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Saskia van Ruth 
 
Saskia van Ruth is Professor of Food Authenticity & Integrity at Wageningen University and 
Professor of Integrity of Food Supply Networks at Queen’s University in Belfast, Northern 
Ireland and deals with food integrity issues on a daily basis. 
After having taken her PhD in food chemistry, she worked on flavour science in industry and 
the academic world for nine years. She was affiliated for seven years with University College 
Cork in Ireland. In 2005 she returned to the Netherlands and took up the position of head of 
the food authenticity and nutrients group at RIKILT Wageningen University and Research, 
where she still works part-time today. She was appointed as professor in Wageningen in 
2012 and in Belfast in 2018. 
 
 
David Psomiadis (Ph.D.) 
Head of the Lab Imprints Analytics 
Business Development Manager 
 
David Psomiadis is a geologist (Ph.D.), with scientific research background in environmental 
and climate research. His expertise on using stable isotopes to interpret changes of the past 
was enriched by studies on applied science of isotope geochemistry in the areas of food, 
environment and biogeochemistry. Being a member of research teams in Greece, Italy, 
Canada and France, David has published more than 70 contributions in scientific journals 
and conferences. Since 2013, he has settled in Neutal, Austria, as a member of the 
grounding team of Imprint Analytics.  
As the Head of the Laboratory at Imprint Analytics GmbH, he is responsible for supervising 
and managing all operations related to the laboratory, for planning method development to 
meet customer demands and for reporting scientific results and interpretations to clients. 
As Business Development Manager, he leads the global food authenticity business 
development strategy of Imprint Analytics, brand development and business collaborations 
within global networks and international consortia, as well as he integrates the applied 
science into the market needs, creating new synergies, tools and solutions. 
 
 
Pascal Boeckx 
 
Prof. P. Boeckx is hoogleraar het hoof van het Isotope Bioscience laboratory en directeur en 
mede-oprichter van UGENT Stable Isotope facility.  
Hij heeft ongeveer 10 jaar ervaring mbt diverse aspecten van koffieproductie, -kwaliteit en -
authenticatie. 
 
 
Wouter Saeys 
 
Wouter Saeys studeerde in 2002 af als Bio-ingenieur aan de KU Leuven en behaalde er in 
2006 een doctoraat in de Bio-ingenieurswetenschappen onder promotorschap van Prof. 
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Herman Ramon and Prof. Josse De Baerdemaeker. Als postdoctoraal onderzoeker van het 
FWO-Vlaanderen bekwaamde hij zich in optische karakterizatie van biologische weefsels 
tijdens een studieverblijf aan de Universiteit van Newcastle upon Tyne, UK, under supervisie 
van Dr. Suresh Thennadil. Tijdens een tweede onderzoeksverblijf aan het Norwegian Food 
Research Institute – Matforsk in Noorwegen onder supervisie van Dr. Tormod Naes deed hij 
onderzoek in de Chemometrie. In 2010 werd hij aangesteld tot docent aan het Department 
Biosystemen van de KU Leuven waar hij de Biofotonica-groep leidt met een focus op 
toepassingen van optische sensoren in de Agrovoedingsindustrie. In 2013 ontving hij de 
Young Statistician Award van het European Network of Business and Industrial Statistics 
(ENBIS) voor zijn werk rond multivariate calibratie van spectroscopische sensoren in de 
agrovoedingsindustrie. In het EU FP7-project PicknPack rond robotic in de voedingsindustrie 
was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de module voor Kwaliteitsmeting. In 2019 
werd hij bevorderd tot hoogleraar. 
 
 

Sofie Derycke 

Sofie Derycke studeerde in 2001 af als Bioloog aan de Ugent en behaalde er in 2007 een 
doctoraat in de wetenschappen, waarbij zij moleculaire technieken gebruikte om de evolutie 
van mariene rondwormen te begrijpen. Als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-
Vlaanderen specialiseerde zij zich verder in ondermeer het gebruik van DNA sequenties en 
next generation sequencing voor de snelle identificatie van mariene dieren. Sedert 2014 is zij 
gastprofessor aan de Ugent, en sedert 2017 leidt zij het marien genetisch onderzoek in het 
Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO). Naast de impact van 
menselijke activiteiten op het marien ecosysteem onderzoekt zij fraude in visserij producten 
langsheen de voedselketen op basis van genetische analyses.  


