BGFW ALGEMENE INFORMATIE

Het Belgisch Genootschap voor Farmaceutische Wetenschappen werd opgericht in 1951. Het Genootschap wil
het onderzoek in de Farmaceutische Wetenschappen ondersteunen en promoten op nationaal en internationaal vlak.
Hiertoe worden verschillende initiatieven genomen.








Jonge wetenschappers krijgen de gelegenheid de resultaten van hun onderzoek voor te stellen. Dit gebeurt
tijdens het jaarlijks Forum voor Farmaceutische Wetenschappen. Naast deze mondelinge mededelingen
door de leden wordt ook minstens één buitenlandse spreker uitgenodigd voor een plenaire lezing.
Om de twee jaar bekroont het Genootschap een van haar leden met een nationale prijs ten bedrage van
€1250. Voor deze nationale prijs van het Genootschap kunnen doctoraatsthesissen of equivalente werken
ingezonden worden.
Teneinde het actief bijwonen van internationale congressen in het buitenland te vergemakkelijken kent het
Genootschap reiskredieten toe ten bedrage van maximum € 400, op basis van originele bewijsstukken. Er
geldt een leeftijdsbeperking van 35 jaar. Het aantal beurzen is beperkt tot één per persoon, per dienst en per
jaar.
De tweejaarlijkse internationale prijs heeft tot doel het Genootschap bekendheid te geven in het
buitenland. Hij moet tevens recente ontwikkelingen in het domein van de farmaceutische wetenschappen
belichten. De prijs bedraagt € 2000. Nationale en internationale experten selecteren de kandidaten. In het
verleden kwamen volgende disciplines aan bod: analyse van geneesmiddelen, farmaceutische biologie,
farmacotechnologie, medicinale chemie en toxicologie.
Om de vier jaar (vroeger om de drie jaar) organiseert het Belgisch Genootschap voor Farmaceutische
Wetenschappen het "International Symposium on Drug Analysis". Deze Symposia gaan steeds door in
België (Brussel, 1983; Brussel 1986; Antwerpen 1989; Luik 1992; Leuven 1995; Brussel 1998; Brugge
2002 , Namen 2006, Antwerpen 2010 en Luik 2014). Ze brengen topwetenschappers uit de gehele wereld
samen en hebben een unieke plaats door hun specifiek karakter.

Hoe lid worden van het Belgisch Genootschap voor Farmaceutische Wetenschappen?
Kandidaat leden stellen schriftelijk hun kandidatuur. Twee effectieve leden ondertekenen mee de aanvraag. De
kandidaten worden voorgedragen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in het voorjaar.
Voor allerlei praktische inlichtingen kan u terecht op volgend adres:
BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN
Stevinstraat, 137
1000 Brussel
Tel.:
Fax.:

+32 2 609 46 25 (Apr. J. Saevels, nederlandstalig secretaris)
+32 2 285 42 85 (op naam van BGFW - SBSP)

Email: jan.saevels@apb.be

