
 

 

SPAIN MEANS INNOVATION – 4e editie 
 

Reacties op COVID-19: voorbeelden van oplossingen in 

België, Luxemburg en Spanje  

 

 Webinar: donderdag, 22 april, van 11u00 tot 12u30 virtueel en in het Engels.  

 Voorstelling van verschillende voorbeelden van goede praktijken en innoverende 

oplossingen in de strijd tegen COVID-19, ontwikkeld in Spanje, België en Luxemburg. 

 Het is het vierde evenement in het kader van het programma Spain Means Innovation 

dat als doel heeft de samenwerking te bevorderen tussen Spaanse en lokale bedrijven 

voor de ontwikkeling van projecten in de BeLux, als onderdeel van het programma 

Diplomatie in wetenschap, technologie en innovatie van Spanje in België.  

De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in het Koninkrijk België, 

de Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in België en Luxemburg, met de 

samenwerking van de Ambassade van Spanje in Luxemburg, het Centrum voor 

Technologische Industriële Ontwikkeling (CDTI), het Spaans Bureau voor Wetenschap en 

Technologie (SOST-CDTI) en de Delegatie bij de Europese Unie van de Spaanse Nationale 

Onderzoeksraad presenteren op donderdag 22 april om 11u00 het webinar “Reacties op 

COVID-19: voorbeelden van oplossingen in België, Luxemburg en Spanje”. 

Het is een speciale, digitale, editie van de reeks van publieke diplomatie “Los Mediodías de la 

Embajada”, voorgezeten door de Ambassadeur van Spanje in het Koninkrijk België, Beatriz 

Larrocha Palma, en de vierde editie van de reeks Spain Means Innovation, een initiatief van 

de Kamer om de commerciële en zakelijke belangen van Spaanse bedrijven op lokaal niveau in 

België en Luxemburg te versterken.  

Als deel van het programma Diplomatie in wetenschap, technologie en innovatie van Spanje in 

België, zullen er tijdens dit webinar verschillende voorbeelden besproken worden van goede 

praktijken bij de ontwikkeling van innovatieve technologieën en oplossingen in de strijd tegen 

de COVID-19- pandemie in België, Spanje en Luxemburg en zal de mogelijke samenwerkingen 

en connecties die tussen deze drie landen gecreëerd kunnen worden benadrukt worden. 

Met de tussenkomst van vertegenwoordigers en deskundigen uit verschillende gebieden van 

de wetenschap en het wetenschapsbeleid over verschillende disciplines en projecten om het 

SARS-COV-2/COVID-19 tegen te gaan, inclusief de O&O, industriële, medische-zorg dimensies 

en publieke beleidslijnen. 

Deelnemers vanuit Spanje: José María Lagarón, hoofdonderzoeker Nieuwe Materialen en 

Nanotechnologie van het Instituut voor Agrochemie en Levensmiddelentechnologie (IATA-

CSIC); Adolfo Fernández, directeur van het Centrum voor Onderzoek naar Nanomaterialen en 

Nanotechnologie (CINN-CSIC-UO-PA) en Belén Cabal, hoofdonderzoekster Antimicrobiële 

Anorganische Materialen (CINN-CSIC-UO-PA). 



 

Vanuit België: Boudewijn Catry, verantwoordelijk voor de dienst Zorginfecties en 

antibioticumresistentie van Sciensano; en David Gering, Communications Director van de 

Belgische Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (Pharma.be). 

 

Vanuit Luxemburg nemen deel: Gérard Schockmel, dokter, onderzoeker en consultant, 

specialist infectieziekten van het Robert Schuman Ziekenhuis, en de Ambassadeur van Spanje 

in het Groot Hertogdom Luxemburg, Bernardo de Sicart y Escoda. 

Toegang tot het nieuwsbericht en informatie over de sprekers op de website van Spain Arts & 

Culture. 

Het volledige programma is hier te raadplegen en inschrijven kan via volgende link .   

 

https://www.spainculture.be/es/region/online/spain-means-innovation-iv/
https://www.spainculture.be/es/region/online/spain-means-innovation-iv/
https://e-camara.com/documentos/Webinars/Spain_means_Innovation/Programme.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_Gr6_J_AlRmGjCwQlR2fzcw

