
Stichting Ds.Visscherfonds 

Uitnodiging

Uitreiking Ds. Visscherprijs 2020

Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de  
Covid19-uitbraak is de voorgenomen bekendmaking van  
de winnaar van de Ds. Visscherprijs 2020 op donderdag  

26 maart 2020 uitgesteld.  
Dankzij de medewerking van het College van Bestuur van  

de Radboud Universiteit te Nijmegen kan de uitreiking  
van de Ds. Visscherprijs 2020 plaats vinden op

Vrijdag 23 Oktober 2020

in de Academiezaal van de Aula
Radboud Universiteit

Comeniuslaan 2 Nijmegen

Het bestuur van het Ds. Visscherfonds nodigt u van harte uit aanwezig
 te zijn bij de 13e editie van de uitreiking van de Ds. Visscherprijs. 

Als gevolg van de coronamaatregelen beschikt de Academiezaal 
over 60 plaatsen. Een twintigtal is gereserveerd voor de jury- en  

bestuursleden en voor de genomineerden met hun partners.  
Tegen die achtergrond wordt u verzocht uw aanwezigheid tijdig 

door te geven via secretaris@dsvisscherfonds.nl of  
ruud.geus@planet.nl, jurysecretaris Ds. Visscherprijs 2020 

Namens het bestuur van het Ds. Visscherfonds: 
Dr. Ad Lansink, voorzitter
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Programma
Het programma van de feestelijke prijsuitreiking  

luidt als volgt

 
 
 
14.30 uur: Inloop
15.00 uur: Opening door Dr. A. Lansink, voorzitter Ds. Visscherfonds
15.10 uur: Dr. W. Buntinx: ‘50 jaar wetenschappelijk onderzoek  
gehandicaptenzorg’
15.30 uur: Korte presentaties door de drie genomineerden  
(in alfabetische volgorde):
          
• Dr. Tessa K. Frankena: Optimising inclusive health research: 
   where expectations and realities meet
• Dr. Maaike Marijn van Rest: Social Information Processing  
   in Adolescents with Mild to Borderline Intellectual Disability
• Dr. Cis Vrijmoeth: Timely identification of people with  
   intellectual disabilities in need of palliative care

16.15 uur: Ds. Visscherlezing door Prof.dr. E. Kimman s.j.:  
‘Meerwaarde van beperking: de gehandicapte mens  
als voorbeeld’
16.30 uur: Voorlezen van het juryrapport door Prof.dr. P. Embregts, 
voorzitter van de jury van de Ds. Visscherprijs 2020
16.40 uur: Uitreiking Ds. Visscherprijs 2020 door Dr. A. Lansink
16.45 uur: Feestelijke borrel in de ontvangstruimte van de Aula,  
waar de gasten met inachtneming van de coronaregels  
gelukwensen kunnen aanbieden aan de prijswinnaar en genomineerden
18.00 uur: Sluiting


