
 

 

 

 

 

Does your research deserve more attention? 

Invitation to submit an abstract to the GSK SPARROW meeting The Netherlands  

For 50 years, GSK has led the way in developing medicines that advance the quality of life of asthma 

and COPD. Since the introduction of world’s first selective short-acting beta agonist in 1969 to the 

latest developments in the field of respiratory oncology, GSK leads with our respiratory portfolio. We 

continue to innovate to reach the right patients with the right treatment.  

Working together with the healthcare community is crucial in order to maintain world-class science, 

especially in this challenging COVID-19 period. We invite researchers in the Netherlands to send in an 

abstract in the field of respiratory research, regardless of specific focus area. Together with GSK, an 

expert panel would like to give five researchers the opportunity to share their research in an oral 

presentation. The researcher with the most inspiring abstract and presentation wins an individual 

mentorship with a relevant Dutch expert. 

The expert panel consists of Hans in ‘t Veen – pulmonologist in Rotterdam, René Lutter – researcher 

in Amsterdam, Judith Herder – pulmonologist in Amersfoort, and Martijn Spruit – researcher in 

Maastricht. They will select the five most inspiring abstracts to be presented at the meeting. Each 

presentation should be max 10 minutes in duration and 5 minutes for questions and answers, using 

no more than 10 slides. The slides and presentation should be in English. 

The meeting will take place in Amersfoort on the 24th of September from 3:30 to 5:00 PM (or virtual 

if necessary due to the COVID-19 measures). Following the presentations and reward ceremony, 

networking drinks will be served. 

Are you working on some interesting research that deserves more attention? Please send your 

abstract to GSK to karin.x.velthove@gsk.com. Deadline for submission is 9th of August. The abstract 

will be sent to the expert panel and selected researchers will be notified by the 3rd of September. If 

you have any further questions, please do not hesitate to contact me. 

Kind Regards, 

On behalf of the Dutch GSK medical team 

Karin Velthove 
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Verdient jouw onderzoek meer aandacht? 

Uitnodiging om een abstract in te dienen voor de GSK SPARROW bijeenkomst Nederland 

Al 50 jaar is GSK toonaangevend als het gaat om het ontwikkelen van medicijnen ter verbetering van 

de kwaliteit van leven van patiënten met astma en COPD. Sinds de introductie van ‘s werelds eerste 

selectieve kortwerkende beta agonist in 1969 tot de laatste ontwikkelingen op het gebied van 

longoncologie loopt GSK voorop met ons respiratoir portfolio. We blijven innoveren om de juiste 

patiënt de juiste behandeling te kunnen bieden. 

Samenwerking met het totale veld binnen de gezondheidszorg is cruciaal om de wetenschap op hoog 

niveau vast te kunnen houden, zeker in deze uitdagende COVID-19 tijd. We nodigen onderzoekers 

binnen Nederland uit om een abstract op het gebied van respiratoir onderzoek in te sturen, ongeacht 

het specifieke aandachtsgebied. Samen met GSK, wil een expert panel vijf onderzoekers de 

gelegenheid geven hun onderzoek te delen middels een presentatie. De onderzoeker met het meest 

inspirerende abstract en presentatie krijgt een individueel mentorship met een voor hem/haar 

relevante Nederlandse expert. 

Het expert panel bestaat uit Hans in ’t Veen – longarts in Rotterdam, René Lutter – onderzoeker in 

Amsterdam, Judith Herder – longarts in Amersfoort en Martijn Spruit – onderzoeker in Maastricht. Zij 

zullen de vijf meest inspirerende abstracts selecteren om te presenteren. Elke presentatie mag 

maximaal 10 minuten duren (max 10 slides), waarna er 5 minuten tijd is voor vragen. De slides en 

presentatie moeten in het Engels zijn. 

De bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort op 24 september 2020 15:30-17:00 uur (of virtueel indien 

noodzakelijk door de COVID-19 maatregelen). Afsluitend aan de presentaties en jurering wordt een 

netwerkborrel aangeboden. 

Heb jij een interessant onderzoek dat meer aandacht verdient? Mail dan het abstract naar GSK via 

karin.x.velthove@gsk.com. De deadline hiervoor is 9 augustus. De abstracts zullen worden 

doorgestuurd naar het expert panel en de onderzoekers van de geselecteerde abstracts krijgen 

hierover uiterlijk 3 september bericht. Indien je nog vragen hebt, aarzel niet om contact met me op 

te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het GSK medical team Nederland 

Karin Velthove 
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