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De maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan, zijn gigantisch. De werkelijkheid 
– economische crisis, klimaatverandering, nieuwe ziekten… – klopt hard op onze deuren. Om 
snel terug overeind te kunnen krabbelen en, tegelijkertijd, te anticiperen op schokken die nog 
zullen komen, is veel veerkracht nodig. Resilient Society was dan ook niet toevallig het thema 
van onze Dies Natalis dit jaar. 

Met eredoctoraten voor Martha C. Nussbaum, Paul Stoffels, Kunlé Adeyemi en Jean-Michel 
Tarascon spreken we onze waardering uit voor de manier waarop zij, elk in hun domein, 
meebouwen aan een veerkrachtige samenleving. Hun visies en successen zetten ons aan om 
de dingen anders te doen én andere dingen te doen. 

Veerkracht veronderstelt wendbaarheid, weerbaarheid en innovatie. Drie sleutelbegrippen die 
ook het onderwijs en onderzoek van de UHasselt kenmerken. En ook wij zijn vastbesloten om 
vanuit onze expertise, betrokkenheid en onze identiteit, als civic university, de wereld én onze 
regio sterker en veerkrachtiger te maken. 

Veerkracht typeert ook onze eigen organisatie. Een decennium van immense groei ging 
gepaard met groeipijnen. Intern zijn we nog steeds op zoek naar een manier om onze nieuwe 
schaalgrootte te verbinden aan die typische, warme UHasselt-cultuur van verbondenheid. En 
toch blijven we in dat groeiverhaal vooral nieuwe kansen zien om de toekomst mee vorm te 
geven. 

De UHasselt is veel méér dan een campus in Diepenbeek en Hasselt. Onze universiteit is een 
unieke community van professoren, assistenten en studenten die samen studeren en aan 
onderzoek doen. Een connected organisation die, na een periode van grote veranderingen, tóch 
de veerkracht vindt om vanuit haar eigen identiteit verder te blijven groeien. Een universiteit die 
enthousiast nieuwe uitdagingen omarmt en gelooft in de toekomstvisie die ik, samen met mijn 
vicerectoren, in een nieuw beleidsplan uittekende. 

Dat ik van deze UHasselt-community de steun kreeg om die visie ook verder in de praktijk te 
brengen, maakt mij dankbaar en nederig. Want deze prachtige universiteit ook de komende vier 
jaar leiden: dat is voor mij de allergrootste eer. 

Luc De Schepper
Rector UHasselt

MEER VEERKRACHT

WOORD VOORAF
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DIT TEAM 
BESTUURT 
UHASSELT DE 
KOMENDE 
4 JAAR

RECTORVERKIEZINGEN

Na een heftige verkiezingsstrijd is de nieuwe bestuursploeg van de 
UHasselt bekend. Luc De Schepper mag ook de komende vier jaar verder 
timmeren aan het beleid van ‘zijn’ universiteit. In die vierde ambtstermijn 
wordt hij geflankeerd door Karin Coninx (vicerector Onderwijs) en Jean-
Michel Rigo (vicerector Onderzoek). UHasselt Magazine sprak met hen 

over hun plannen.
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COVER STORY RECTORVERKIEZINGEN

“ GROEIEN CREËERT  
 KANSEN, MAAR HET  
 DOET OOK PIJN”

LUC DE SCHEPPER OVER ZIJN ‘FOUR MORE YEARS’ 

Met 72% van de stemmen kreeg rector Luc De Schepper een duidelijk 
mandaat om de UHasselt ook de komende vier jaar te leiden. “Bij mijn 
derde termijn kon ik op 75% van de stemmen rekenen. En toen was er geen 
tegenkandidaat. Dit resultaat was dus een heel aangename verrassing”, 
lacht hij. 

Hoe prof. dr. Luc De Schepper zélf op die 
verkiezingen terugblikt? “De meest inten-
sieve uit mijn carrière. Een straffe tegenkan-
didaat (prof. dr. Piet Stinissen, red.) maakt 
dat je die periode héél anders beleeft. Dat 
bracht veel stress met zich mee, maar het 
heeft er óók voor gezorgd dat een aantal 
dingen uit het beleidsplan nog scherper ge-
steld werden. En dat is goed. Ik vond het 
alleszins ontzettend fijn om de voorbereiding 
op die verkiezingen als team, samen met 
Karin Coninx en Jean-Michel Rigo, aan te 
kunnen gaan.”

Lijkt de UHasselt van vandaag nog op de 
universiteit uit uw beginjaren als rector?
De huidige UHasselt is driemaal het LUC 
van een decennium geleden. We zijn de af-
gelopen tien jaar razendsnel gegroeid op alle 
domeinen – in studentenaantallen, studie- 
aanbod, onderzoeksexpertise, aanwezig-
heid in de Vlaamse interuniversitaire fora én 
in de meerwaarde die we voor onze regio 
kunnen betekenen. Dat is bijzonder posi-
tief, maar elke groei gaat ook gepaard met 
groeipijnen. Onze organisatiestructuur is 
nog niet helemaal aangepast aan die nieuwe 
schaalgrootte en dat zorgt soms toch voor 
wrijvingen. Daar hebben we de afgelopen 
jaren wellicht te weinig aandacht en tijd voor 
gehad.

 CONNECTED 

In uw beleidsplan had u het meermaals over 
de ‘connected organisation’…
Verbondenheid en betrokkenheid zijn altijd 
een motief geweest in onze organisatie. 
Dat willen we ook graag zo houden. Maar 
als je in tien jaar tijd groeit van 2.000 naar 
6.500 studenten, je wetenschapsdomeinen 
enorm verbreden en als de afstand tussen 
het beleid en de faculteiten door een tweede 
campus ook letterlijk groeit, dan heeft dat 
onvermijdelijk ook impact op de communi-
catie en relatie tussen faculteiten, vakgroe-
pen, instituten en de centrale diensten. Van 
de UHasselt opnieuw die connected organi-
sation maken, krijgt de volgende jaren onze 
hoogste prioriteit.

Hoe wil u dat concreet aanpakken?
Voor een groot stuk heeft dat te maken met 
een betere interne communicatie. We doen 
al heel wat inspanningen op dat terrein, maar 
tóch moeten we vaststellen dat het nog veel 
beter kan én moet. Enerzijds moeten we er-
voor zorgen dat we relevante, feitelijke infor-
matie beter verzamelen en ter beschikking 
stellen van iedereen. Een performante, nieu-
we ICT-omgeving – met gebruiksvriendelijke 
informatienetwerken, databanken en applica-
ties – kan op dat terrein soelaas brengen. ► 
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Maar is dat voldoende, denkt u?
Met grote ICT-investeringen alleen creëer je 
natuurlijk nog geen gevoel van verbondenheid. 
Verbondenheid gaat over mensen die elkaar 
kennen, ontmoeten en ervaringen met elkaar 
delen. Om daaraan te werken, willen we nog 
meer en structureler momenten inbouwen 
waarin warme, persoonlijke contacten tussen 
personeelsleden van alle geledingen gesti-
muleerd worden. En we zijn ook vastbesloten 
om de afstand tussen het centrale beleid en 
de decentrale eenheden – de faculteiten, de 
opleidingen, de onderzoeksgroepen en de in-
stituten – te verkleinen. 

Wat ligt de moeilijkheid dan precies?
Onderwijs en onderzoek: dat is de core busi-
ness van een universiteit. De centrale diensten 
proberen onze mensen daarin te ondersteu-
nen, maar toch wordt hun rol vandaag vaak 
anders ervaren. Dat is logisch, want pas wan-
neer ze affiniteit hebben met de faculteiten en 
onderzoeksinstituten – en dus echt ervaren 
hoe zij de dingen aanpakken – kunnen ze de 
ZAP-leden de ondersteuning bieden die zij no-
dig hebben. Door de grote personeelsgroei zijn 
we die voeling met de basis onderweg mis-
schien een beetje verloren. Daarom willen we 
de volgende jaren elk nieuw personeelslid dat 
op de centrale diensten aangeworven wordt, 
eerst een paar maanden laten meelopen in de 
faculteiten zelf. Verbondenheid en een betere 
communicatie: dat begint uiteindelijk met men-
sen die elkaar beter kennen en begrijpen.

 OPLEIDINGEN 

Ondanks die groeipijnen kiest de UHasselt 
tóch voor een rector die heel expliciet de kaart 
trekt van verdere groei. Verbaasde u dat?
De UHasselt-medewerkers vinden duidelijk dat 
de groeipijnen niet van die aard zijn dat we een 
stilstand van enkele jaren moeten inbouwen om 
eerst alle interne problemen op te lossen. Daar 
ben ik ontzettend blij om, want ik geloof ook 
niet dat de ontwikkeling van een universiteit op 
die manier werkt. Hoe moeilijk het ook is, we 
zullen de twee moeten combineren. We zul-
len intern moeten werken aan verbondenheid,  
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terwijl we extern verder blijven schrijven aan 
dat groeiverhaal. Politiek moet je de uitbreiding 
van de UHasselt op de agenda houden zodat 
je op cruciale scharniermomenten dat dossier 
op tafel kan leggen.

U streeft naar tien nieuwe opleidingen. Is dat 
niet té ambitieus?
Dat is uiteraard een streefdoel op langere ter-
mijn. Daarmee zouden de groeiambities van 
de UHasselt ook vervuld zijn. Door daar heel 
transparant over te communiceren, willen 
we rust brengen bij de politiek en de andere 
Vlaamse universiteiten. De groeiambitie van 
de UHasselt reikt niet verder dan dit pakket 
van tien nieuwe opleidingen – onder meer de 
masters in geneeskunde en wetenschappen, 
bio-ingenieur en toegepaste taalkunde. Het 
brengt ons naar 10.000 studenten en dat is 
een goede omvang voor een universiteit.

Waarom net die tien opleidingen?
Omdat die mooi passen in onze ambitie om 
de UHasselt verder als civic university te ont-
wikkelen – een universiteit die met haar oplei-
dingen en onderzoek een belangrijke rol voor 
de regio kan blijven spelen. Die ambitie is niet 
veranderd.

Hoe gaat uw beleidsploeg die rol van civic uni-
versity de komende jaren invullen?
De idee van een civic university – en het bij- 
horende Full Regional Innovation System-model 
voor economische groei- en toekomstsectoren 
in Limburg – is eigenlijk al doorgedrongen tot in 
het diepste van onze organisatie. Maar heel wat 
mensen zoeken op dit moment nog wat naar 
hun rol in dat verhaal. Hoe past hun opleiding 
of onderzoek binnen zo’n civic university? Met 
welke initiatieven en accenten in hun domein 
kunnen zij meebouwen aan een sterkere regio? 
In onze gesprekken met opleidingen en onder-
zoeksinstituten proberen we daar nu heel con-
crete antwoorden op te formuleren.

 ACADEMISCHE VRIJHEID 

Ook gesprekken over de invulling van het con-
cept ‘academische vrijheid’ staan op de agen-

da. Waarom is dat zo belangrijk?
Vandaag functioneert een universiteit steeds 
meer zoals een bedrijf. Je hangt af van fi-
nanciering en sluit contracten af met externe 
organisaties en bedrijven. De overheid finan-
ciert onze basiswerking op basis van strikte 
outputindicatoren. Daarmee sluipt onvermij-
delijk het ‘marktgedreven denken’ binnen in 
de academische wereld. Hoe kan je dat be-
drijfsmatige denken in evenwicht brengen met 
het begrip van academische vrijheid? Wat be-
tekent academische vrijheid aan de UHasselt 
concreet? Als een faculteit of een onderzoeks-
instituut onderzoekslijnen uittekent, moet elke 
prof dan binnen die strategische lijnen werken 
of is dat enkel op vrijwillige basis ? Alle uni-
versiteiten onderschrijven de academische 
vrijheid voor het ZAP, maar niemand omschrijft 
helder wat daar precies onder verstaan wordt. 
Ik denk dat het goed is dat de UHasselt daar-
over in gesprek gaat met de ZAP-leden en een 
concrete invulling aan geeft.

Hoe vult u dat begrip zelf in?
Ik heb in mijn beleidsplan een voorzet gedaan. 
In het onderwijs primeert voor mij de collectie-
ve academische vrijheid van de faculteitsraad. 
Daar moet je als groep samen een curriculum 
uittekenen en inhoudelijke krijtlijnen vastleggen 
waar iedereen zich aan moet houden. Anders 
krijg je nooit een consistent opleidingspro-
gramma. Wil je hetzelfde doen voor onderzoek 
– en ook daar gezamenlijk een onderzoekspro-
gramma uitvoeren, zoals de proffen doen die 
zich verbonden hebben in een onderzoeksin-
stituut – dan is dat prima. Dat moedigen we 
vanuit het beleid ook aan, zo creëer je immers 
kritische massa. Maar ik vind niet dat je dit voor 
onderzoek kan verplichten. 

