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Prijs voor genetica-expert Jean-Jacques Cassiman  

Professor Jean-Jacques Cassiman wint de Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie van de KVAB en 

de Jonge Academie. Cassiman vervulde een pioniersrol op het gebied van de genetica en het 

informeren van een breed publiek daaromtrent. Met de oprichting van het Fonds Zeldzame Ziekten 

en Weesgeneesmiddelen breekt hij een belangrijke lans voor miljoenen patiënten. 

Jean-Jacques Cassiman wordt onderscheiden voor zijn jarenlange inzet om het grote publiek te informeren over 

genetica. Hij slaagde erin een breed spectrum aan technische onderwerpen te vertalen naar een niet-

wetenschappelijk publiek: genetica in kankeronderzoek en geneeskundige behandelingen, DNA-analyse in 

gerechtszaken, het opsporen en behandelen van zeldzame ziekten… Tegelijkertijd vroeg hij aandacht voor de 

maatschappelijke impact van genetische testen. Als vader van het ‘Fonds Zeldzame Ziekten en 

Weesgeneesmiddelen’ zette Jean-Jacques Cassiman zich in voor onderzoek naar en kennis omtrent zeldzame 

ziektes maar ook een betere opvang en begeleiding voor patiënten en hun families.  

Inzet van onderzoekers voor wetenschapscommunicatie erkend 

De Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie van de KVAB en Jonge Academie vragen aandacht voor de 

belangrijke band tussen wetenschapper en publiek. Dit jaar ontvangen 20 onderzoekers/onderzoeksteams uit 

uiteenlopende wetenschapsdomeinen een Jaarprijs voor hun creatieve en toegankelijke 

wetenschapscommunicatie. Hieronder vindt u het overzicht van deze nieuwe lichting bekroonde 

wetenschapscommunicatoren:  

• Koen Aerts: Docu ‘Kinderen van de Collaboratie’- boek en online platform 

• Johan Swinnen: ‘Post voor Compostella’ - media-optredens en lezingen 

• Angelique Van Ombergen: ‘Neuropolis’ - blog, non-fictie kinderboek over neurowetenschap en 

ruimtevaartonderzoek 

• Katrien Kolenberg: evenementen en media-optredens rond de thema's astrofysica en STE(A)M 

• Ruben Evens en Eddy Ulenaers: ‘Nachtzwaluw’ - diverse activiteiten rond dit thema 

• Tessa Kerre: ‘Immuno-T’ - motion comic over immunotherapie 

• Giovanni Samaey: ‘X-Factor’ - boek over het nut van wiskunde, lezingen en media-optredens 

• Bram Caers, Elisabeth de Bruijn, Veerle Fraeters, Wouter Haverals, Mike Kestemont, Patricia Stoop, Anke 

Verschueren: MOOC over Middelnederlandse literatuur 

• Johan De Caluwe, Fieke Van der Gucht, Nicoline Van der Sijs, Mathilde Jansen: ‘Atlas van de Nederlandse 

taal’ 

• Marc Kochzius: ‘Schatten in de zee’ - kinderlezingen over koraalriffen 

• Jeroen Aerts, Julie Nys, Annerieke Sierksma, Vinoy Vijayan, Michael Staring, Petya Georgieva, Constantin 

van Outryve-d’Ydewalle: ‘Infopunt Proefdierenonderzoek’ 

• Ann Buysse: ‘Van Ivoren Toren naar Babbelbox: De Universiteit in Dialoog met de Burger’ 

• Caroline Masquillier: ‘Uganda’s Special Needs’ - foto- en videotentoonstelling 

• Jan Papy: ‘Erasmus’ Dream’- tentoonstelling en randactiviteiten 

• Karel Van Nieuwenhuyse: ‘Grote Geschiedenisquiz’ 

• Gita Deneckere, Fien Danniau, Ruben Mantels, Davy Verbeke: ‘UGentMemorie’ – digitaal naslagwerk over 

de geschiedenis van de universiteit 

• Hannelore Bové: Tal van wetenschapscommunicatie-events en media-optredens 

• Wannes Dupont, Elwin Hofman, Jonas Roelens: ‘Verzwegen verlangen’ - boek en activiteiten rond de 

geschiedenis van homoseksualiteit in België  

• Sam Poppe: ‘Vulkanen: Hot topic of vals alarm?’  

• Wouter Van Dyck: 'In de ban van de tijd' – tentoonstelling en boek 
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Meer informatie over de prijswinnaars | Prijsuitreiking op 27 november 

Eén van hen wordt publieksfavoriet: stemmen kan op de website van EOS: 
www.eoswetenschap.eu/publieksfavoriet2018 

 

De onderscheidingen wetenschapscommunicatie worden ieder jaar uitgereikt door de Koninklijke Vlaamse 

Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Jonge Academie. De academies willen hiermee de 

inzet van onderzoekers voor wetenschapscommunicatie waarderen en stimuleren. De Loopbaanprijs bekroont 

een uitzonderlijke carrièrelange inzet op vlak van wetenschapscommunicatie. Verschillende Jaarprijzen worden 

uitgereikt aan actieve wetenschappers of teams voor een succesvolle verwezenlijking op vlak van 

wetenschapscommunicatie de voorbije twee jaar. De jury is samengesteld uit specialisten 

wetenschapscommunicatie met vertegenwoordiging uit de expertisecellen van de universitaire associaties, de 

industrie, het overheidsbeleid en de media. De stuurgroep wordt voorgezeten door Prof. Evelien Smits (Jonge 

Academie) en Prof. Herman Van Goethem (KVAB).  

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 

De KVAB is een vooraanstaand wetenschappelijk genootschap. Ongebonden en interdisciplinair nadenken en 

meedebatteren over maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke evoluties is de hoofdtaak van de 

academie. www.kvab.be | @_KVAB 

Jonge Academie 

De Jonge Academie verenigt jonge toponderzoekers en –kunstenaars met een eigen kijk op maatschappij, 

wetenschap, kunst en beleid. www.jongeacademie.be | @JongeAcademie  

Meer info? 

Nathalie Boelens 

Verantwoordelijke pers en communicatie 

Nathalie.Boelens@kvab.be 

02/550.23.20 
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