
 03 juni 2021, 15:58 (CEST)

Dr Imelda de Groot Award
Tijdens het Duchenne Care Congres georganiseerd door de World Duchenne Organization van

1-4 juni 2021 is de Dr Imelda de Groot Award bekend gemaakt.

De 'Dr Imelda de Groot' is een jaarlijkse onderscheiding voor een persoon, groep of instelling

voor het beste project of prestatie op het gebied van revalidatie (in bredere zin) voor Duchenne

en Becker Spierdystrofie. Deze prijs is een initiatief van de stichting Duchenne Parent Project

Nederland.
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OVER DUCHENNE PARENT PROJECT

Duchenne Parent Project zet zich in voor een betere toekomst voor Duchenne patiënten. Belangrijk doel
is het vinden van een geneesmiddel om de spierafbraak te vertragen of te stoppen, maar ook andere
aspecten verdienen aandacht. Dit doet de stichting door onderzoekers, bedrijven, artsen en andere
behandelaren, zoals neuropsychologen en fysiotherapeuten, in beweging te brengen om onderzoek te
versnellen of over innovatieve hulpmiddelen na te denken.

Dr. Imelda de Groot is in april 2021 met pensioen gegaan als specialist kinderrevalidatie in het

Radboud Universitair Medisch Centrum. Tijdens haar carrière initieerde ze innovatieve en

relevante onderzoeksprojecten op het gebied van Duchenne en Becker Spierdystrofie, zoals 'No

use is disuse' over beweging en fysieke activiteiten, uitkomstmaten en vele andere

onderwerpen. Het doel van de prijs is om onderzoekers en clinici te stimuleren om activiteiten

op dit gebied te ontwikkelen. Kandidaten voor deze prijs kunnen worden voorgedragen door

Duchenne (en Becker) patiëntenorganisaties van over de hele wereld. De winnaar van de prijs,

gekozen door een jury bestaande uit experts, waaronder patiënten, ontvangt € 10.000 te

besteden aan dit type onderzoek. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens World Duchenne

Awareness Day op 7 september.

Kijk voor deadline en voorwaarden voor aanvraag op de website van het Duchenne Parent

Project.
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