Want?
Omdat vele proffen voor een loopbaan aan 
de universiteit – en niet in het bedrijfsleven – 
gekozen  hebben omwille van die vrijheid om 
hun onderzoeksonderwerp zélf te kiezen. Bo-
vendien is er nog een goede reden om niet al 
het onderzoek strategisch te sturen. De groot-
ste, meest innovatieve ontwikkelingen van de 
twintigste eeuw vonden niét plaats binnen een  

afgebakend strategisch onderzoeksprogram-
ma. Het internet was een ongeplande spin-off 
van het fundamentele CERN-onderzoek naar 
de bouwstenen van materie. Nokia heeft – on-
danks zijn strategische onderzoeksplannen 
– de komst van de smartphone compleet ge-
mist. Dat bewijst de rol van serendipity. Maar 
ook omdat het niet noodzakelijk goed is om 
al het onderzoek te betonneren in strategische 
plannen. Maar goed, dat is mijn visie. We zul-
len zien wat het debat met de proffen zal op-
leveren.

 UHASSELT VS. KU LEUVEN 

Een van de elementen die prominent aan bod 
kwamen in de rectorverkiezingen was de ver-
zuurde relatie met KU Leuven. Heeft uw nieu-
we aanstelling uw visie daarover veranderd?
Neen. Ik meende wat ik zei: we willen met de 
KU Leuven blijven samenwerken in een aan-
tal opleidingen. Heel graag zelfs, maar alleen 
op voorwaarde dat die partner zich ook loyaal 
en constructief opstelt. Scherpe uitvallen naar 
de UHasselt in de pers, horen niét thuis in een 
goed partnerschap. Dat moet ophouden. Het 
is goed dat dit tijdens de verkiezingen nog 
eens duidelijk uitgesproken werd. Dat vormde 
ook de aanleiding voor een goed en construc-
tief gesprek over dat partnerschap met de KU 
Leuven en Rik Torfs.

U kondigde aan dat dit uw allerlaatste ambts-
termijn is als rector. Voelt dat anders?
Eigenlijk niet. Het groeiplan dat we schreven, 
zal niet afgerond zijn in vier jaar. Daar is min-
stens een decennium voor nodig. Ik wéét dat 
ik dat niet helemaal meer zal kunnen begelei-
den. Of ik dat erg vind? Neen. Zolang er maar 
continuïteit is. Ik ben ervan overtuigd dat bin-
nen vier jaar iemand anders die fakkel graag wil 
overnemen. ■
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“ ONDERZOEKERS DE TIJD ÉN ONDERSTEUNING  
 GEVEN OM TE GROEIEN IN  HUN DOMEIN” 

JEAN-MICHEL RIGO, NIEUWE VICERECTOR  ONDERZOEK 
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“ ONDERZOEKERS DE TIJD ÉN ONDERSTEUNING  
 GEVEN OM TE GROEIEN IN  HUN DOMEIN” 

Van vicerector Onderwijs naar vicerector Onderzoek. Het is een kleine stap voor prof. dr. Jean-Michel Rigo. “Mee 
nadenken over en vorm geven aan een beleid dat onze onderzoekers – binnen een connected organisation – helpt 
groeien in hun domein én ook extern het onderzoeksbeleid van de UHasselt uitdragen: een boeiende nieuwe uitdaging”, 
aldus professor Rigo.

Hoe moeilijk vindt/vond u het om Onderwijs in 
te ruilen voor Onderzoek?
Ik ga Onderwijs uiteraard missen, maar met 
een ploeg van drie doen we ook veel samen. 
In de verdeling van de functies hebben we ge-
tracht om onze expertises zo krachtig mogelijk 
in te zetten in het domein waarin ze de grootst 
mogelijke meerwaarde kunnen opleveren.

En wat is die meerwaarde dan?
Karin Coninx is heel actief op vlak van onder-
wijsbeleid en innovaties in haar faculteit (Weten-
schappen, red.) én op instellingsniveau. Boven-
dien is de verbetering van onze ICT-systemen de 
komende jaren een grote uitdaging in het onder-
wijs. En dat is nu precies haar specialiteit…Een 
vicerector Onderzoek moet dan weer heel wat 
onderhandelingen voeren met andere univer-
siteiten. Daar kon ik als vicerector Onderwijs al 
heel wat relevante ervaring in opdoen. Door deze 
verschuiving willen we als team onze sterktes zo 
goed mogelijk inzetten.

Bent u als bijna voormalig vicerector Onderwijs 
beter voorbereid op uw nieuwe rol?
Hoewel ik de voorbije jaren veel in duo met Paul 
Janssen heb gewerkt, zal ik toch nog veel moe-
ten bijleren. Als vicerector Onderzoek moet je 
echt de achtergrond van de dossiers kennen en 
je weg kunnen vinden in de (nieuwe) financie-
ringskanalen – op alle niveaus: van fundamenteel 
onderzoek tot valorisatie. Mijn to-do-lijstje voor 
de volgende maanden is dus al flink gevuld. Maar 

ik liep de voorbije weken al volop mee met mijn 
voorganger Paul Janssen. En Karin Coninx volgt 
ook al de gesprekken in het domein van onder-
wijs mee op. Dat moet helpen om die transitie in 
oktober zo zacht mogelijk te laten verlopen.

 FRISSE IDEEËN 

Waar liggen de grootste uitdagingen voor on-
derzoek de komende jaren?
Als bibliometrische studies keer op keer bewij-
zen dat publicaties van onderzoekers die over 
de landsgrenzen samenwerken veel meer im-
pact genereren, dan blijft het stimuleren van in-
ternationale uitwisselingen voor onderzoekers 
hoog op de prioriteitenlijst staan. De voorbije 
jaren hebben we daar al fors in geïnvesteerd, 
maar dat kan nog beter. Daarnaast zijn er een 
aantal financieringskanalen – vooral voor toe-
gepast onderzoek – die we op dit moment nog 
onvoldoende aanboren. De volgende jaren wil-
len we die nieuwe opportuniteiten verder ex-
ploreren. Maar de grootste uitdaging ligt wel-
licht in de evaluatie van het onderzoek. Al die 
bibliometrische parameters leiden bij de men-
sen op het terrein soms tot frustratie. 

Hoezo?
Het is niet evident om extra cijfers en parameters 
te vinden om een nóg completer globaal beeld 
te krijgen van de individuele onderzoekspres-
taties. Een evaluatie die bijvoorbeeld ook re-
kening houdt met een duidelijke onderzoekslijn  

die wordt nagestreefd, is geen sinecure… 
Maar tóch moeten we proberen om dat ge-
nuanceerder in kaart te brengen. Bovendien 
willen we onze onderzoekers ook beter on-
dersteunen. Om te excelleren in hun domein, 
moeten ze hun focus kunnen behouden. Dat 
wordt ontzettend moeilijk wanneer we daar-
naast van hen verwachten dat ze nog heel veel 
administratieve en onderwijstaken opnemen. 
Op dat terrein zoeken we naar frisse ideeën 
die echt een verschil kunnen maken.

Hoe passen al die acties in dat grote plan om 
te werken aan verbondenheid in een ‘connec-
ted organisation’?
Heel wat elementen uit ons beleidsplan – zoals 
een andere evaluatiemethode en een minder 
zware taakbelasting van jonge onderzoekers – 
moeten ervoor zorgen dat mensen hier graag 
werken en zich goed voelen. Bouwen aan een 
connected organisation vinden we cruciaal. De 
maatregelen die we daarvoor willen nemen, 
gaan verder dan onderwijs en onderzoek alleen. 
Maar als we erin slagen om onze onderzoekers 
meer tijd te geven om te groeien in hun onder-
zoek, dan zal dat ook de positieve, verbonden 
sfeer binnen de UHasselt ten goede komen. ■

WIE IS JEAN-MICHEL RIGO?
Prof. dr. Jean-Michel Rigo is sinds 2004 verbonden aan de UHasselt en lid van de vakgroep 
Fysiologie-Biochemie-Immunologie. In 2012 werd hij vicerector Onderwijs. Vanaf 1 oktober 
volgt hij vicerector Onderzoek Paul Janssen op.

DRIE NIEUWE ACCENTEN

WERKEN AAN EEN 
CONNECTED ORGANISATION

INTERNATIONALISERING BIJ 
ONDERZOEKERS VERDER 
STIMULEREN

ONDERZOEKSRESULTATEN 
BETER EN GLOBALER 
EVALUEREN

1

2

3
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WIE IS KARIN CONINX?
Prof. dr. Karin Coninx is gewoon hoogleraar informatica en als onderzoekster verbonden aan het Expertisecentrum voor Digitale Media 
(EDM). In 2013 nam ze het mandaat van decaan van de faculteit Wetenschappen op.
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“ DOOR TE BLIJVEN LESGEVEN,  
 BLIJF IK VOELING MET DE  
 ONDERWIJSPRAKTIJK HOUDEN”

KARIN CONINX, NIEUWE VICERECTOR ONDERWIJS 

Op 1 oktober neemt prof. dr. Karin Coninx het stokje als vicerector Onderwijs over van prof. dr. Jean-Michel Rigo. “Als 
decaan een schakelfunctie vervullen tussen het beleid en een faculteit is één ding. Als vicerector over alle faculteiten 
heen meewerken aan dat instellingsbrede beleid is nog wat anders. Het zal niet eenvoudig zijn om snel in die nieuwe 
rol te groeien. De uitdagingen – intern én extern – zijn groot, maar ik heb ontzettend veel zin om mee aan dat nieuwe 
UHasselt-verhaal te schrijven”, zegt ze.

Hebt u lang over uw kandidatuur moeten na-
denken?
Eerlijk gezegd: minder lang dan over mijn kandida-
tuur als decaan drie jaar geleden. Dat was een gro-
tere stap in het onbekende. Nu bevind ik mij even-
eens op onbekend terrein, maar intussen weet ik 
wél heel zeker dat een beleidsfunctie mij goed ligt. 
Ik wéét dat ik het boeiend zal vinden om ook op dit 
niveau mee na te denken over de toekomst van de 
universiteit. Als ik toch even getwijfeld heb over mijn 
kandidatuur was het eerder omwille van de timing. 
In het midden van mijn mandaat als decaan stop-
pen: dat viel me wel zwaar.

En wat met uw onderzoek?
Twee jaar geleden vond ik het best lastig om 
mijn onderzoek naar het achterplan te ver-
schuiven. Die moeilijke beslissing heb ik toen 
al genomen. Intussen heb ik ervaren dat je, 
zelfs in een beleidsfunctie, tóch dat gevoel van 
betrokkenheid bij onderzoek(smanagement) 
kan behouden. Voor een stuk is mijn onder-
zoek eerder een hobby geworden. Iets waar ik 
‘s avonds en in het weekend heel graag mee 
bezig ben. Als vicerector Onderwijs zal er nog 
minder tijd overblijven voor onderzoek, maar 
helemaal opgeven wil ik dat niet. Er zijn nog 
een aantal lopende doctoraatsprojecten die ik 
verder ga blijven opvolgen en begeleiden. Dat 
helpt ook om voeling te blijven houden met dat 
stukje leefwereld van mijn collega’s.

Gaat u als vicerector Onderwijs ook nog les-
geven?
Absoluut. Ik vind het niet meer dan logisch dat 
ik als vicerector Onderwijs ook zélf met de voe-
ten in de praktijk blijf staan. Die voeling met de 
lespraktijk is broodnodig. Je kan nu eenmaal 
veel beter inspelen op de reële behoeften van 

proffen en docenten wanneer je zelf ervaart 
wat je eigenlijk van je collega´s vraagt. Al zal 
het praktisch niet altijd even makkelijk te orga-
niseren zijn en zal ik wellicht minder opleidings-
onderdelen voor mijn rekening nemen.

