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Het Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité wordt sinds 2011 voorgezeten door professor Guy Rousseau (van het Institut de Duve) en verzamelt eminente,
internationaal erkende Belgische wetenschappers. Naast de voorzitter
bestaat het comité uit 6 wetenschappers (3 Franstaligen, 3 Nederlandstaligen) uit verschillende academische instellingen van ons koninkrijk. Ze
worden gekozen door de Raad van Bestuur van het Fonds. Hun respectievelijke competentiedomeinen corresponderen met de 5 medische
thema’s die het Fonds definieerde. Waarom dan 6 leden? “Het Comité
telt ook een expert immunologie”, zegt professor Guy Rousseau. “Deze
discipline is van belang bij zeer vele aandoeningen die verband houden
met de 5 thema’s.” De opdracht van het Wetenschappelijk Comité bestaat
niet alleen uit het samenstellen van de Internationale Jury (jaarlijks, in
functie van het thema) maar ook in de preselectie van de dossiers voor
de Grant for Medical Research in Belgium. “Die dossiers laten we dan
evalueren door internationale experten. Op die basis maken wij een preselectie die we dan voorleggen aan de Internationale Jury”, verduidelijkt
professor Rousseau. Het Wetenschappelijk Comité heeft dus niet alleen
een ruime, praktische opdracht. Het draagt ook inhoudelijk bij aan de
wetenschappelijke uitstraling van het Fonds.

Een rigoureuze selectie
Aangezien het domein van medisch onderzoek zo bijzonder ruim is,
nam het Fonds al van bij de start een zeer strikte werkwijze in acht bij
het toekennen van de diverse onderscheidingen. Het is met de bereidwillige medewerking van de professoren Bertil Daneholt en Göran
K. Hansson van het befaamde Karolinska Institute uit Stockholm (dat
jaarlijks de verschillende Nobelprijzen uitreikt) dat de interventiedomeinen van het Fonds in het wetenschappelijk onderzoek werden omschreven. Op basis van deze adviezen richtte het Fonds een Weten-
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schappelijk Comité op dat jaarlijks de leden van de Internationale Jury uitkiest, die verantwoordelijk is voor de keuze van de uiteindelijke winnaar.

De Internationale Jury

De jury is verantwoordelijk voor het verkiezen van de laureaten van de
Gezondheidsprijs en de Grant for Medical Research in Belgium. De jury
is samengesteld uit 7 niet-Belgische topwetenschappers die jaarlijks
worden geselecteerd in functie van het jaarthema. “Er zetelden al een
dozijn Nobelprijswinnaars in de jury”, benadrukt professor Rousseau.

Vijf wisselende thema’s
Sinds 2006 is de Gezondheidsprijs ingedeeld volgens jaarthema’s. Er zijn
5 medisch-wetenschappelijke thema’s die elkaar afwisselen. Dit is de
agenda voor de volgende 5 jaar:
2015 : metabolische aandoeningen
2016 : infectieziekten
2017 : neurologische aandoeningen
2018 : kanker
2019 : cardiovasculaire aandoeningen
« Deze onderscheidingen weerspiegelen perfect de wensen van de stichter
van het Fonds. Het is voor de laureaten niet alleen een erkenning van
hun verdiensten, de prijs vergroot ook hun prestige. Door de erkenning
kunnen ze makkelijker aanvullende fondsen en jonge collega-onderzoekers aantrekken. In de medische wereld gelden ze dus ook als een soort
competitieve onderscheiding. De prijzen zorgen ook voor een grotere
zichtbaarheid bij het grote publiek, zodat de medische ontdekkingen en de
praktische toepassingen ervan ruimer bekend raken.»
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