
Leuvense Professor Peter Carmeliet ontvangt 2de Internationale Medicine PG award. 
 
 
The winner thesis will be presented during the 8th MND/ALS 
Symposium, organized by AbrELA in São Paulo – Brazil.  
 
After the period of submitting and then analyzing the scientific 
researches on Amyotrophic Lateral Sclerosis, Instituto Paulo Gontijo – 
IPG – presents the winner thesis for the 2nd International Medicine PG 
Award. The winner for the 2009 award edition was Dr. Peter 
Carmeliet, from Belgium, and the title of his work is “Novel role for 
VEGF Receptor-1 and VEGF-B in Motor Neuron Degeneration”.  
 
The task of evaluating all the works submitted and choosing the 
winner, was under the responsibility of the Judging Committee, 
composed by: Dr. Mamede de Carvalho from Portugal, Professor Olga 
Hardiman from Ireland, Professor Walter G. Bradley from the USA, Dr. Francisco Rotta from Brazil 
and Professor Mayana Zatz from Brazil.  
 
Dr. Carmeliet’s study will be known on June 20th, at 3 pm during the Symposium. The ceremony to 
honor the winner will take place at Câmara Municipal in São Paulo, on the first day of the event, 
June 19th, at 7 pm. 
 
 
 
De winnende thesis zal gepresenteerd worden tijdens het achtste MND/ALS symposium, 
georganiseerd door AbrELA in São Paulo (Brazilië) 
 
Na de periode van indienen en daarna het analyseren van de wetenschappelijke onderzoeken van 
Amyotrofische Lateraal Sclerose, het Instituto Paulo Gontijo (IPG) presenteert de winnende thesis 
van de 2de Internationale Medicine PG award. De winnaar voor de award editie van 2009 is Dr. 
Peter Carmeliet, uit België, en de titel van zijn werk is “Nieuwe rol voor VEGF receptor-1 en VEGF-B 
in Motor Neuron degeneratie”.  
 
De taak van het evalueren van al de ingediende werken en het uitkiezen van de winnaar, was 
onder de verantwoordelijkheid van de beoordelingscommissie, samengesteld uit: Dr. Mamede de 
Carvalho uit Portugal, Professor Olga Hardiman uit Ierland, Professor Walter G. Bradley uit de 
Verenigde Staten, Dr. Francisco Rotta uit Brazilië en professor Mayana Zatz uit Brazilië. 
 
De studie van Dr. Carmeliet zal bekend gemaakt worden op 20 juni om 3 uur ‘s middags tijdens 
het Symposium. De ceremonie om de winnaar te eren zal plaatsvinden op het Câmara Municipal in 
São Paulo, op de eerste dag van het evenement op 19 juni om 7 uur ’s middags. De prijs is een 
gouden medaille en een geldprijs van $50.000 wat overeenkomt met ongeveer 18.000 EUR. 
 
 
 