 EMPLOYABILITY SKILLS 

De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd 
in nieuwe ICT-platformen. Hoe komt uw infor-
matica-ervaring hier van pas?
In de transitie naar een beter, performanter ICT-
systeem betekent die achtergrond absoluut 
een meerwaarde. Dergelijke systemen die veel-
vuldig in onderwijs, onderzoek en de adminis-
tratie gebruikt worden, verander je niet zomaar 
van vandaag op morgen. Dat vraagt veel tijd 
én geld. Op het vlak van onderwijsinnovatie en 
digitaal leren, zullen we heel goed een beperkt 
aantal pilootprojecten moeten kiezen, uitrollen 
en helemaal op punt stellen, vooraleer we ze in 
heel de UHasselt implementeren. Maar ik word 
natuurlijk geen directeur ICT die op dagelijkse 
basis alles tot in de kleinste details zal sturen 
en opvolgen. Als vicerector Onderwijs neem ik 
eerder een adviserende rol op in dat verhaal.

Wat wil u de komende vier jaar als vicerector 
Onderwijs realiseren?
Er is de voorbije jaren heel goed werk verricht. 
Nu is het tijd om in een aantal projecten de vol-
gende logische stap te zetten. We staan bijvoor-
beeld heel sterk op vlak van de employability 
skills, maar in een volgende fase moeten we dat 
profiel nog verder naar buiten uitdragen en heel 
gericht gaan aantonen dat onze afgestudeer-
den effectief over meer en betere soft skills be-
schikken dan hun collega’s uit andere universi-
teiten. In dat kader willen we bij onze doctorandi 

starten met een soort assessment. De ervaring 
die we bij die groep opdoen, kunnen we later 
breder toepassen op al onze studenten.

En verder?
De door de overheid opgelegde hervorming van 
de lerarenopleidingen zien we als een opportuni-
teit. We hebben dan ook de ambitie educatieve 
masteropleidingen in diverse disciplines aan te 
bieden om ons onderwijsaanbod nog aantrek-
kelijker te maken. En ook de instellingsreview die 
eraan komt, zal nog heel wat opvolging vragen.

Waar liggen de grootste uitdagingen?
Ik denk dat de grootste uitdaging het niveau 
van onderwijs overstijgt: het werken aan een 
connected organisation in volle groei. Samen 
timmeren aan een warme UHasselt waar men-
sen zich prettig voelen en graag werken. Een 
universiteit die hen kansen geeft en goed on-
dersteunt. Het ICT-plan past mooi in dat ver-
haal en ook daar beperken we ons uiteraard 
niet tot onderwijs alleen. De grootste uitdagin-
gen moeten we instellingsbreed aangaan.

DRIE NIEUWE ACCENTEN

WERKEN AAN EEN 
CONNECTED ORGANISATION

SCHERPERE PROFILERING VAN 
EMPLOYABILITY SKILLS

GEBRUIKSVRIENDELIJKE, 
INTERACTIEVE EN 
PERFORMANTE ICT-SYSTEMEN

1

2

3
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INFRASTRUCTUUR DELEN
= EXPERTISE WINNEN 

NIEUW: SURGICAL TRAINING AND RESEARCH CENTER 

Met de anatomiezaal beschikt 
de faculteit Geneeskunde en 
levenswetenschappen al over een 
medische infrastructuur om ‘u’ tegen 
te zeggen. Die faciliteiten stelt ze 
nu ook open voor jonge chirurgen, 
senior-chirurgen én medische 
bedrijven met opleidingsbehoeften. 
Het Surgical Training and Research 
Center (STARC) werkt nauw samen 
met partnerziekenhuizen ZOL, 
Jessa en met andere regionale 
ziekenhuizen.

Het STARC wil in de eerste plaats jonge chirur-
gen de kans bieden om hun skills in een profes-
sioneel kader te trainen. Prof. dr. Tom Struys 
(UHasselt): “In onze anatomiezaal kan een  
senior-chirurg zijn jonge collega´s beproefde 
operatiemethodes aanleren op humane kada-
vers. Een gigantische meerwaarde om die chirur-
gische technieken echt in de vingers te krijgen.” 
STARC wordt ook opengesteld voor medische 
bedrijven met concrete opleidingsnoden. “Zij 
kunnen ons trainingscentrum gebruiken om pro-
tocollen voor nieuwe soorten prothesen aan de 
chirurgen aan te leren. Op dit moment focussen 
we voornamelijk op het domein van orthopedie. 
Maar ook voor andere medische specialismen, 
zoals cardiologie en abdominale chirurgie, willen 
we STARC graag verder uitbouwen.”

 NIEUWE METHODEN 

Ook senior-chirurgen uit de partnerziekenhui-
zen, BIOMED en het LCRP, kunnen bij STARC 
terecht. Professor Struys: “Willen ze nieuwe 
chirurgische benaderingen uitproberen? Of we-
tenschappelijk onderzoeken waarom bepaalde 
bijwerkingen opduiken? Dan bieden wij hen 
daarvoor de perfecte infrastructuur.” 
Op dit moment werd al een onderzoeksproject 
opgestart rond heupprothesen. “Patiënten die 

dit soort operaties ondergaan, worden achteraf 
vaak geconfronteerd met een degeneratieve 
spier. Hoe kunnen we dat neveneffect weten-
schappelijk verklaren? En op welke manier kun-
nen we die techniek bijsturen om deze bijwer-
kingen te vermijden? De resultaten van dit soort 
onderzoek zullen niet alleen tot academische pu-
blicaties leiden. De vergaarde inzichten worden 

meteen vertaald in de ziekenhuispraktijk. Op die 
manier plukt ook de Limburgse patiënt de vruch-
ten van onze groei aan expertise.”

 BOOST 

STARC is volgens Tom Struys een mooie manier 
om de banden tussen de UHasselt en de Lim-
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ORGAANMUSEUM 
TOONT ALLE KANTEN 
VAN MENSELIJK LICHAAM

Op 6 april opende het UHasselt-orgaanmuseum officieel de deuren. Studenten, onder-
zoekers én leken ontdekken er meer dan 200 normale en door ziekten/infecties aange-
taste organen en misvormde foetussen. 

Dr. Johan Van Robays (foto boven) bracht alle 
zeldzaamheden uit zijn ruim 40-jarige carrière 
als patholoog-anatoom (aan het ZOL) samen in 
één museum. “We mikken op een heel breed 
publiek”, zegt hij. “Oog in oog staan met echte 
menselijke organen is immers voor iedereen 
een leerrijke ervaring.”

Volgens prof. dr. Tom Struys biedt het orgaan-
museum voor de studenten van de faculteit 
Geneeskunde en levenswetenschappen even-
eens een grote meerwaarde. “Een orgaan 
dat je met eigen ogen kan bekijken en aan-
raken, zal langer bij blijven dan eender welke  

tekstboekfoto.” De collectie biedt hen een unie-
ke kans om te zien hoe bepaalde pathologieën 
die zij bestuderen in hun opleiding, in een ver 
gevorderd stadium evalueren. “Vandaag wor-
den tumoren – gelukkig – veel sneller gedetec-
teerd en komen ze zelden nog tot deze fase 
van ontwikkeling. Maar voor een geneeskunde-
student is het wel bijzonder boeiend om te zien 
waar bepaalde ziektes en infecties uiteindelijk 
toe kunnen leiden.”

Meer info over rondleidingen en bezoekuren via 
www.uhasselt.be/orgaanmuseum.

burgse ziekenhuizen nóg sterker aan te halen. 
“Hiermee creëren we een win-win voor alle par-
tijen. De ziekenhuizen krijgen de kans om nog 
sterker te investeren in wetenschappelijk onder-
zoek dat meteen een verschil kan maken in de 
kwaliteit van haar dienstverlening. En de UHas-
selt kan haar wetenschappelijke output sterk 
vergroten.”
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ONDERZOEK DAT
REGIONALE
ONTWIKKELING
STIMULEERT
De UHasselt rolde onlangs twee nieuwe onderzoeksprojecten uit in het kader van Interreg Vlaanderen-Nederland. 
Met dergelijke programma’s ondersteunt de EU grensoverschrijdende samenwerking tussen kenniscentra en 
bedrijven. Om welke projecten gaat het precies? 

RISICO OP HART- EN VAATZIEKTEN 
BETER INSCHATTEN
Met het Europese project TransTechDiagnostics bundelen onderzoekers van de UHasselt, VITO, Universiteit Maastricht en TSG InnoteQ 
de krachten om  diagnostische  procedures te ontwikkelen die het risico op hart- en vaatziekten sneller en preciezer kunnen opsporen.

Dit onderzoek is niet alleen goed nieuws voor 
de patiënt. Een snellere en betere diagnose 
verlaagt ook de gezondheidskosten voor indi-
vidu en maatschappij én creëert economische 
kansen voor regionale bedrijven in de sector. 
“Dit onderzoek bevindt zich bovendien op het 
kruispunt van nanotechnologie en zorgtoe-
passingen – net sectoren waarin onze regio 
internationaal sterk staat en waarin veel jobs 
omgaan”, zegt prof. dr. Luc Michiels. 

TRANSTECHDIAGNOSTICS: DE FEITEN
• LOOPTIJD: 3 jaar
• PARTNERS: UHasselt, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Universiteit Maastricht, TSG InnoteQ
• FINANCIERING: 3.160.000 euro in totaal, waarvan de helft gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

+ 200.000 euro cofinanciering van de Provincie Limburg.

In het kader van het project worden ook mid-
delen vrijgemaakt om regionale bedrijven mee 
te laten instappen in de ontwikkeling van de 
nieuwe toepassingen. “De grensoverschrijden-
de Vlaams-Nederlandse samenwerking heeft in 
het verleden steeds bijgedragen aan het suc-
ces en schaalvoordeel van diverse projecten. 
Bovendien versterken we de internationale po-
sitie van de regio in de lifesciencescluster Eind-
hoven-Leuven-Luik-Maastricht-Aken-Hasselt”, 
aldus gedeputeerde van Economie Erik Gerits.

UHASSELT IN ACTION
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ESTHETISCHE ZONNECELLEN ALS 
BOUWMATERIAAL OP MAAT
Universiteiten, onderzoekscentra en be-
drijven uit Vlaanderen en Nederland voeren 
de komende drie jaar onderzoek naar een 
efficiëntere, esthetischere en goedkopere 
integratie van een nieuwe generatie zon-
necellen in gebouwen (Building Integrated 
Photovoltaics of BIPV).

“De huidige generatie zonnepanelen heeft 
slechts één functie: het leveren van hernieuw-
bare energie. BIPV-zonnepanelen kan je echter 
óók gebruiken als bouwmateriaal. Zij worden 
immers op maat ontwikkeld en op een esthe-
tische manier geïntegreerd in daken, gevels en 
ramen”, zegt prof. dr. Michaël Daenen (UHas-
selt). 

Als de onderzoekers – op basis van nieu-
we productiemethoden – erin slagen om 
zonnecellen in alle vormen te integreren 
in bouwmaterialen, dan biedt dat enorme 

ZONNECELLEN VAN DE TOEKOMST: DE FEITEN
• LOOPTIJD: 3 jaar
• PARTNERS: Solliance, SEAC, EnergyVille, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), het 

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC), Holst Centre, ForschungsZentrum 
Jülich, TU/Eindhoven, UHasselt, KU Leuven en Zuyd Hogeschool.

• FINANCIERING: 7 miljoen euro (EFRO) + 287.460 euro cofinanciering van de Provincie Limburg.

kansen voor de lokale industrie. “Van-
daag beperken de mogelijkheden voor 
onze bedrijven in deze sector zich tot 
het monteren en aansluiten van uit Azië 
aangeleverde zonnepanelen. De kant-
en-klare toepassingen die met dit project 
beoogd worden, zullen de sector hel-
pen om milieu- en energievriendelijker te 
worden – en dus competitiever maken. 
Bovendien versterkt de Limburgse deel-
name aan dit project onze reputatie van 
groene cleantechprovincie”, aldus gede-
puteerde van Economie Erik Gerits.
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BEHANDELING HOEST KAN 
MET MINDER ANTIBIOTICA
Bij luchtweginfecties met hoestklachten is 
antibiotica niet altijd noodzakelijk. Dat blijkt 
uit doctoraatsonderzoek van Robin Bruyn-
donckx (UHasselt/UAntwerpen). Zij ontwik-
kelde een model om dat antibioticagebruik 
bij hoestklachten ook daadwerkelijk te ver-
minderen. 

