is altijd geweest de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en vermoedens van psychiatrische 
problematiek te professionaliseren en te verbeteren. 
 
En ze zag het resultaat: door het verzamelen en analyseren van onderzoekgegevens kon ze 
veranderingen in gang zetten en mensen een kans geven zich te ontwikkelen en deel te 
nemen aan de samenleving.  
 
Gerda deed baanbrekend werk. Ze zag dat mensen met gedragsproblemen werden 
gekalmeerd met psychofarmaca. Daar geloofde ze niet in, tenminste niet in alle gevallen. Ze 
zag de verwoestende effecten van de – zoals ze zelf zegt - ‘sloten met pillen: mensen werden 
suf, dikker, apathisch, levenloos’. Dat moest anders, vond ze. Ze deed onderzoek, bouwde de 
medicatie af en kwam met een betere behandeling. Mensen werden weer meer zichzelf, ze 
gaf hen als het ware het leven terug.  



 
 
 
 
 
In 2013 resulteerde dit in een prachtig en belangrijk proefschrift ‘Aspects of long-term use of 
antipsychotic drugs on an off-label base in individuals with intellectual disability’. Bijzonder 
aan dit onderzoek is dat er hele duidelijke handvatten worden gegeven voor de praktijk. 
Bijvoorbeeld dat we rekening moeten houden met de uitvergroting van de subjectieve 
beleving van begeleiders en dat juist de medicatie zelf probleemgedrag in stand kan houden.  
 
Elke keer als er sprake is van psychofarmaca tijdens een consult dat ik aan het doen ben zijn 
Gerda en haar onderzoeksresultaten bij mij. En ik denk dat veel collega’s hetzelfde hebben. 
 
Prijzenswaardig is dat Gerda in het zoeken naar de beste uitkomsten nauw samenwerkt met 
zorgprofessionals en mensen om wie het gaat: de mensen met een beperking en hun 
naasten en begeleiders. Het netwerk waar ze projectleider van is heet niet voor niets Samen 
Denken, Samen Doen. 
 
Gerda heeft, als voorzitter van de werkgroep, het op zich genomen om de Richtlijn 
‘Voorschrijven van psychofarmaca’ te ontwikkelen, die in 2008 verscheen. Daarnaast was ze 
ook de voorzitter van de werkgroep die de herziening van deze richtlijn in 2016 uitbracht. 
 
Haar expertise en kennis hebben geresulteerd in veel internationale publicaties. Daarnaast 
heeft ze ook meegewerkt aan de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen 
met een verstandelijke beperking’, die in 2020 werd gepubliceerd. 
 
In Gerda de Kuijper zien we de passie om ons vak verder te professionaliseren door 
onderzoek en praktijk te verbinden, maar ook door sectoren met elkaar te verbinden, zoals 
de gehandicaptensector met de psychiatrie. Alles om uiteindelijk de kwaliteit van leven voor 
onze patiënten te verbeteren. 
 
Wat we terugzien is de aandacht voor de kwetsbare medemens, de uitdaging om – zoals 
Gerda het ooit in een interview zei - ‘het mooie in mensen met een beperking naar boven te 
halen’. 
 
Het is dan ook met volle overtuiging dat wij de Hanna Oorthuysprijs 2022 toekennen aan 
Gerda de Kuijper. 
 
 
Gefeliciteerd! 
 
Michiel Vermaak, voorzitter Jury Hanna Oorthuysprijs 2022 
18 november 2022  
 


