BAILLET LATOUR BIOMEDICAL AWARD: 1 miljoen euro per jaar
voor de ontwikkeling van biomedisch onderzoek in België

Biomedisch onderzoek vormt meer dan ooit een belangrijke problematiek voor onze
samenleving: van zeldzame ziekten tot pandemieën, van acute tot chronische ziekten, de
uitdagingen zijn gigantisch en de onzekerheid neemt toe. De overheid is zich hiervan bewust
en helpt op verschillende niveaus (regionaal, nationaal, Europees, enz.) om onderzoek te
financieren. Dat doet ze op fundamenteel en verkennend niveau, om de wetenschap vooruit
te helpen, of in meer toegepaste deelgebieden, om diagnoses, profylactische en andere
behandelingen te ontwikkelen. Maar haar steun blijft onvoldoende.
Het Fonds Baillet Latour van zijn kant heeft zich sinds zijn oprichting meer dan 40 jaar
geleden altijd doelbewust ingezet om vrij en onafhankelijk biomedisch onderzoek te
steunen, om aldus de wetenschappelijke kennis te vergroten.
Met de oprichting van zijn Baillet Latour Biomedical Award - Supporting Research Careers in
Belgium, zal het Fonds voortaan elk jaar 1 miljoen euro besteden aan biomedisch onderzoek
(fundamenteel, klinisch of translationeel)1. Hiermee zal het gedurende vijf jaar de carrières
van jonge onderzoekers in de biomedische wetenschappen bevorderen en zo de
onafhankelijkheid van deze onderzoekers een krachtige stimulans bieden. Dit initiatief vormt
een essentiële ondersteuning voor hun erkenning en de consolidatie van hun loopbaan,
terwijl het hen bovendien helpt om in de academische sector te blijven.
Doelstellingen
De Baillet Latour Biomedical Award – Supporting Research Careers in Belgium is dan ook
duidelijk opgevat als een stimulans voor de ontwikkeling van het onderzoek (in tegenstelling
tot traditionele onderscheidingen die het hoogtepunt van een uitzonderlijke carrière of een
belangrijke ontdekking willen bekronen). Deze award is bedoeld om jonge getalenteerde
wetenschappers te helpen bij het voortzetten of consolideren van hun innovatieve of
baanbrekende onderzoeksprojecten in België.
Het Fonds wil ook de status en zichtbaarheid van deze veelbelovende jonge onderzoekers in
België versterken. Daarnaast wil het hen bijstaan om bijkomende Belgische en Europese
financieringen te vinden en ervoor zorgen dat ze zich kunnen ontplooien tot vooraanstaande
onafhankelijke onderzoeksleiders in hun vakgebied.
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Deze nieuwe vooraanstaande Award vervangt de Internationale Gezondheidsprijs en de Grant for Medical
Research die tot op heden respectievelijk 37 internationale onderzoekers hebben bekroond en de
onderzoeksprojecten van 6 onderzoekers in verscheidene Belgische universiteiten hebben ondersteund.

Ten slotte hoopt het Fonds te kunnen bijdragen aan een klimaat dat jong, nieuw en
veelbelovend talent in België houdt en dat ons land bovendien interessanter maakt om
buitenlands talent aan te trekken voor onderzoeksinstellingen in België.
“Om onze impact op biomedisch gebied te versterken, hebben we besloten om onze steun te
richten naar de vorming in België van een ecosysteem, bestaande uit onderzoekers van hoog
niveau, wat de ontwikkeling van innovatieve onderzoeksprojecten in België zal helpen
versnellen”, benadrukt Thomas Leysen, de voorzitter van het Fonds Baillet Latour.

De Baillet Latour Biomedical Award in de praktijk
- 1.000.000 € gespreid over 5 jaar
- Uitgaven die in aanmerking komen: Personeel, werking en uitrusting
- Kandidaten die in aanmerking komen: Jonge onderzoekers die sinds maximum 12 jaar
hun doctoraat behaalden en aan een universiteit, in een academisch ziekenhuis of
bepaalde onderzoeksinstellingen in België werken.
- Domeinen:
- 2022: Infectie- en immuniteitsziekten
- 2023: Neurowetenschappen
- 2024: Kanker
- 2025: Hart-, vaat- en ademhalingsstelsel
- 2026: Stofwisseling en maag- en darmstelsel
- Kalender:
- April 2021: opening van de oproep tot kandidaturen
- 30 juni 2021: afsluiting van de oproep tot kandidaturen
- Februari 2022: samenkomst van de Internationale Jury
- April 2022: Prijsuitreiking
- Het FNRS staat in voor de coördinatie van de hele selectieprocedure.

Fonds Baillet Latour
Het Fonds Baillet Latour werd in 1974 opgericht op initiatief van graaf Alfred de Baillet
Latour om diensten met een hoge menselijke waarde te promoten, aan te moedigen en te
belonen. Al meer dan 45 jaar zet het Fonds zich in voor de ondersteuning van initiatieven die
zich onderscheiden door hun uitstraling, hun aanzet tot menselijke uitmuntendheid of hun
innovatieve benadering om de uitdagingen van de samenleving van morgen aan te gaan.
Momenteel streeft het Fonds naar de verwezenlijking van zijn doelstellingen op vier
terreinen: medisch onderzoek, onderwijs, erfgoed en Olympische sport.
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