“Heel wat bacteriën worden resistent door 
overmatig gebruik van antibiotica. En toch 
krijgen mensen met luchtweginfecties vaak 
antibiotica voorgeschreven terwijl dat eigenlijk 
niet noodzakelijk is”, aldus dr. Robin Bruyn-
donckx. Ook haar analyse van het gebruik 
van beta-lactam antibiotica bij kinderen tij-
dens een ziekenhuisopname was opmerkelijk. 
“Hoewel de aanbevolen dosis van deze anti- 
biotica gebaseerd is op het gewicht, werd 
daar in de helft van de gevallen geen rekening 

Kinderen op een leuke manier vertrouwd 
maken met de instrumenten en apparaten 
in een ziekenhuis: dat is het succesvolle 
idee achter het Teddy Bear Hospital. 

UHasselt-studenten werden tijdens 
het Junior Consulting Business Game 
door H.Essers uitgedaagd om mee na 
te denken over flexibele productie-
strategieën voor haar klanten.

Op 16 april verwelkomden de geneeskunde-
studenten van BeMSA Hasselt 240 kinderen 
met hun knuffel in het Jessa Ziekenhuis. “Met 
dit initiatief willen we de angst bij jonge kinde-
ren voor het ziekenhuis of de dokter wegne-
men en hun nieuwsgierigheid prikkelen”, zegt 
Anne-Sophie Verboven van BeMSA Hasselt.

Hoe kunnen we de organisatie van de 
farma-logistieke keten nog beter organi-
seren en meerwaarde creëren voor onze 
klanten? Welke opportuniteiten liggen er 
voor H.Essers op vlak van flexibele produc-
tiestrategieën zoals postponement? Op die 
vragen probeerden 58 UHasselt-studenten 
een antwoord te formuleren. Het voorstel 
van studenten handelsingenieur Dimitri 
Schepers en Yannick Simons kon de jury 
het best overtuigen. Zij kregen een cheque 
ter waarde van 1.000 euro. Het Business 
Game werd georganiseerd door studen-
tenvereniging Junior Consulting, in samen-
werking met de UHasselt, Ondernemers- 
platform Locate in Limburg en H.Essers. 

240 KINDEREN MET KNUFFEL NAAR DOKTER

FLEXIBELE 
PRODUCTIESTRATEGIEËN 

VOOR FARMASECTOR 

mee gehouden. Daardoor krijgen kinderen 
vaak te veel of te weinig antibiotica toege-
kend.”

In de loop der jaren werden al meerdere initi-
atieven genomen om het antibioticagebruik in 
Belgische ziekenhuizen te verminderen, maar 
er blijft nog veel werk aan de winkel. Uit de 
analyse van dr. Bruyndonckx blijkt immers dat 
de meeste maatregelen weinig invloed had-
den.
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SPEEDDATEN OP MS CONTACTDAG 
Op 20 april vond op campus Diepenbeek 
de zevende editie van de MS Contactdag 
plaats. Onderzoekers, zorgverleners en 
personen met MS ontmoetten er elkaar 
onder meer in een speeddate.

“De MS Contactdag is een ideale gelegenheid 
voor onderzoekers, zorgverleners én perso-
nen met MS om kennis met elkaar te maken 
en ervaringen uit te wisselen”, zegt prof. dr. 
Piet Stinissen. Elk jaar brengen de UHasselt, 
het Revalidatie & MS Centrum Overpelt en 
Hogeschool PXL de ‘werelden’ van onder-
zoekers, zorgverleners en personen met MS 
samen. Nieuw dit jaar was een speeddate op 
de agora.

DE JUISTE GEUR VOOR JE WINKEL
Dr. Lieve Doucé en doctoranda Carmen Adams werden op het congres van de Euro-
pean Marketing Academy (EMAC) onlangs bekroond met de ‘Best Paper Award Based 
on a Doctoral Work’.

De UHasselt-onderzoeksters ontwikkel-
den een index die, naast het product en 
de merkbeleving, nu ook de winkelervaring 
in kaart brengt en die retailers kan helpen 
om een authentieke geurige vertaalslag van 
die retail-beleving te vinden. Waar onder- 
zoekers tot nu toe vooral onderstreepten 
dat de geur aangenaam moest zijn en goed 
bij het product moest passen, voegden de 

UHasselt-onderzoekers crossmodale congru-
entie met de winkelomgeving toe aan de criteri-
alijst. “Eerst indexeerden we de totale winkeler-
varing zonder geur, daarna gingen we op zoek 
naar geuren die helemaal overeenkwamen met 
die ruimtelijke ervaring. Die perfecte match 
moet de klantenbinding en de retailervaring ex-
tra ten goede komen”, vertelt dr. Lieve Doucé. 
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ONGEVALLEN 
MET TRUCKS 
VOORKOMEN

Via een uitgebreide diepteanalyse van de 
ongevallenstatistieken én een Safety Plat-
form met best practices willen beroepsfe-
deratie Febreta en het Instituut voor Mobi-
liteit (IMOB) de verkeersveiligheid op onze 
wegen verbeteren. 

RIJGEDRAG VAN JONGEREN 
ONDER DE LOEP

LANDBOUWWAARDE BELGIË STIJGT 
DOOR OPWARMING

Jonge en beginnende bestuurders hebben 
wereldwijd een sterk verhoogde kans op 
verkeersongevallen. Hoe komt dat? En 
wat kunnen we eraan doen? Dr. Veerle Ros 
bracht het rijgedrag van jonge bestuurders, 
met en zonder autisme, in kaart.

Landbouwbedrijven in Zuid-Europa zien hun inkomsten sterk dalen door de op-
warming van de aarde. Die  in West- en Noord-Europa zullen dan weer toenemen. 
“In België zou de landbouwwaarde door hogere temperaturen kunnen stijgen met 
8,5%”, zegt prof. dr. Steven Van Passel (UHasselt). De resultaten van de studie wer-
den gepubliceerd in Environmental & Resource Economics.

De hersenen van een 18-jarige zijn nog niet vol-
ledig ontwikkeld. Beïnvloedt dat hun rijgedrag? 
En hebben jongeren met hogere cognitieve 
vaardigheden minder last van afleiding? Mobi-
liteitswetenschapper Veerle Ross onderzocht 
het in haar doctoraat. “Afleiding achter het 
stuur is altijd te vermijden, ongeacht je cog-
nitieve capaciteiten. Dat bleek duidelijk uit de 
resultaten van mijn onderzoek. Ook al hebben 
jongeren met hogere cognitieve vaardigheden 
minder last van afleiding, iedereen gaat onvei-
liger rijden wanneer hij aan het bellen is. Zelfs 
wanneer dat handsfree gebeurt. En die ho-
gere cognitie is ook geen garantie op minder  

Indien het 1°C warmer zou worden, zullen 
landen als Spanje en Italië 5% van hun land-
bouwgrondwaarde verliezen, Portugal en 
Griekenland zelfs 9%. Dat betekent: minder 
opbrengsten en, dus, slechte(re) oogsten. 
“Landbouwgronden in het Verenigd Ko-
ninkrijk, Ierland en de Scandinavische lan-
den winnen dan weer méér dan 10% aan 
waarde, België 8,5%”, aldus professor Van 
Passel. “Je ziet dat de economische impact 
van klimaatwijziging voornamelijk bepaald 
wordt door veranderingen in temperatuur en 
slechts in mindere mate door veranderingen 
in neerslag.” 

brokken in het verkeer. Integendeel: voor som-
mige rijmaten – zoals volgafstand en door het 
oranje rijden – was het risicogedrag van jonge-
ren met een hogere cognitie zelfs hoger.

 AUTISME  

Hoe zit het met de rijvaardigheid bij jonge, be-
ginnende bestuurders met autisme? Maakt hun 
ontwikkelingsstoornis het (leren) rijden moeilij-
ker? Ook de rijvaardigheid van die specifieke 
doelgroep nam dr. Ross onder de loep. “Vol-
gens Vlaamse rij-instructeurs kunnen jongeren 

Volgens de onderzoekers tonen de resulta-
ten het belang aan van maatregelen om de 
negatieve effecten van klimaatverandering 
tegen te gaan. “Daarnaast moeten we bin-
nen de landbouw blijven zoeken naar nieuwe 
manieren om met klimaatverandering om te 
gaan, zoals nieuwe variëteiten of duurzame 
en efficiënte irrigatietechnieken. Clean tech-
nologies vormen daar een belangrijk onder-
deel van.”

Elk jaar gebeuren er op Vlaamse wegen heel 
wat ongevallen waarbij vrachtwagens betrok-
ken zijn. Wat zijn de belangrijkste oorzaken 
van deze ongevallen? En hoe kan het beter? 
Febetra en IMOB/UHasselt slaan de handen 
in elkaar om antwoorden op zulke vragen te 
zoeken. Aan het project nemen zeven Lim-
burgse transportbedrijven deel: TDL group, 
Alders Transport & Logistics, MTL Transport, 
H,Essers, Lux Transport, Withofs Transport en 
Transport Gielen. Dit project vloeit voort uit een 
samenwerking met het Logistiek Platform Lim-
burg (LPL) en kadert binnen het innovatieplat-
form Smart Logistics Limburg.

met autisme problemen ondervinden tijdens 
het leren rijden. Veel herhaling, structuur en 
visualisatie kan volgens hen echter soelaas 
brengen. Ouders van jongeren met autisme 
onderstreepten dat sommigen mogelijk last 
hadden van rijangst. Training met de rijsimula-
tor zou een handig middel kunnen zijn om de 
rijvaardigheid en de rijangst van deze specifieke 
doelgroep te verbeteren.”

Voor dit onderzoek werkte Veerle Ross samen 
met de Universiteit Maastricht, REVAL/UHas-
selt en de Universiteit van Virginia.

UHASSELT IN ACTION
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LOOP EENS DOOR GEBOUW D

Meer dan 750 studenten en perso-
neelsleden van de UHasselt, Hoge-
school PXL en UCLL toonden zich op 
28 april van hun sportiefste kant tij-
dens de Campusrun. 

Tijdens deze zevende editie liepen deel- 
nemers zich de longen uit het lijf ten voordele 
van Kom Op Tegen Kanker. Nieuw dit jaar was 
de Campustrail, een traject van zeven kilome-
ter dat de deelnemers ook door de gebouwen 
van de drie instellingen loodste.

ROEI, UHASSELT, ROEI!
De jaarlijkse roeiwedstrijd tussen de UHasselt, Hogeschool PXL en UCLL is intussen een 
stevige traditie geworden. Dit jaar was ook de zon van de partij.

Op 11 mei namen de studententeams het al-
weer voor het dertiende jaar op rij tegen elkaar 
op tijdens de Hasselt Studenten Regatta. Na 
een spannende wedstrijd op het Albertkanaal 
volgde Hogeschool PXL zichzelf als winnaar 
op. Het UHasselt-team eindigde als tweede. 

UHASSELT IN ACTION
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SOLO DE ATLANTISCHE OCEAAN OVER 
SAILING4MS: RUBEN DONNÉ ZAMELT GELD IN VOOR MS-ONDERZOEK UHASSELT

Toen Ruben Donné tien jaar geleden hoorde dat zijn vader Multiple Sclerose had, 
wist hij niet goed wat die ziekte precies inhield. Op 1 oktober zeilt hij, als eerste 
Belg ooit, solo de Atlantische Oceaan over om MS op de kaart te zetten. 7.818 
zeemijlen, 3 continenten en 60 dagen alleen aan boord van een zeilboot van 6.5 
meter. Met zijn avontuur zamelt hij fondsen in om het UHasselt-onderzoek naar 
MS te ondersteunen.

Is MS dan echt nog zo’n onbekende ziekte?
Toen mijn vader de diagnose kreeg, wisten wij 
niet goed wat ons te wachten stond. Ik hoop 
dat mijn actie de awareness rond de ziekte kan 
vergroten én het onderzoek kan stimuleren. 
Want ook daar is nog werk aan de winkel: op 
dit moment bestaat er nog geen geneesmid-
del en onderzoekers weten zelfs nog niet goed 
wat de ziekte precies veroorzaakt. 1 Belg op 
1.000 lijdt trouwens aan MS.

Hoe ben je op het idee gekomen om aan dit 
zeilavontuur te beginnen?
Ik wou MS op een leuke, inspirerende en laag-
drempelige manier onder de aandacht bren-
gen. En zeilen is mijn passie. De Atlantische 
Oceaan oversteken: dat is een jongensdroom.
 
