
EERSTE FARMALEUVEN ALUMNUS VAN HET JAAR - DR. RUDI PAUWELS 

GEHULDIGD DOOR MINISTER MAGGIE DE BLOCK OP 14 NOVEMBER 2015 

In januari 2010 nam de Raad van Bestuur van 
Farmaleuven in 2010, onder impuls van de 
voorzitter, het initiatief om de Farmaleuven Prijs 
voor de Alumnus van het Jaar in het leven te 
roepen. 
Na heel wat collegiaal overleg en afstemming met 
de Faculteit (FFW – KU Leuven) is begin 2012 het 
reglement of beter de ‘richtlijnen voor de 
verkiezing van de alumnus van het jaar van 
Farmaleuven’ goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur. 

Toch was het pas in 2015 dat de verkiezing van de ‘Alumnus van het Jaar’ voor het eerst 
plaatsvond. 
Eerst werd immers Jong Farmaleuven boven de doopvont gehouden om een nieuwe dynamiek 
aan onze alumni vereniging te geven. Er kwam een nieuwe voorzitter, die meteen een missie-
visie oefening opstartte met strategische doelstellingen en een actieplan 2014-2015 als 
resultaat.  

En omdat Farmaleuven in 2015 precies 40 jaren wegtikte, kon een groot Farmaleuven Feest 
niet uitblijven. Op 14 november 2015 was het zo ver. Een betere gelegenheid was er niet om 
de ‘Alumnus van het Jaar’ voor de eerste maal te verkiezen en te huldigen. 

Het selectiecomité werd samengesteld: de professoren Alfons Verbruggen en Veerle Foulon 
van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen en de apothekers Vincent Steels en Johan 
Van Calster, resp. ondervoorzitter en erevoorzitter van Farmaleuven.  

Na beraadslaging heeft het selectiecomité Dr. 
Apr. Rudi Pauwels voorgesteld als laureaat van 
de Prijs Alumnus van het Jaar van Farmaleuven 
2015’. En het was niemand minder dan 
mevr. Maggie De Block, minister van 
Volksgezondheid en Sociale Zaken, die collega 
Rudi Pauwels, CEO van Biocartis huldigde als 
eerste laureaat. Prof. Arthur Van Aerschot sprak 
de laudatio uit (als bijlage), gevolgd door een 
dankwoord van de laureaat. 

Johan Van Calster-  januari 2016 
  



Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, geachte aanwezigen, beste collegae 

apothekers 

Dr. Rudi Pauwels behaalde het diploma van apotheker in 1983 en startte een jaar later zijn 

doctoraatsonderzoek bij collega Erik De Clercq aan het Rega Instituut, internationaal vermaard 

omwille van zijn antiviraal onderzoek. Al vrij snel na de start van zijn onderzoek vroeg 

professor De Clercq aan Rudi of hij bereid was te werken aan het op dat ogenblik erg 

gevaarlijke en weinig bekende HIV, de verwekker van aids. Waar anderen voor zouden passen, 

zag Rudi dit als een uitdaging en opportuniteit en in afgezonderde ruimten in de kelders van 

St Rafaël, startte hij zijn onderzoek en dit uiteraard zonder al te veel ruchtbaarheid. Spoedig 

daarna kwam ook Dr. Paul, u wel bekend, aankloppen met de vraag tot samenwerking, daar 

de opstart van dit onderzoek binnen de farmaceutische industrie op dat ogenblik onmogelijk 

was om veiligheidsredenen. Het vervolg kent u: 

Rudi deed samen met anderen belangrijke 

ontdekkingen en publiceerde meerdere sterk 

geciteerde papers. In 1990 behaalde hij zijn 

doctoraat met collega De Clercq en Dr. Paul 

Janssen als promotoren en dit met felicitaties 

van de jury, een unicum in onze faculteit. In de 

jury figureerde ook ene Luc Montagnier, de 

ontdekker van HIV, als medejurylid.  

Gedurende meer dan twee decennia concentreerde Rudi zich op de zoektocht en ontwikkeling 

van anti-HIV drugs. Enkele jaren na zijn doctoraat startte Rudi eerst met eigen middelen en 

vervolgens met de steun van Dr. Paul de firma Tibotec. Met de lancering van Tibotec zowel als 

Virco, lag Rudi Pauwels aan de basis van een aantal van 's werelds meest gebruikte en meest 

succesvolle anti-HIV-geneesmiddelen. Hij ontwikkelde hierbij ook een aantal diagnostische 

tools zoals het antivirogram, die gepersonaliseerde hiv-behandeling mogelijk maakten. Ook 

bij de oprichting van Galapagos en Oncomethylome Sciences was hij betrokken partij.  

Na de overname van Tibotec door Johnson en Johnson nam Rudi in 2004 gedurende 3 jaar een 

sabbatical in Lausanne, waar hij aan deze gerenommeerde universiteit zijn interesse verdiepte 

in de micro- en nanaotechnologie. 

Dit leidde in 2007 tot de oprichting van Biocartis in Zwitserland. Samen met een team 

concentreerde hij zich als CEO hierbij op de ontwikkeling van geautomatiseerde  en snelle 

diagnostische tests die kunnen worden gebruikt in vrijwel elke klinische omgeving. 

Ondertussen werd ook de vroegere Tibotec site in Mechelen opnieuw ingericht voor de 

productie van het Idylla ™ platform dat in september 2014 gelanceerd werd, samen met zijn 

eerste test voor identificatie van BRAF mutaties in gemetastaseerd melanoom. Zijn tweede 

test, een KRAS mutatie panel voor colorectaal kanker, werd gelanceerd in juni 2015. 

Zowel zijn onderzoek en zijn ondernemende carrière worden gedreven door de noden van 

patiënten en door een passie voor het bevorderen van de geneeskunde. Hij is (co-)   auteur 



van heel wat papers in belangrijke medische tijdschriften en is de ontvanger van verschillende 

prijzen voor zijn wetenschappelijke en ondernemende prestaties. 

Omwille van al het voorgaande, mevrouw de voorzitter en mevrouw de minister, is het voor 

mij een eer en een genoegen om Dr. Rudi Pauwels voor te dragen als eerste bijzondere 

alumnus van onze vereniging. Met dank voor de in overwegingneming.  


