
Laudatio PUG-prijs 2020 
 
Geachte aanwezigen, beste kijkers, 
 
Voordat we overgaan tot de uitreiking van de PUG-prijs 2020 enkele 
woorden ter inleiding. Het Provinciaal Utrechts Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen heeft als taak de beoefening van 
kunsten en wetenschappen te bevorderen en te ondersteunen. Het 
uitreiken van de PUG-prijs aan wetenschappers en kunstenaars is 
daar een onderdeel van. In een vijfjarige cyclus komt elk jaar een 
ander wetenschapsgebied aan de beurt. In 2020 ging het om 
proefschriften uit de Faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde. 
Gekeken is naar de proefschriften uit de jaren 2015 t/m 2019. Het 
gaat om een totaal van maar liefst 1307 proefschriften. Om hieruit 
een voorselectie te maken zijn de hoogleraren in de twee faculteiten 
benaderd met het verzoek om een kandidaat voor de PUG-prijs voor 
te dragen Vervolgens was het de taak van de jury uit de 
voorgedragen proefschriften het beste te kiezen. Het zal duidelijk zijn 
dit niet makkelijk was omdat alle proefschriften van hoog niveau 
waren. Maar het is gelukt; hoe we dit precies gedaan hebben valt na 
te lezen in het juryrapport dat op de website van het PUG staat. 
Het resultaat was dat de jury unaniem koos voor het, door prof. 
Marianna Tryfonidou voorgedragen, proefschrift ‘Mimicking 
developmental biology to regenerate the intervertebral disc’ van Dr. 
Frances Bach.  
Wie is Frances Bach en wat maakt haar proefschrift zo bijzonder?  
 
Frances Bach werd geboren in Zwolle en studeerde Biomedische 
Wetenschappen in Nijmegen en Diergeneeskunde in Utrecht. Na het 
behalen van haar dierenartsdiploma in 2012 begon ze met haar 
promotieonderzoek waarop ze in 2018 cum laude promoveerde. 
 
Het in het proefschrift beschreven onderzoek richt zich op het 
herstellen van schade aan tussenwervelschijven bij mens en hond. 
Slijtage aan de tussenwervelschijven leidt tot nek- en rugpijn. Met 



name lage rugpijn komt zeer veel voor. De huidige behandelingen 
zijn erop gericht de pijn weg te nemen, door operaties of medicatie, 
maar ze leiden niet tot herstel van de slijtage.  Dr. Bach heeft de 
mogelijkheden onderzocht om de tussenwervelschijven te 
‘verjongen’. Het uitgangspunt hierbij was de ontwikkelingsbiologie 
van de tussenwervelschijf. Dit is een geheel nieuwe benadering. Het 
onderzoek was zeer systematisch opgezet in drie onderzoeksvelden. 
Het combineert in vitro en in vivo methoden, onderzoek in de mens 
en in de hond en is gebaseerd op (internationale) 
samenwerkingsverbanden. De combinatie van onderzoek aan mens 
en hond toont de meerwaarde aan van de zogenaamde ‘One Health’ 
benadering. Deze is er op gericht in een diersoort-overschrijdende 
aanpak gezondheid te verbeteren. Op het gebied van de bestrijding 
van infectieziekten is de ‘One Health’ aanpak al in volle gang, maar 
het onderzoek van Frances Bach laat zien dat dit op een breder 
gebied mogelijk is. 
Tenslotte moet vermeld worden dat het proefschrift uitstekend is 
vormgegeven en dat ten tijde van de verschijning al 9 van de 12 
hoofdstukken gepubliceerd waren in vooraanstaande tijdschriften. 
Het onderzoek identificeerde naast succesvolle ook minder 
succesvolle behandelingen voor de regeneratie van 
tussenwervelschijven.  
Het resultaat was een onderzoekagenda voor de komende jaren. Die 
agenda wordt op dit moment verder uitgewerkt in het Europese 
onderzoeksproject iPSpine waaraan Dr. Bach op dit moment haar 
beste krachten aan wijdt.  
Geachte Dr. Bach. De jury wenst u hierbij, mede namens de directie 
van het PUG, veel succes en voldoening. 
 
 
 