Vanwaar die liefde voor het zeilen?
De zeilmicrobe had mij al te pakken toen ik 
als 9-jarige op de zeilplas in Kelchterhoef mijn  

eerste zeilcursus volgde. Toen we drie jaar later 
voor een paar jaar naar Zuid-Afrika verhuisden, 
raakte ik helemaal in de ban van het zeilen. Ik 
denk dat ik letterlijk al de helft van mijn leven op 
het water heb doorgebracht. Ook in mijn job is 
de zee nooit veraf. Als derde stuurman vaar ik de 
wereld rond aan boord van een 290 meter lange 
gastanker. (Lacht) Maar dat is natuurlijk nog wat 
anders dan een zeilboot van 6,5 meter.

 EERBETOON   

Je zeilt van België naar Zuid-Afrika: niet toeval-
lig de landen waar je opgroeide…
De tocht is voor mij inderdaad een home-to-
home-verhaal. Een eerbetoon aan mijn fantas-
tische kindertijd. Die persoonlijke band maakt 
mijn zeilavontuur ook extra speciaal, ik heb nog 
heel wat vrienden in Kaapstad. Die zullen mij, 
samen met mijn ouders, komen opwachten 
aan de kade wanneer ik de haven binnenvaar. 

WORK IN PROGRESS

Als het even moeilijk wordt onderweg zal ik uit 
dat vooruitzicht veel kracht kunnen putten.

De Atlantische Oceaan overvaren, is niet  
bepaald zonder gevaar… 
Ik heb me goed voorbereid en laat me prima 
begeleiden. Ik stap alléén in de zeilboot, maar er 
is een heel team dat me in m’n keuzes bijstond.

Maar waarom onderneem jij dat avontuur alleen?
Dat vraagt m’n broer mij ook voortdurend. Hij 
had dit avontuur graag samen met mij beleefd 
en ik zie ons ooit nog wel een keer samen zo´n 

STEUN 
SAILING4MS
Volg Rubens grote zeilavontuur op de 
facebookpagina SalingChallenge4MS. 
Financieel steunen kan door een van de 
7.818 zeemijlen (10 euro per zeemijl) te ko-
pen en/of jouw naam op zijn spinnakerzeil 
te schrijven (10 euro).

www.sailingchallenge4ms.com/
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SOLO DE ATLANTISCHE OCEAAN OVER 

Met de fondsen die Ruben Donné via Sai-
ling4MS inzamelt, wordt aan de UHasselt 
nieuw MS-onderzoek opgestart rond het 
effect van muziektherapie op de revalidatie 
van MS-patiënten. 

MS-patiënten voelen zich sneller moe en 
raken ook sneller vermoeid tijdens het 
stappen. Daardoor hebben ze tijdens hun 
revalidatie nog vaker last van een slepende 
voet, spanning in de kuit of evenwichtspro-
blemen. MS-patiënten met een cognitieve 
beperking ervaren vaak zó veel concen-
tratieproblemen dat het moeilijk wordt 
om zelfstandig een fitnessprogramma af 
te werken. “Van muziek is geweten dat 
het de gemoedstoestand beïnvloedt. Nu 
willen we, samen met de onderzoeksgroep 
IPEM van de UGent, nagaan of muziek 
hun bewegingskwaliteit en -tempo positief 
kan beïnvloeden”, zegt prof. dr. Peter Feys 
(REVAL/UHasselt).

IPEM bouwde al heel wat ervaring op in 
het onderzoek naar de impact van mu-
ziektherapie op de menselijke beweging. 
Professor Feys: “Zij kunnen, op basis van 
de individuele muzieksmaak van de patiënt 
en het stapritme dat wordt nagestreefd, 
de trainingsmuziek personaliseren. De 
REVAL-onderzoekers van de UHasselt be-
schikken dan weer over de juiste expertise 
en infrastructuur om het revalidatieproces 
nauwgezet te monitoren. En door onze 
sterke samenwerking met het MS Cen-
trum van Overpelt en Melsbroek vinden we 
snel patiënten die in dit onderzoek willen 
instappen. Door al onze expertises samen 
te brengen, zullen we snel – maart 2017 – 
resultaten kunnen boeken.”

STEUN VOOR ONDERZOEK 
NAAR IMPACT VAN MUZIEK 
BIJ REVALIDATIE

uitdaging aangaan. Maar dit keer wou ik me-
zelf uitdagen, tot het uiterste. Tegen mijn eigen 
grenzen aanbotsen, onderuitgaan en tóch de 
moed en de doorzettingskracht vinden om 
weer overeind te krabbelen… MS-patiënten 
voeren diezelfde innerlijke strijd voortdurend 
tijdens hun ziekteproces.

Waarom wil je met dit avontuur geld inzamelen 
voor het MS-onderzoek van de UHasselt?
Mijn vader werkt regelmatig mee aan MS-
onderzoek van de UHasselt en is daar altijd 
bijzonder lovend over. Hij is vorig jaar ook met 

de REVAL-onderzoekers mee in het Jordaanse 
Petra  gaan wandelen om te bewijzen dat je 
actieve leven niet ophoudt wanneer je aan MS 
lijdt. Ik heb dan ook niet lang moeten naden-
ken waaraan ik mijn fundings wou doneren.

En hoe reageert je vader op je initiatief?
Hij is mijn allergrootste fan. Mijn zeilavontuur 
ontroert hem, ook van andere MS-patiënten 
krijg ik trouwens lovende reacties. Zij zijn blij 
dat ik op zo´n positieve manier meer kenbaar-
heid geef aan hun verhaal. ■
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ONDERZOEK IN ACTIE

NEREE CLAES DOET ONDERZOEK NAAR 
KWALITEIT IN EERSTELIJNSZORG 

Ze is professor eerstelijnszorg, 
onderzoekster naar kwaliteit in 
de eerstelijnszorg, huisarts voor 
patiënten met een beperking, 
voorzitter van het Wit-Gele Kruis 
Limburg én ze was mantelzorger 
voor haar onlangs overleden vader. 
Niemand kijkt dus vanuit méér 
verschillende invalshoeken naar de 
uitdagingen in de eerstelijnszorg dan 
prof. dr. Neree Claes.

U heeft zoveel verschillende rollen: professor, 
huisarts... Wat drijft u eigenlijk?
Van nature zorg ik graag voor anderen. Ge-
neeskunde gaat over mensen. Zij zijn mijn 
drijfveer. En ik heb altijd graag te doen gehad 
met mensen met een beperking. Die fascinatie 
kreeg ik niet van thuis uit, neen. Maar ze was 

er wel altijd.

Hoe uitte zich dat dan?
Als 16-jarige ging ik als monitor voor het eerst 
mee op zomerkamp met kinderen met een be-
perking. Heerlijke tijden. Veel mensen ervaren 
dat als energievretend en het is ook niet een-
voudig. Maar mij hebben die contacten altijd 
méér energie gegeven dan dat ze kostten. Dat 
was ook mijn grootste motivatie om genees-
kunde te studeren.

U combineert uw academische carrière al jaren 

met een huisartsenpraktijk. Waarom vindt u dat 
belangrijk?
Als professor leid ik jonge mensen op tot 
arts. Ik wil hen niet alleen een stevige the-
oretische bagage meegeven, maar ook veel 
voeling met de beroepspraktijk waarin zij te-
recht kunnen komen. Mijn eigen ervaring als 
huisarts vormt in dat verhaal een onuitput-
telijke bron van inspiratie. De situaties die je 
in het echte leven tegenkomt, zijn namelijk 
altijd complexer en uitdagender dan de ca-
ses in studieboeken. Bovendien maakt mijn 
ervaring de kennis die ik overbreng, ook een 

“GENEESKUNDE 
GAAT OVER 

MENSEN. 
EN MENSEN 

INSPIREREN MIJ” 
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stuk geloofwaardiger.
En wat geeft u uw studenten dan zoal concreet 
mee?
Als huisarts richt ik mij uitsluitend op pati-
enten met een beperking en hun gezin. Mijn 
medische kennis moet uiteraard uitstekend 
zijn, maar dat is niet de énige factor die van 
mij een goede dokter maakt. Een huisarts 
heeft ook een ontzettend belangrijke so-
ciale rol. Ook daar wil ik mijn studenten op 
wijzen. Wanneer ouders van een kind met 
een zware beperking bij mij op consultatie 
komen, zoeken ze niet alleen antwoord op 

een concrete medische vraag. Ze zoeken 
ook een luisterend oor én klankbord. Iemand 
die hun draagkracht in zo’n moeilijk proces 
mee bewaakt. Dat soort dingen kan je alleen 
maar doorgeven aan artsen-in-opleiding als 
je ze zelf ook iedere dag ervaart.

 FRONTLINIE  

Als onderzoeker focust u op kwaliteit in de 
eerstelijnszorg. Hoe past die expertise in dat 
plaatje?
De uitdagingen in de gezondheidszorg van-

daag zijn gigantisch. De vergrijzing, het toene-
mend aantal chronisch zieken... Eerstelijnszorg 
speelt een belangrijke rol in de oplossingen 
voor die uitdagingen. Als we onze zorg kwa-
liteitsvol en betaalbaar willen houden, zal er 
een steeds grotere rol weggelegd zijn voor de 
thuiszorg. Die verschuiving ervaar ik vandaag 
als huisarts al vanop de eerste rij. Daar sta ik in 
de frontlinie en ervaar ik zelf waar het schoentje 
in de praktijk nog vaak knelt. Als onderzoeker 
mag ik vanop een metaniveau naar diezelfde 
uitdagingen kijken en mee oplossingen beden-
ken. Dat bredere blikveld inspireert.►
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En om dat blikveld nog wat te verbreden, werd u 
ook voorzitter van het Wit-Gele Kruis Limburg…
(Lacht) Ja. Als huisarts had ik altijd al het 
grootste respect voor de professionaliteit en 
de innovatie binnen het Wit-Gele Kruis. Mijn 
waardering voor thuisverpleegkundigen is al-
leen maar gegroeid toen ik als mantelzorger 
voor mijn vader op hun hulp moest rekenen. 
Hoe moeilijk ik het emotioneel ook vond om 
die zorg als dochter en arts uit handen te ge-
ven… Zonder hun steun had ik die zorg niet 
kunnen dragen.

Hoe kijkt u als huisarts naar thuisverpleegkun-
digen?
Wat onze thuisverpleegkundigen elke dag 
presteren op het terrein is gigantisch. Zij staan 
garant voor een warme, menselijke en kwali-
teitsvolle zorg. Als dokter zie je jouw patiënten 
regelmatig op consultatie, maar onze thuisver-
pleegkundigen zien diezelfde patiënten iedere 
dag in hun vertrouwde omgeving. Zij zijn let-
terlijk thuis bij hun patiënten en kunnen pro-
blemen veel sneller detecteren. Ook voor de 
mantelzorgers betekenen die contacten een 
enorme meerwaarde. Dreigt een mantelzorger 
onderuit te gaan in de zorg voor zijn partner? 
Dan zal de thuisverpleegkundige vaak als eer-
ste, in overleg met de huisarts, mee op zoek 
gaan naar oplossingen.

 360 GRADEN  

Zoekt u in al uw professionele ervaringen naar 
positieve synergiën?
“Absoluut. Als academicus en huisarts ben ik 
prima geplaatst om het Wit-Gele Kruis Lim-
burg, samen met het management en de me-
dewerkers, klaar te stomen voor de uitdagin-
gen die de toekomst op vlak van de thuiszorg 
met zich meebrengt. En dat zijn er heel wat. 
Maar die link met het Wit-Gele Kruis komt mij 
ook in mijn academische carrière prima van 
pas. 

Hoe?
Als je vanuit eigen ervaringen weet hoe sterk en 
vernieuwend de Vlaamse thuisverpleging ge-
organiseerd is, wordt het ook in je onderzoek 
een stuk duidelijker aan welke eisen bijvoor-
beeld elektronische patiëntendossiers moeten 
beantwoorden om echt impact te kunnen ge-
nereren. Weet je: eerstelijnszorg is een boei-
end vakgebied. Het gaat altijd om mensen. Ik 
ben ontzettend blij dat ik dit domein vanuit een 
360°-bril mag benaderen. Want al die verschil-
lende invalshoeken maken mijn beeld comple-
ter en mijn toekomstvisie scherper. ■

ONDERZOEK IN ACTIE
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OVER DE GRENZEN

Waarom bent u precies in Panama op zoek ge-
gaan naar platwormen?
Dit onderzoek kaderde in een expeditie van het 
Smithsonian Tropical Research Institute. Zij wil-
den achterhalen of de sluiting van het Panama-
kanaal invloed heeft gehad op de evolutie van de 
mariene fauna. Als je in het zeezand de levende 
diertjes – die vandaag aan beide kanten van de 
Panama-engte voorkomen – analyseert, dan kan 
je meer inzicht verwerven in dat proces. Wanneer 
het kanaal zich sluit, splitst immers ook de popu-
latie van dieren en mag je ervan uitgaan dat die 
gebeurtenis zich in de evolutionaire geschiedenis 
van de verschillende diersoorten aftekent.

