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Curriculum : 
Bio-ir. Scheikunde (Universiteit Gent, 1994), thesis in het vakgebied van de synthetische 
organische scheikunde (GO) 
Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen-scheikunde (Universiteit Gent, 23.05.2002) 
(titel van het proefschrift : Chemische interacties tussen levensmiddelen en verpakkingsmaterialen) 
 
01.09.1994 - 31.10.1995 : Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, Vakgroep 
Toegepaste Analytische en Fysische Chemie.  
01.11.1995 – 30.09.2005 : Wetenschappelijk medewerker, assistent en doctor-assistent aan de 
Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit (voorheen: Vakgroep Levensmiddelentechnologie 
en Voeding) (Universiteit Gent) 
01.10.2005 – 30.09.2010 : docent aan de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit 
(Universiteit Gent), bevoegd voor het vakgebied van de levensmiddelenchemie de chemische 
analyse van levensmiddelen.  
01.10.2010 – heden : hoofddocent aan de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit 
(Universiteit Gent), bevoegd voor het vakgebied van de levensmiddelenchemie de chemische 
analyse van levensmiddelen 
 
Bruno De Meulenaer leidt een onderzoeksgroep van een tiental PhD studenten en een 4-tal 
voltijdse equivalente post-doctorale medewerkers. Het onderzoek betreft de chemische aspecten 
van voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Inzake voedselveiligheid gaat de aandacht naar de 
vorming van procescontaminanten (vb. acrylamide en furaan), het gedrag van allergene eiwitten, 
de vorming van mycotoxinen en de migratie vanuit verpakkingsmaterialen. Tevens heeft de 
onderzoeksgroep ruime ervaring met risicobeoordeling en blootstellingsanalyse aan toxische 
componenten in levensmiddelen. Betreffende voedselkwaliteit wordt vooral de invloed van oxidatie 
(van. vetten, eiwitten en vitaminen) op de kwaliteit van diverse levensmiddelen alsook de rol van 
verpakking in het behouden van de chemische kwaliteit van levensmiddelen bestudeerd. 
Resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in ongeveer 200 reviewed papers.   

 
Expertise : 

• Levensmiddelenchemie 
• Chemische analyse van levensmiddelen  
• Chemische voedselveiligheid  
• Chemische stabiliteit van levensmiddelen 
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Curriculum :  
Bio-ir. Chemistry  (1994) (M. Sc. Agricultural Engineering, Chemistry); 
PhD in Applied Biological Sciences, option chemistry (2002) (Chemical interactions between 
packaging materials and foodstuffs) 
 
01.09.1994 - 31.10.1995 : Scientific researcher at the Department of Applied Analytical and 
Physical Chemistry, Ghent University 
01.11.1995 – 30.09.2005 : scientific researcher, assistant and doctor-assistant in Food Chemistry 
and Chemical analysis of foods at the Department of Food Safety and Food Quality, Ghent 
University 
01.10.2005 – present : professor in Food Chemistry and Chemical analysis of foods at the 
Department of Food Safety and Food Quality, Ghent University 
 
Bruno De Meulenaer is head of a research group of about 10 PhD students and 4 full time 
equivalents of post-doctoral researchers. The research covers chemical aspects of food safety and 
food quality. With respect to food safety, focus is given to the formation of process contaminants in 
foods (e.g. acrylamide, furan), the behaviour of allergic proteins, the production of mycotoxins and 
the migration from food contact materials. The research group also has a lot of experience with 
respect to risk assessment and exposure assessment of toxic compounds present in foods. With 
respect to food quality, especially the role of oxidation (of fats, proteins and vitamins) on the quality 
of foods is studied as well the role of packaging in preserving the chemical quality of foods. 
Research results are published in about 200 peer reviewed papers.   
 
Expertise :  

• Food chemistry 
• Chemical analysis of foods 
• Chemical food safety 
• Chemical food stability 
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