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Curriculum : 
Prof. Annemie Geeraerd (1972) is bio-ingenieur in de scheikunde (1995) en behaalde haar doctoraat 
in de toegepaste biologische wetenschappen (1999) aan de KU Leuven. Ze werd vervolgens 
postdoctoraal onderzoeker bij het FWO Vlaanderen, en verrichtte een studieverblijf in 2003 bij het 
AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, nu ANSES) te Parijs. Sinds 2006 is 
ze verbonden aan de afdeling MeBioS van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en sinds 2013 
is ze coördinator van het expertisecentum Ethics@Arenberg. 

Annemie Geeraerd bouwde in samenwerking met verschillende onderzoeksgroepen van de 
KULeuven en UGent gedurende 20 jaar expertise op rond microbiologische voedselveiligheid en –
kwaliteit, met een kernexpertise in kwantitatieve modellering (predictieve microbiologie) en risico-
evaluatie. Meer recent bouwde zij ook expertise op rond het modelleren van plantenfysiologische 
processen die impact hebben op de kwaliteit en houdbaarheid van groenten en fruit in de 
naoogstfase. Zij is promotor van een 25-tal doctorandi en van een KU Leuven eredoctoraat voor Prof. 
Louise Fresco (Wageningen UR) in februari 2017. 

Haar onderzoeksgroep Sustainability in the agri-food chain group wil de brugfunctie vervullen tussen 
wetenschappelijk onderzoek en eindgebruikers in de voedingsindustrie en in de maatschappij voor 
wat betreft voedselveiligheid en duurzaamheid in de voedselketen. Dit wordt gerealiseerd via het 
ontwikkelen van kwantitatieve modellen en gebruiksvriendelijke software om de toepasbaarheid van 
wetenschappelijke informatie gerelateerd met de veiligheid en duurzaamheid van de agro-
voedingsketen te verhogen.  

Zij treedt sinds 2007 regelmatig op als extern expert voor werkgroepen van het FAVV, is lid van de 
werkgroep "Microbiologie van de Voeding" van de Hoge Gezondheidsraad en van het Raadgevend 
Comité van het ILVO. Binnen de KU Leuven is zij lid van het faculteitsbestuur, van de Commissie 
Wetenschappelijke Integriteit en van de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie. 
 
Expertise : 

• Microbiologische voedselveiligheid 
• Predictieve microbiologie 
• Risico-inschatting 
• Software ontwikkeling en toepassing 
• Statistische dataverwerking 
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Curriculum : 
Prof. Annemie Geeraerd (1972) obtained her PhD in Applied Biological Sciences (1999) at KU 
Leuven. Subsequently she became an FWO-postdoctoral research fellow and conducted a research 
stay at AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, currently known as ANSES) 
in Paris. Since 2006 she is appointed as a research professor at the division MeBioS, Faculty of 
Bioscience Engineering and since 2013 she is coordinator of the expertise centre Ethics@Arenberg. 
 
Annemie Geeraerd has an extensive 20 years expertise regarding microbiological food safety, 
especially focussing on quantitative aspects such as predictive microbiology and risk assessment, in 
collaboration with diverse research groups at KU Leuven and Ghent University. More recently she 
also obtained knowledge on model building for plant physiological processes with impact on quality 
and preservability of fresh fruit and vegetables in the postharvest chain. She is promoter of 
approximately 25 PhD students and in February 2017 she is promoter of Prof. Louise Fresco 
(Wageningen UR) at the occasion of her KU Leuven doctorate honoris causa. 
 
Her research group Sustainability in the agri-food chain group is focusing on bridging the gap between 
scientific research and end-users in the industry and society about sustainability issues in the agri-
food chain. This is done by developing models & user-friendly software to enhance the application 
range and usefulness of scientific information in the agri-food chain.  
 
Since 2007 she regularly acts as external expert in working committees of the FASFC and is a 
member of the working group "Microbiology of Food Products" of the Superior Health Council and of 
the Advisory Committee of ILVO. Within KU Leuven she is member of the board of the faculty, of the 
Commission of Scientific Integrity and of the Social and Societal Ethical Committee.  
 
Expertise : 

• Microbiological food safety 
• Predictive microbiology 
• Risk assessment 
• Software development and applications 
• Statistical data analysis  
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