Hoe ziet zo’n expeditie eruit?
Drie weken werkt een internationaal team van 
specialisten, ieder in zijn domein, aan de karak-

terisatie van de bestaande dierpopulatie. Lange, 
intensieve dagen in het labo, want je moet al die 
dieren levend bestuderen. Van de stalen die je 
verzamelt op het strand en in de zee, maak je 
foto´s en schetsen. Vervolgens maak je hen 
klaar voor een grondige microscopische ana-
lyse. Ik richt mij enkel op de karakterisatie van 
de Rhabdocoela. Andere experten focussen 
op de andere platwormgroepen, gastrotrichen, 
borstelwormen, rondwormen en slakken. Het 
Smithsonian Tropical Research Institute bundelt 
al die analyses en trekt conclusies.

 DUIKERS  

Is het een goed geoliede machine?
Het team waarin ik in Panama werkte, is intus-
sen een vaste waarde voor dit soort expedities. 

Wereldwijd  zijn er maar een paar platworm-
specialisten. We werkten al samen in onder 
andere Brazilië, Lanzarote, Portugal, Sardinië 
en Zweden. Binnenkort staat ook Hawaii op 
de agenda. Buitengewoon boeiend, want op 
hoe meer verschillende plekken ik Rhabdo-
coela kan verzamelen, des te completer mijn 
beeld van de evolutionaire geschiedenis van 
de groep wordt.

Wat was uw spectaculairste missie?
Zonder twijfel de expeditie van de Universiteit 
Kopenhagen op Lanzarote. Daar wou men, via 
een analyse van de mariene zandfauna, ach-
terhalen of er speciale fauna leefde in een grot 
die 1.700 meter doorliep in zee. Een levens- 
gevaarlijke missie voor de duikers die onze  
stalen moesten verzamelen. Als er in die grot 

TOM ARTOIS OP ZOEK NAAR PLATWORMEN IN PANAMA

IN DE BAN VAN DE 
RHABDOCOELA

Prof. dr. Tom Artois (Centrum voor Milieukunde) trok in april drie weken naar 
Panama om er de Rhabdocoela – een specifieke groep platwormen – in 
kaart te brengen. “Met die kennis willen we het evolutionaire schema van de 
platwormen verder aanvullen. De dieren die vandaag leven, geven heel wat 
prijs over hun oorsprong en de ontwikkeling die ze de afgelopen miljoenen 
jaren doormaakten.”
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iets misliep, konden ze niét gered worden. 
Wanneer ze gingen duiken, was het urenlang 
ijzig stil in het labo. En de opluchting groot 
wanneer ze het labo weer binnenwandelden.

Herkent u uw platworm-groep op het eerste 
gezicht?
Hoewel platwormen bijzonder klein zijn, heb ik 
daar toch een soort van intuïtie voor ontwik-
keld. Aan de manier waarop het dier zwemt, 
kan ik mijn Rhabdocoela-platwormen al met 
het blote oog herkennen. (Lacht) Vaak zelfs 
tot op het niveau van het genus (geslacht, 
red.). Mijn Braziliaanse collega is nog straffer: 
hij kan zijn groep borstelwormen bijna altijd 
identificeren op basis van de geur die het 
zand heeft.

 ONONTGONNEN  

Wat maakt uw onderzoeksdomein eigenlijk zo 
fascinerend?
Het onderzoek naar platwormen is nog quasi 
onontgonnen terrein. We schatten dat op dit 
moment slechts 20 tot 25% van alle soorten 
ontdekt is. Dat betekent dat je bijna elke ex-
peditie weer een nieuwe soort in kaart kan  

brengen. Spannend én relevant, want zonder 
een grondige karakterisatie van onze biodiver-
siteit ga je op andere domeinen in het onder-
zoek onvermijdelijk fouten maken.

En de diertjes zelf?
De dieren zelf fascineren me ook mateloos. Wie 
naar een zandstrand gaat, realiseert zich eigen-
lijk niet goed welke magische wereld daar on-
der zijn voeten ligt. Dat zandstrand bulkt letterlijk 
van het leven, de platwormen zijn de opruimers 
van dat hele ecosysteem. Wat een leeuw in de 
savanne is, is de platworm op het zandstrand. 
Platwormen zijn bovendien een van de enige le-
vende diersoorten die in staat zijn om compleet 
te regenereren. Ze overleven droogteperiodes 
van maanden om vervolgens, letterlijk, terug 
boven water te komen. Eitjes die maandenlang 
uitdrogen, komen in amper vijf uur opnieuw tot 
leven. En die platwormen voelen, zelfs in die bij-
na-dood status, instinctief potentiële bedreigin-
gen aan. Wanneer in een tijdelijke poel ook de 
prooien van platwormen na een paar uur weer 
sluipen, zie je dat de platwormen automatisch 
nog net iets sneller uit hun slaapstand ontwa-
ken. De Rhabdocoela blijven verbazen.

“ Wat een leeuw in  

 de savanne is, is  

 de platworm op het  

 zandstrand.” 
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PARTNERS IN INNOVATIE

Hoe belangrijk is zo’n evidence-based aanpak 
voor de FOD Justitie?
Dietger Geeraerts (FOD Justitie): Heel be-
langrijk. Als je een beslissing neemt, wil je op 
voorhand weten welke effecten dat precies 
heeft. Een performante overheid wil de slin-
kende middelen waarover ze beschikt uiteraard 
graag investeren in de meest effectieve initiatie-
ven. Maar het toepassen van economisch in-
strumentarium, zoals de analytische evidence-
based aanpak, is wel nog heel nieuw voor de 
FOD Justitie.

Wim Marneffe (UHasselt): Overheidsorganisa-
ties worstelen met die zoektocht naar meer effi-
ciëntie. De kwaliteit van de dienstverlening voor 
de burgers moet te allen tijde gegarandeerd 
blijven. Juridische principes moeten overeind 
blijven. En toch moet het straks met minder 
middelen. Om in die context verantwoorde en 
weloverwogen beslissingen te nemen, moet je 
beleidsvoorstellen zo goed mogelijk cijfermatig 
kunnen aftoetsen en onderbouwen. Daar pro-
beren wij de FOD Justitie bij te helpen.

Waaraan werken jullie concreet samen?
Samantha Bielen (UHasselt): De voorbije 
twee jaar hebben we rond uiteenlopende dos-
siers samengewerkt. Bij de rechtbanken van 
eerste aanleg zijn we met een dossieronder-
zoek nagegaan wat de gemiddelde doorloop-
tijd van gerechtelijke procedures precies inhield. 
Een actueel onderwerp dat in de media vaak 
veel stof doet opwaaien. Daar hebben we ook 
in kaart gebracht welk effect bepaalde hervor-
mingen gehad hebben op die doorlooptijden. 
We hebben ook de economische impact van 

Beleidsmakers moeten bij het nemen van beslissingen systematisch, expliciet en oordeelkundig gebruik kunnen maken 
van de best beschikbare feiten en cijfers. Dat is de kernidee van het evidence-based denken. En op een moment dat 
justitie in ons land grondig hervormd wordt, zijn die cijfermatige analyses voor de FOD Justitie noodzakelijker dan ooit. 
De UHasselt-onderzoeksgroep  Beleidsmanagement helpt hen hierbij. 

JUSTITIE 2.0: 
VAN BUIKGEVOEL NAAR 

EVIDENCE-BASED 

ONDERZOEKSGROEP BELEIDSMANAGEMENT – FOD JUSTITIE 
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een aantal andere, concrete beleidsvoorstellen 
doorgerekend en vergeleken met een aantal 
andere scenario’s.

Dietger Geeraerts: De UHasselt heeft ook de 
reële  personeelskost van de individuele recht-
banken en parketten – voor het eerst ooit – in 
kaart gebracht. Tot op heden beheert de FOD 
Justitie in Brussel alle middelen centraal. Met 
de nieuwe hervorming willen we méér verant-
woordelijkheid en autonomie geven aan de 
rechtbanken en willen we de magistratuur zijn 
middelen zelf laten beheren en verdelen. In dat 
geval is het natuurlijk wél belangrijk om de in-
dividuele kosten te kennen. En dan is er nog 
het vervolg. Hoe verdelen we die middelen op 
een rechtvaardige manier? Welke verdeelsleutel 
hanteren we best? Wat is het meest ideale be-
heerniveau? En hoe kunnen we die budgetten 
ook voor een klein deel laten afhangen van de 
efficiëntie van de rechtbank? De UHasselt-on-
derzoeksgroep reikt ons ideeën en concrete in-
strumenten aan om dat te meten en valoriseren.

 ALLE FEITEN OP EEN RIJ 

Wat gebeurt er concreet met de onderzoeks-
resultaten?
Wim Marneffe: Voor ons is het niet zo belang-
rijk wat er uiteindelijk met onze analyses en aan-
bevelingen gebeurt. Belangrijk is dat het beleid 
alle juiste cijfers ter beschikking heeft om een 
weloverwogen keuze te kunnen maken. Soms 
volgen ze ons advies, andere keren niet. Maar 
dat hoeft ook niet. De economische impact van 
een voorstel is soms gewoon niet het belang-
rijkste argument.

Dietger Geeraerts: De cijfers spelen altijd een 
belangrijke rol in de discussie. Zijn de assump-
ties die we van tevoren maakten correct? Met 
deze analyses hebben we alle feiten op een 
rijtje.

Waarin ligt de grootste meerwaarde van de sa-
menwerking?
Dietger Geeraerts: Door deze samenwerking 
zijn we in staat om de – economische – impact 
van bepaalde voorstellen en beslissingen veel 
beter in te schatten. Voor ons is het een groei-
proces, maar je merkt stilaan wel een verande-
ring in mindset. De vraag naar cijfers stijgt. Deze 
kruisbestuiving vanuit een economische invals-
hoek, geeft ons dan ook een beter inzicht in de 
werking van Justitie.

Wim Marneffe: Voor ons als academici is het 
dankbaar om onderzoek te doen waarmee 
ook écht iets gedaan wordt in de praktijk. We 
zijn ontzettend enthousiast om dit nieuw, nog 
braakliggend terrein mee te ontginnen. ■

SAMANTHA BIELEN promoveerde twee jaar geleden aan de UHasselt 
met een doctoraatsonderzoek (rechten en economie) over gerechtelijke achterstand. 
Momenteel werkt ze als doctor-navorser in de UHasselt-onderzoeksgroep Economie- 
en beleidsmanagement.

WIM MARNEFFE is professor beleidsmanagement, administratieve ver-
eenvoudiging, efficiënte overheid aan de UHasselt. Hij leidt de onderzoeksgroep Eco-
nomie- en beleidsmanagement aan de UHasselt. 

DIETGER GEERAERTS was tot voor kort programmanager directo-
raat-generaal Rechterlijke Organisatie bij de FOD Justitie. Momenteel is hij werkzaam 
in de beleidscel van minister van Justitie Koen Geens. Daarnaast is hij ook Belgisch 
vertegenwoordiger bij de European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ).
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Zijn passie voor biologie vond hij in de middel-
bare school, maar aan de UHasselt kwam die 
voluit tot ontplooiing. “Het waren de beginja-
ren van het LUC”, zegt Jos Noben. “Ik denk 
dat we in totaal, over alle opleidingen heen, 
met zo´n 300 studenten waren. Op de cam-
pus hing een heel aparte, stimulerende sfeer. 
Ik denk niet dat het toeval is dat er bij Jans-
sen Pharmaceutica nogal wat van die eerste-
generatie-LUC’ers – zoals Frank De Beukelaer, 
Jens Van Roey en Paul Stoffels – in topposities 
werken. Er werd schitterend les gegeven. De 
lat lag hoog. En de proffen waren top in hun 
vak, maar tegelijkertijd stonden ze dicht bij 
hun studenten.” Achteraf, in Leuven, moest 
hij even wennen aan die andere verhoudingen. 
“Daar was het plots not done om tijdens de les 
vragen te stellen”, lacht Jos Noben.

