Werking van de
Koninklijke Academie voor
Geneeskunde van België (KAGB)
Samengesteld uit
hoogstens 90 (binnenlandse) gewone leden,
hoogstens 30 (buitenlandse) corresponderende leden
ereleden
leden honoris causa
Jaarlijks 10 zittingen in principe op de laatste zaterdagochtend
van de maand (behalve in juli en augustus)

Organisatie adviesverlening:
• zes thematische vaste commissies: “maatschappij en
gezondheid”, “organisatie en structuur van de
gezondheidszorg”, “wetenschappelijk onderzoek”,
“onderwijs”, “internationalisering”, “digitale geneeskunde”
• bijzondere commissies voor advies: behandeling specifieke
adviesvragen
• besloten zittingen
• openbare zittingen (symposia)
Voor meer informatie over de adviezen zie:
http://www.academiegeneeskunde.be/adviezen

Uitreiking prijzen:
• 58 prijzen: jaarlijks een tiental uitgereikt
• kandidaatstelling met wetenschappelijk dossier
• beoordeling door een jury van academieleden, deskundig
m.b.t. toepassingsgebied van prijs en zonder belang bij een
kandidatuur
• toekenning door algemene vergadering
• uitreiking tijdens openbare plechtige zitting

Koninklijke Academie voor
Geneeskunde van België (KAGB)

OPROEP TOT KANDIDATEN

Wat?
Wetenschappelijke instelling Vlaamse Gemeenschap
Gesticht in 1938
Samengesteld uit onderzoekers uit biomedische en
aanverwante disciplines (artsen, tandartsen, apothekers,
dierenartsen, verpleegkundigen, kinesisten, sociologen,
juristen, wiskundigen, ingenieurs, ...)
Bestuurscommissie: voorzitter, algemeen secretaris, vijf
bestuurders
Opdracht?
1. Deskundigenadviezen verstrekken
• over volksgezondheid, wetenschapsbeoefening, onderwijs
en beroepspraktijk in biomedische en aanverwante
disciplines
• aan Vlaamse minister, bevoegd voor gezondheidsbeleid,
federale minister, bevoegd voor volksgezondheid,
Vlaamse, federale en Europese overheden i.v.m.
gezondheidszorg
• d.m.v. commissiewerk en voorbereidende
wetenschappelijke bijeenkomsten

Vacatures
bij de
Koninklijke
Academie voor
Geneeskunde van
België

2. Bevordering wetenschappelijk onderzoek, essentieel door
uitreiken wetenschappelijke prijzen
Voor meer informatie over de instelling zie:
www.academiegeneeskunde.be

Voor meer informatie over de prijzen zie:
http://www.academiegeneeskunde.be/prijzen

Paleis der Academiën
Hertogsstraat 1
1000 BRUSSEL

6 PLAATSEN VAN
GEWOON LID BIJ KA GB
OPROEP TOT KANDIDATEN
Bent u een uitmuntend onderzoeker in een van de volgende
disciplines: kinder– en jeugdpsychiatrie, ziekenhuisfarmacie,
medische ethiek, veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid,
nefrologie?

Heeft u een brede belangstelling voor de organisatorische,
maatschappelijke, technologische, ethische en sociaaleconomische
ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg, het
wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs en de beroepspraktijk in
de biomedische en aanverwante disciplines?
Voelt u zich geroepen om actief bij te dragen tot het vormgeven van
het gezondheidszorgbeleid vanuit een reflectie op grond van
wetenschappelijke evidentie?
Bent u in staat om u jaarlijks een aantal zaterdagochtenden vrij te
maken om deel te nemen aan de werkzaamheden van commissies
en jury’s, om verslagen en adviezen op te stellen, om kandidaturen
voor wetenschappelijke prijzen te beoordelen, symposia mee te
organiseren?

VOOR 6 PLAATSEN VAN GEWOON LID
1 plaats in de kinder– en jeugdpsychiatrie
1 plaats in de ziekenhuisfarmacie
2 plaatsen in de medische ethiek
1 plaats in de veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid
1 plaats in de nefrologie
Verkiesbaarheidsvoorwaarden voor alle plaatsen:
• geboren zijn na 31 december 1959
• werkzaam zijn in België
• uitmuntend werk verrichten op het gebied van het

INDIENING KANDIDATUREN:
kandidaatstellingsformulier downloaden via:
http://www.academiegeneeskunde.be/lid-worden
Kandidaturen zenden naar:
academiegeneeskunde@vlaanderen.be

wetenschappelijk onderzoek in de betreffende discipline

• aantoonbare academische verdiensten hebben op het gebied van
onderwijs en/of beroepsuitoefening;
• een brede interesse aantonen voor de maatschappelijke, ethische
en/of sociaaleconomische aspecten van gezondheid en ziekte
• het engagement aangaan om bij selectie actief deel te nemen aan
de werkzaamheden van de KAGB
• uiterlijk op 31 juli 2019 per elektronische post bij het secretariaat
van de KAGB het voorgeschreven formulier indienen, waarin
opgenomen zijn het curriculum vitae van de kandidaat en een
verklaring van de kandidaat over de bijdrage die men door
persoonlijke inspanningen meent te kunnen leveren tot de
werking en ontwikkeling van de KAGB en tot de verwezenlijking
van haar opdrachten (in verband met de activiteiten van de
KAGB en haar commissies), en waaruit de brede interesse voor
de maatschappelijke en/of sociaaleconomische aspecten van
gezondheid en ziekte blijkt.

Contact:
academiegeneeskunde@vlaanderen.be
0492 15 44 29

SELECTIEPROCEDURE:
• gemotiveerde vergelijking der kandidaten
• rangschikking der kandidaten
• geheime stemming der gewone leden in oktober-november
2019
• tijdelijke aanstelling voor 3 jaar
• evaluatie functioneren
• definitieve selectie

