Kankerspecialist Filip Lardon bekroond voor jarenlange sensibilisering rond kanker
Professor Filip Lardon wint de Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie van de KVAB en de Jonge
Academie. Lardon wordt geëerd voor de impact op het kankeronderzoek en de volksgezondheid
die hij teweegbracht via zijn volgehouden inspanningen om het brede publiek te informeren over
kanker.
“Nicotieners”
Filip Lardon wordt onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor laagdrempelige informatiedoorstroming rond
gezondheid en ziekte, voornamelijk kanker. Hij vertaalde inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek voor
een breed publiek en zette zich ook in om de problematiek van het roken bij de bron aan te pakken: hij
bereikte duizenden scholieren via voordrachten en een informatiepakket - “Een teer onderwerp ... voor
nicotieners" - op maat van scholen.

Maatschappelijk belang van wetenschapscommunicatie
Met de Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie vestigt de KVAB en de Jonge Academie ieder jaar de
aandacht op het maatschappelijk belang van de band tussen wetenschappers en het brede publiek. Naast de
Loopbaanprijs ontvangen ook 15 onderzoekers/onderzoekteams uit uiteenlopende wetenschapstakken een
Jaarprijs voor hun uitmuntende inzet op vlak van creatieve en toegankelijke wetenschapscommunicatie.
Hieronder vindt u het overzicht van deze nieuwe lichting bekroonde wetenschapscommunicatoren:
 Filip Meysman en Huib Huyse: ‘Curieuzeneuzen’ citizen science project rond luchtkwaliteit in Antwerpen
 Ben Laenen, François De Schutter, David Lagrou en Dries Vos: musical ‘ontSTEMd’ over geothermie
 Arne Verliefde en Sebastiaan Derese: ecologische oplossingen voor afvalwater met o.a. verwerking van
urine op de Gentse Feesten
 Gwen de Wasseige: communicatie voor een breed publiek over reis naar IceCube neutrinodetector op de
Zuidpool
 Marjan Doom: dialoog tussen wetenschap en kunst in tentoonstelling ‘Post Mortem’
 Jan Van der Stock en Annelies Vogels van Illuminare: tentoonstelling Utopia in Leuven
 Martijn Peters: wetenschapscommunicatie voor jongeren met vlogs en sociale media
 Vincent Ginis: interactieve website over licht
 Han Lamers en Bettina Reitz-Joosse: communicatiecampagne n.a.v. boek over Mussolini
 Anneleen Masschelein: Ex Vitro, tentoonstelling, app, artist-in-residence rond 500 jaar Utopia
 Vera Meynen: lezingenreeks Kekulé
 Evgenia Salta: interactieve workshop voor kinderen
 Arvi Sepp, Alex Haider en Margret Oberhofer: evenementen voor breed publiek over Duitse cultuur,
literatuur, geschiedenis
 Dirk Lefeber van het team BruBotics: sociale media voor jongeren over positieve impact van robotica
 Ben Verhoeven: permanente inzet voor wetenschapscommunicatie rond computationele taalkunde
Meer informatie: www.kvab.be/prijzen/onderscheidingen-wetenschapscommunicatie
Eén van hen wordt publieksfavoriet: stemmen kan op de website van EOS:
https://www.eoswetenschap.eu/stem-op-je-favoriete-wetenschapscommunicator
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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
Contactgegevens:
Nathalie Boelens
Verantwoordelijke pers en communicatie
Nathalie.Boelens@kvab.be
02/550.23.20
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