 SCHILDERKUNST 

Jos Noben was naar eigen zeggen “een goede 
student”. “Maar ik had heel veel interesses. Mijn 
studie biologie combineerde ik met een oplei-
ding schilderkunst in Maastricht. En dat was 
voor mij minstens even belangrijk. Eigenlijk zie 
je die drang naar variatie ook nog in mijn hui-
dige job: ik ben niet de topwetenschapper die 
zich jarenlang op slechts één domein toelegt 
en daarin op wereldschaal excelleert. Ik ben de 
projectmanager die het overzicht behoudt, de 
grote lijnen uitzet en mensen en visies met el-
kaar verbindt in een positief verhaal.”

Wereldwijd begeleidt de UHasselt-alumnus 
een 30-tal projectleiders die elk een interdisci-
plinair team van onder meer toxicologen, che-
mici en clinici aansturen rond nieuwe medische 
innovaties in het domein van infectieziekten. 
“Een boeiende en afwisselende job waarin ik 
extreem getalenteerde en beloftevolle men-
sen mag motiveren en hen de kennis en de  

omkadering mag geven om stappen vooruit te 
kunnen zetten.”

Zo´n R&D-ontwikkeling begeleiden, is een in-
tensief proces dat over heel veel jaren loopt. 
Jos Noben: “Doorgaans werkt men in de sec-
tor met time frames van twaalf jaar. Bij Janssen 
hebben we dat ontwikkelingsproces kunnen 
versnellen tot zeven à acht jaar. Gedurende 
die hele periode moet je de focus behouden 
en voluit blijven geloven in dat verhaal. Een 
uitdaging, want elk project sterft onderweg 
minstens een paar keer voordat het leeft. Ook 
als de resultaten tegenvallen, moet je mogelijk-
heden en kansen blijven zien en grijpen. Ga-
ranties op succes bestaan niet. Maar zolang je 
niet moet stoppen, moet je blijven doorgaan.”

 TBC     

Het mooiste project waaraan hij ooit meewerk-
te? “De ontwikkeling van TMC207, een genees-
middel dat het verschil maakt voor tbc-patiën-
ten die resistent zijn tegen vrijwel alle bekende 
antibiotica”, antwoordt hij zonder al te lang na-
denken. “Dat hebben we destijds vanuit Tibotec 
ontwikkeld, een klein biotechbedrijf in Mechelen 
waar Paul Stoffels medeoprichter van was. Aan 
de basis lag het onderzoekswerk van Koen An-
dries, onderzoeker bij Janssen. Vandaag prijkt 
dat geneesmiddel Sirturo op de WHO-lijst van 
onmisbare producten en heeft het flink wat prij-
zen gewonnen.”

Het R&D-proces achter dat geneesmiddel ver-
liep echter allerminst van een leien dakje, geeft 
Jos Noben toe. “Financieel leek TMC207 lang 
geen succesverhaal, want tuberculose treft 
vooral armere mensen. Bovendien was al het 
studiewerk errond totaal verouderd. Toch ble-
ven we dat dossier op tafel leggen en werkten 
we, ook onder de radar, met een kleine ploeg  

Als head project manager van de R&D-afdeling Infectieziekten bij Janssen Pharmaceutica stond 
Jos Noben mee aan de basis van de ontwikkeling van heel wat virusremmers. “Nieuwe medicijnen 

ontwikkelen en op de markt brengen: dat is geen euforisch verhaal vol baanbrekende resultaten en grote 
eurekamomenten. Het is een lang en intensief proces”, zegt de UHasselt-alumnus biologie.

“ALS JE NIET MOÉT STOPPEN, 
MOET JE DOORGAAN”

JOS NOBEN (BIOLOGIE),
 R&D-AFDELING INFECTIEZIEKTEN BIJ JANSSEN PHARMACEUTICA
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ALUMNUS IN DE KIJKER

gepassioneerden keihard verder aan de re-
search. Toen het tijdschrift Science onze baan-
brekende resultaten publiceerde, kwam de 
verdere ontwikkeling bij Janssen in een stroom-
versnelling.”

 OPEN INNOVATIE  

Dat soort passie heb je nodig, zegt hij. “Met dat 
soort vastberadenheid van gelijkgezinden kan je 
échte doorbraken realiseren. In een grote orga-
nisatie als Janssen is het soms veel moeilijker 
om die frisse ideeën en die pioniersgeest vast te 
houden. Daarom zoeken wij ook vandaag nog 
continu naar positieve synergieën met kleine 
beloftevolle biofarmabedrijfjes en onderzoeks-
instituten.” Niet om die kleinere spelers te laten 
verdwijnen in de grote Janssen-structuur. “Wél 
om hen vanuit hun kracht en eigenheid extra 
groei-impulsen en ondersteuning te geven. Dat 
is voor een stuk wat ik vandaag ook doe in San 

Francisco, trouwens. Als Liaison Leader stem ik 
de onderzoeksactiviteiten van ALIOS, een klein 
biofarmabedrijf, en Janssen beter op elkaar af. 
Het onderzoek van ALIOS is van topniveau: 
daar gaan knappe dingen gebeuren, dat voél 
je. Door de krachten te bundelen met een we-
reldspeler als Janssen zullen nieuwe innovaties 
sneller hun weg naar de markt vinden.”

Open innovatie is voor Janssen overigens geen 

toverwoord. Jos Noben: “Wij hebben die inno-
vatieve denkers en die pioniersvibe nodig om 
onze pijplijn te voeden. En onze partners heb-
ben ons nodig omdat we innovatie als geen an-
der herkennen en ontwikkelen. Bovendien be-
schikken we over het kapitaal en de ervaring om 
innovatieve geneesmiddelen ook echt tot bij de 
patiënt te krijgen. Zo creëren we meerwaarde 
voor alle partijen. En dat is een verhaal waar ik 
ongelooflijk graag mijn rol in wil spelen.” ■

“ Medicijnen  

 ontwikkelen, is een  

 lang en intensief  

 proces.”
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 1974-1990:
 HET BEGIN

Paul Janssen leverde het eerste doctoraat af 
dat binnen de UHasselt geschreven is. Het 
was september 1978. “Ik wou absoluut bij 
Herman Callaert en Noël Veraverbeke docto-
reren. Wetenschappelijk onderzoek in de sta-
tistiek fascineerde mij mateloos – en zij hadden 
de ambitie om daar écht iets innovatiefs mee 
te doen. Dat heeft mij destijds naar Diepen-
beek gebracht.”

“De dag dat ik kwam solliciteren, in de zomer 
van 1974, herinner ik me nog goed. Toen ik 
de campus in Diepenbeek niet meteen vond 
en een voorbijganger naar de weg vroeg, ant-
woordde hij in zijn mooiste Limburgs accent: 
Het LUC: is dat een fabriek, meneer? Hij had 
nog nooit van de universiteit gehoord. Dan be-
sef je welke weg er ondertussen is afgelegd.”

 KOFFIEKAMER 

In die beginjaren was het een beetje improvise-
ren. “Wij werkten op een kantoor op de tweede 
verdieping en voor het hele departement was 
er maar één telefoon… Bij de secretaresse op 
de gelijkvloerse verdieping. Probeerde iemand 
ons te bellen, dan kwam de secretaresse hele-
maal naar boven gelopen. Computers hadden 
we ook niet. Het onderzoek in de statistiek was 
een heel andere discipline dan vandaag.”

“We waren een kleine, hechte organisatie 
waarin iedereen zich betrokken voelde. We 
stonden dicht bij onze rector, onze collega´s, 
onze studenten en onze universiteit. Iedereen 
was vastbesloten om van dat LUC een suc-
cesverhaal te maken. Die passie, die enthou-
siaste inzet van onderuit zat verweven in alles 
wat we deden. Met slechts één koffiekamer 

VAN UHASSELT-DOCTORANDUS
TOT VICERECTOR

PAUL JANSSEN OVER ZIJN 42 JAAR AAN UHASSELT

Niemand zag de UHasselt beter uitgroeien tot de universiteit die ze vandaag is dan Paul Janssen. Na een academische 
carrière van 42 jaar neemt hij in oktober afscheid als vicerector Onderzoek. Al is het nog geen écht afscheid. “Ik hoop 
nog een tijdje aan boord te blijven als VLIR-UOS-voorzitter en ik zou ook nog graag enkele mooie artikels publiceren”, 
zegt de uittredende vicerector.

kwam je ook voortdurend collega´s uit andere 
disciplines tegen: biologen, chemici, wiskundi-
gen, sociologen... Misschien is die interdiscipli-
naire insteek van het Centrum voor Statistiek 
(CenStat) wel ontsproten uit die inspirerende, 
interdisciplinaire manier van koffiedrinken.”

 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 

Toch lag de lat van in het begin ontzettend 
hoog, aldus Paul Janssen. “De groep statis-
tiek heeft onmiddellijk de internationale kaart 
getrokken en werkte nauw samen met de uni-
versiteit  Leiden en het Mathematisch Centrum 
(nu CWI) in Amsterdam. Via FWO-aanvragen 
haalden we ook internationale topproffen uit 
onder meer Harvard en Seattle naar het LUC. 
De ontmoetingen gaven een dynamiek waar-
voor niemand immuun was.”

“Toen professor Serfling mij in 1982 uitnodig-
de om zes maanden naar de Johns Hopkins 
University in Baltimore te komen, heb ik daar 
niet lang over moeten nadenken. Mijn kinderen 
waren op dat moment 1 en 3 jaar, mijn vrouw 
was actief in het onderwijs en mijn familie vond 
het eigenlijk te gek voor woorden dat we met 
zulke kleine kinderen naar de andere kant van 
de wereld trokken. Maar wij wilden die kans 
niet aan ons voorbij laten gaan.” 

Met een klein hartje trok het gezin Janssen 
naar de VS. “Het was een van de mooiste er-
varingen uit mijn leven, zowel persoonlijk als 
op professioneel vlak. Als onderzoeker bracht 
dat Amerika-avontuur inspiratie waarop ik nog 
jaren verder kon bouwen, mijn internationaal 
netwerk was in een recordtijd gigantisch uit-
gebreid. In 1990 heb ik, samen met mijn gezin, 
nog eens twee maanden in Seattle gewoond. 
Ik werkte daar aan het Department of Statistics 
van de University of Washington. Ook dát was 
een heel mooi moment in mijn academische 

TERUGBLIK / VOORUITBLIK

carrière. Die positieve ervaringen hebben van 
mij een heftig pleitbezorger gemaakt van inter-
nationalisering voor jonge onderzoekers.”

 1990-2004:
 KENNIS DELEN MET HET ZUIDEN

In 1990 werd het universitair middenkader af-
geschaft. “Geen eerstaanwezende assistenten 
en geen werkleiders meer. Net op tijd. Als dat 
er niet gekomen was, dan zou ik niet aan de 
universiteit gebleven zijn. Ondanks mijn vaste 
aanstelling als werkleider kon ik door dat sta-
tuut toch niet de volledige verantwoordelijk-
heden opnemen die bij een academische job 
horen. Het ZAP-statuut bracht perspectief.”

In die periode legde Paul Janssen mee de 
fundamenten van CenStat. “Vandaag werken 
daar meer dan 50 onderzoekers, maar zon-
der het internationale masterprogramma in de 
biostatistiek hadden we niet zo snel kunnen 
groeien. De farmaceutische industrie juichte 
die nieuwe opleiding enthousiast toe. Biosta-
tistiek bestond nog niet in België en het belang 
van dat domein zou – wereldwijd – alleen maar 
verder toenemen.” 

En er was ook veel interesse uit het Zuiden. 
“Om tegemoet te komen aan de grote vraag 
van studenten uit ontwikkelingslanden, gingen 
we bij VLIR-UOS aankloppen voor financiële 
ondersteuning. De vijf beurzen die we dat eer-
ste jaar verwierven, werden al snel 16 beurzen 
per jaar. Dat zorgde voor een aangename, in-
ternationale instroom. Onze expertise en het 
aantal onderzoekers groeiden. Het programma 
had óók impact op de ontwikkeling van landen 
in het Zuiden. Studenten die met hun expertise 
terugkeerden naar hun thuisland, droegen – en 
dragen – met die kennis bij aan de opbouw 
van capaciteit in hun thuisuniversiteit.”
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 INTERNATIONAAL NETWERK 

Die master in Biostatistics heeft zijn passie 
voor ontwikkelingssamenwerking doen ontlui-
ken. “Daar heb ik aan den lijve ondervonden 
dat je immens veel impact kan hebben als je je 
kennis deelt met landen die zich nog volop aan 
het ontwikkelen zijn.” Paul Janssen doceerde 
in die periode niet alleen aan studenten die in 
België les volgden, maar trok ook naar onder 
meer Kenia, Ethiopië en Suriname. “Zo kon ik, 
vanuit mijn expertise, tóch een mooie bijdrage 
leveren aan de capaciteitsuitbouw ter plaatse. 
Door die intensieve contacten met studenten 
uit het programma, groeide mijn internationale 
netwerk in het Zuiden bovendien gestaag. En 
daar vloeiden steeds weer nieuwe projecten 
uit voort. Niet alleen voor statistiek, maar ook 
voor een aantal andere onderzoeksdomeinen 
en opleidingsprogramma’s.”

