
Laudatio Frans Gosselinckx – 16 november 2016 
 
 

Geachte collegae, 
 
Gaarne even uw aandacht voor een korte laudatio van collega Frans Gosselinckx, een 
uittredend doch zeer verdienstelijk  bestuurslid van Farmaleuven en van 
“Ontwikkelingshulp artsen en apothekers alumni Leuven (OGAAL)”. 
 
Frans promoveerde als apotheker aan de KULeuven in 1960. Na een doctoraat over 
staphylomycine in het Rega instituut bij Prof. H. Vanderhaeghe ging hij aan de slag bij de 
Farmaceutische inspectie in Brussel en als hoogleraar aan de UIA. Hij nam ondertussen 
ook deel aan verschillende UIA-VLIR projecten in Afrika: de opleiding van 
ziekenhuisapothekers in Butare Ruanda en een project rond geneeskunde en farmacie 
(ondermeer geneeskrachtige planten) in Dar-es-Salaam. Hij werd gedetacheerd als 
kabinetsmedewerker van mevrouw de Minister Magda Aelvoet op volksgezondheid. 
 
Ik leerde Frans kennen als mijn vaste gebuur tijdens de vergaderingen van de Nationale 
Raad van de Orde der apothekers maar vooral nadien binnen de werking van de VZW 
“Ontwikkelingshulp artsen en apothekers alumni Leuven (OGAAL)” waar Frans 
afgevaardigde was voor Farmaleuven en ikzelf ondervoorzitter namens Farmaleuven in 
opvolging van wijlen collega Léon Mombaerts. Bij OGAAL was zijn terreinervaring in 
Afrika een groot pluspunt. Wij hebben enorm veel van hem geleerd dank zij zijn zeer 
uitgebreide kennis in vele domeinen, die niet altijd evident zijn voor apothekers. Zijn 
interventie over het rechtsbeginsel “non bis in idem”  (niet twee keer voor hetzelfde) is 
mij altijd bijgebleven zoals zovele anderen. Deze zomer organiseerde Frans  verschillende 
schitterende bezoeken voor onze Congolese collega Pathy Mukoko van het ziekenhuis 
Saint Luc in Kisantu, die in Leuven was voor een recyclage en deelname aan een 
symposium over ziekenhuishygiëne.  
 
Binnen “Ontwikkelingshulp artsen en apothekers alumni Leuven (OGAAL)” wordt Frans 
opgevolgd door collega Jozef Totte, gepromoveerd aan de KULeuven in 1964, eveneens 
emeritus hoofddocent aan de UIA en via VLIR met een uitgebreide Afrika ervaring in 
diverse farmaceutische projecten. De laatste drie jaren zijn Jef en ikzelf samen naar de 
apotheek in het ziekenhuis van Kisantu geweest. 
 
Frans, ik wens je nog veel goede momenten met ondermeer uw kleinkinderen en uw 
talrijke hobbies. Ik weet dat wij steeds zoals in de voorbije jaren bij u welkom zullen zijn 
met een of andere vraag waarvoor nu reeds onze dank. 
 
Ad multos annos. 
 
Marc Lontie   
 
Ondervoorzitter van “Ontwikkelingshulp artsen en apothekers alumni Leuven (OGAAL)” 
namens Farmaleuven 
 



 
 

Prof. em. Dr. apotheker Frans Gosselinckx 
 
 

Indien u het project apotheek in Kisantu en de andere farmaceutische 

projecten wenst te ondersteunen kan u dit via een overschrijving met de 

vermelding “actie apothekers” op volgend nummer van 

“Ontwikkelingssamenwerking Artsen & Apothekers Alumni Leuven”: 

IBAN: BE80 4310 0585 0177 BIC: KREDBEBB. 

Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar. 

 
 
 


