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Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen is net als zijn
Franstalige tegenhanger, Le Fonds de la Recherche Scientifique, een
referentie op het vlak van medisch onderzoek. Sinds 2007 werkt het
FWO nauw samen met het Fonds InBev-Baillet Latour voor de uitreiking
van de Prijzen voor Klinisch Onderzoek. Die zijn vanaf 2015 vervangen
door een beurs voor een medisch onderzoeksproject. “Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek ondersteunt fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek. Het bevordert daarbij de samenwerking tussen de Vlaamse
universiteiten onderling en met diverse onderzoeksinstellingen. Wij willen
onderzoekers de kans geven om hun wetenschappelijke onderzoek op
het hoogste niveau te blijven uitvoeren”, zegt Elisabeth Monard, SecretarisGeneraal van het FWO. “We delen deze ambitie met het Fonds InBevBaillet Latour en ondersteunen van ganser harte de Prijs voor Klinisch
Onderzoek.”
Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest verdienstelijke onderzoekers van het land. De Prijzen gaan vergezeld van
een bedrag van 75.000 euro dat de voortzetting van het hoogstaande
onderzoek wil garanderen. In april 2014 werd de Prijs uitgereikt aan professor Dirk Timmerman (KU Leuven) voor zijn onderzoek rond ovariumtumoren. Aan Franstalige zijde viel de eer te beurt aan de professoren
Denis Franchimont (ULB) en Édouard Louis (CHU Liège) voor hun studie
omtrent inflammatoire darmziekten. “De kandidaten aan Vlaamse zijde,
geselecteerd door de jury, zijn telkens gerenommeerde onderzoekers met
een internationale reputatie. De Prijs voor Klinisch Onderzoek is steevast
een opmerkelijke stimulans gebleken en heeft veel aanzien”, verduidelijkt
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Elisabeth Monard. Het FWO geniet een uitstekende reputatie. Dat werd
nogmaals duidelijk gemaakt toen koning Filip in december 2013 persoonlijk de ceremonie ter gelegenheid van de 85e verjaardag van het
Fonds bijwoonde in het Gentse International Convention Center. Het FWO
verleent steun aan individuele onderzoekers, maar heeft ook oog voor
teamwerk en wil in het algemeen de internationale uitstraling van het Belgische onderzoek versterken. Om deze ambitie kracht bij te zetten, zijn
extra middelen altijd welkom en daar komt het Fonds InBev-Baillet Latour
nu aan tegemoet. Het Fonds besliste immers om vanaf 2015 de traditionele Prijzen voor Klinisch Onderzoek te vervangen door de IBL Grant for
Medical Research. Deze jaarlijkse bekroning gaat gepaard met een hoger
geldbedrag (150.000 euro per jaar gedurende 3 jaar, met een mogelijke
verlenging van 2 jaar) en wordt toegekend aan een jonge teamleider van
een medisch onderzoeksproject in een Belgische universiteit of universitair ziekenhuis. De verkiezing van de laureaat of laureate zal gebeuren
door een internationale jury. Het FWO biedt graag zijn professionele
expertise aan om ook van deze Grants een succesverhaal te maken.
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