 2004-2016: 
 VICERECTOR ONDERZOEK 

“Ik hield enorm van onderzoek en ontwikke-
lingssamenwerking. Daar lag mijn hart – en 
daar ligt het vandaag nog steeds.” Een be-
leidsfunctie stond dus niet op zijn verlang-
lijstje, hij is daar “spontaan” ingerold. “Onder 
de vorige rector – Harry Martens – maakte ik 
deel uit van een denktank. Een groep betrok-
ken academici die kritisch naar het beleid keek 
en (frisse) ideeën formuleerde. We dachten op 

een constructieve manier mee na over onder 
meer de uitbreiding van het opleidingsaanbod. 
We voedden de discussies en hielpen docu-
menten voorbereiden.” Ook een zekere Luc De 
Schepper maakte deel uit van die denktank. 
“Toen duidelijk was dat hij de nieuwe rector 
wou worden, zei ik dat ik graag bereid was om 
hem te helpen bij het uitrollen van zijn beleid. Ik 
had nooit gedacht dat die uitspraak ooit geïn-
terpreteerd zou worden als een sollicitatie voor 
de functie van vicerector Onderzoek.” 

 ARTIKELS 

Sterker nog: heel even heeft Paul Janssen ge-
twijfeld om die stap te zetten. “Minder tijd voor 
onderzoek, dat was een niet-evidente tol die ik 
moest betalen. Tegelijkertijd: als voorzitter van 
de Onderzoeksraad vervulde ik op dat mo-
ment, binnen de universiteit, eigenlijk al de rol 
van vicerector Onderzoek. Ik zou wel een ma-
nier vinden om mijn onderzoek niet helemaal 
op te geven, want dat was geen optie. Al was 
het vaak een moeilijke oefening om de juiste 
balans te vinden, tóch ben ik al die jaren – vaak 
´s avonds en in het weekend – artikels blijven 
schrijven. Ik ben mijn coauteurs dankbaar voor 
het geduld op die momenten dat beleid voe-
ren de bovenhand nam.  Als vicerector bleef ik 
ook doctorandi begeleiden. Belangrijk, want zij 
hielden mij wetenschappelijk alert.”

Of hij fier is op zijn termijn als vicerector? “Best 
wel. De afgelopen 12 jaar is de UHasselt enorm 
gegroeid: in expertise, in studentenaantallen 

en in onderzoeksresultaten. We zijn veel meer 
aanwezig in de Vlaamse interuniversitaire fora 
en onze positie als vijfde Vlaamse universiteit 
wordt niet meer voortdurend in vraag gesteld. 
Vanuit onze expertise nemen we én onze rol in 
de regio ter harte én kunnen we ons internati-
onaal positioneren. Als ik naar het to-do-lijstje 
kijk dat we destijds in die denktank formuleer-
den, zijn we toch grotendeels geslaagd in onze 
missie. De interne communicatie blijft een hei-
kel punt: dat was in de tijd van onze denktank 
ook al een bron van frustratie. Intussen hebben 
we geleerd hoe belangrijk, maar ook hoe moei-
lijk, het is om correcte communicatiestromen 
op poten te zetten. Door de groei de afgelopen 
jaren is dat er niet eenvoudiger op geworden. 
Met koffiedrinken alleen komen we er allang 
niet meer.”

 DE TOEKOMST 

“Ik heb de meest veelzijdige academische  
carrière gehad die een mens zich kan dromen. 
Onderwijs, onderzoek, internationalisering, 
ontwikkelingssamenwerking én beleid: ik heb 
van alles geproefd. En het heeft me ontzettend 
gesmaakt. Al heb ik me onderweg ook wel een 
paar keer verslikt.” 

Wat hij straks zal missen wanneer hij de deur 
achter zich dichttrekt? “Vooral mijn studenten. 
En natuurlijk: de collega’s van Onderzoeksco-
ordinatie, TechTransfer en Internationalisering, 
met wie ik al die jaren intensief en fijn heb sa-
mengewerkt. Ik heb veel van die medewerkers 
zelf kunnen aanwerven en ik heb hen zien 
groeien in verantwoordelijkheid.”

 PLANNEN 

Maar het verhaal van Paul Janssen aan de 
UHasselt stopt (nog) niet. “Ik heb nog ontzet-
tend veel plannen. Voor ontwikkelingssamen-
werking hoop ik de volgende twee jaar voorzit-
ter van VLIR-UOS te zijn. En voor onderzoek 
ben ik klaar om weer meer tijd en energie te 
investeren in enkele projecten die al in de stei-
gers staan. Ik hoop ook nog enkele goede ar-
tikels te schrijven en ik wil nog een paar jaar 
doen wat ik graag doe.” Al zal het tempo wel-
licht een stukje lager liggen, zegt hij. “Maar dat 
mag ook wel. Daardoor komt er wat meer tijd 
vrij voor mijn gezin en, vooral, voor mijn vier 
kleinkinderen. Onlangs ging ik mijn kleinzoon 
van vijf voor het eerst ophalen aan de school-
poort. Hij kijkt in ieder geval al reikhalzend uit 
naar dit nieuwe hoofdstuk.”

TERUGBLIK / VOORUITBLIK
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VIER NIEUWE
EREDOCTOREN

UHASSELT IN ACTION EREDOCTORATEN

Op 24 mei reikte de UHasselt eredoctoraten uit aan Martha C. Nussbaum, Paul Stoffels, Jean-Marie Tarascon en 
Kunlé Adeyemi. Waarom koos de universiteit nu net voor déze eredoctoren? Hun promotoren aan het woord. 
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DE FILOSOFE DIE RECHTVAARDIGHEID 
EN GELUK HERDEFINIEERT

INSTELLINGSEREDOCTORAAT

 WIE IS MARTHA C. NUSSBAUM? 

Martha C. Nussbaum wordt beschouwd als 
één van de grootste denkers van deze tijd. Ze 
is een gezaghebbende stem in het debat over 
rechtvaardigheid, gelijkheid, ethiek, emotie en 
feminisme. Ze doceerde in ‘s werelds meest 
prestigieuze universiteiten (Harvard, Brown en 
Oxford) en heeft al meer dan 50 eredoctora-
ten op haar naam staan. Professor Nussbaum 
verdiende haar sporen met de capabilities ap-
proach, waarin ze het begrip ‘armoede’ een 
compleet nieuwe invulling geeft.

 RESILIENT SOCIETY 

“Onze samenleving wordt continu geconfron-
teerd met grote veranderingen en uitdagingen. 
Om die bewust en geëngageerd te kunnen 

UHASSELT IN ACTION EREDOCTORATEN

LUC DE SCHEPPER OVER MARTHA C. NUSSBAUM 

aangaan en oude waarheden te herdefinië-
ren, hebben we grote denkers nodig. Martha 
Nussbaum is zo een grote denker”, aldus rec-
tor Luc De Schepper. “Hoe kan je meten hoe 
ontwikkeld en succesvol een land is? Wat zegt 
het BNP van een land in feite over de échte 
armoede van de inwoners? En is het niet veel 
belangrijker om te kijken naar welke mogelijk-
heden mensen krijgen om hun capaciteiten te 
ontwikkelen?  Met haar capabilities approach 
verwierf Martha Nussbaum wereldfaam. Haar 
ideeën, die een samenleving meer veerkracht 
kunnen geven, zetten aan tot denken. Wat 
betekenen armoede en groeikansen écht? En 
hoe kunnen we dat in kaart brengen? Haar vi-
sie had impact. De VN liet zich immers door 
Nussbaums capabilities approach inspireren 
bij het uittekenen van hun United Nations Hu-
man Development Index.”

 NUSSBAUM EN UHASSELT 

“Als universiteit helpen we jonge mensen 
groeien en hun talent ontwikkelen. We zoeken 
naar de beste manieren om hun potentieel te 
ontwikkelen, omdat we – net als Martha Nuss-
baum – geloven dat de kracht van een samen-
leving mee bepaald wordt door de ontwikke-
lingskansen die zij mensen geeft. Nussbaum 
benoemt onderwijs als een van de steunpila-
ren van een sterke, levendige en democrati-
sche maatschappij. Die visie onderschrijven 
we maar al te graag. Bovendien pleit ze voor 
universiteiten die hun studenten een brede en 
kritische kijk meegeven op de wereld waarin ze 
leven. Jongeren moeten volgens haar afstude-
ren met hun ogen, oren, mond en geest wijd 
open. Laat dat nu precies een taak zijn die we 
aan de UHasselt ter harte nemen.”
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DE DOKTER DIE AFRIKA VEERKRACHT 
GAF IN DE STRIJD TEGEN HIV

EREDOCTORAAT OP VOORDRACHT VAN DE FACULTEIT GENEESKUNDE EN 
LEVENSWETENSCHAPPEN

 WIE IS PAUL STOFFELS? 

Ambitieuze topondernemer. Wereldverbete-
raar met een missie. Meerwaardezoeker en 
value creator. UHasselt-alumnus. Paul Stof-
fels (Chief Scientific Officer van Johnson & 
Johnson en Worldwide Chairman van Janssen 
Pharmaceutical Companies) is het allemaal. 
Hij prijkt als enige Belg op het lijstje van de 
25 invloedrijkste personen in de internationale 
biofarma. 

 RESILIENT SOCIETY 

“Er zijn honderden goede redenen om een 
eredoctoraat uit te reiken aan dr. Stoffels”, 
zeg prof. dr. Veerle Somers. “De uitdagingen 
die vandaag in de zorg op ons afkomen, zijn 
gigantisch. De vergrijzing, het toenemend aan-
tal chronisch zieken, nieuwe ziekten waar nog 
geen behandeling voor gevonden is… Hij for-
muleert hier binnen Johnson & Johnson mee 

VEERLE SOMERS OVER PAUL STOFFELS 

antwoorden op. Hij investeert in de ontwikke-
ling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën 
die ons gezondheidssysteem veerkrachtiger 
helpen maken. Onder zijn leiding werden maar 
liefst vijftien nieuwe geneesmiddelen ontwik-
keld voor de behandeling van o.a. prostaat-
kanker. En als ondernemer zorgde hij voor een 
doorbraak in de ontwikkeling van succesvolle 
aidsremmers.”

 PAUL STOFFELS EN DE  
 FACULTEIT GLW 

“Dr. Stoffels is in de eerste plaats een betrok-
ken arts die een verschil wou maken voor 
zijn patiënten. Dat beeld van ‘dokter als een 
belangrijke speler in onze samenleving’ wil-
len wij onze studenten ook graag meegeven. 
Al tijdens zijn studies trok dr. Stoffels als ge-
neesheer-in-opleiding naar Afrika. In Kinshasa 
zag hij met eigen ogen wat hiv had aangericht. 
Hiv trok als een verwoestende stortgolf over 

het Afrikaanse continent: 20 tot 30% van de 
patiënten in het ziekenhuis testte hiv-positief. 
Dat leed heeft hem nooit nog losgelaten. De 
volgende decennia is hij volhardend blijven 
zoeken naar een hiv-remedie. Met succes. 
Duizenden hiv-patiënten danken vandaag hun 
leven aan de inspanningen van dr. Stoffels.” 

 PAUL STOFFELS EN UHASSELT 

“Het is de eerste keer dat een UHasselt-alum-
nus een eredoctoraat krijgt. Dat een man met 
zo’n palmares aan onze universiteit gestu-
deerd heeft – en de UHasselt nog steeds een 
warm hart toedraagt – geeft dit eredoctoraat 
extra glans. Speciaal voor deze gelegenheid 
heeft dr. Stoffels ook een lezing gegeven voor 
onze studenten. Binnen de faculteit werken 
we bovendien al jaren intensief en goed samen 
met Janssen Pharmaceutica. Deze wereld- 
speler draagt het open-innovatie-idee hoog in 
het vaandel.”
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DE VISIONAIRE CHEMICUS ACHTER 
ENERGIEOPSLAG IN BATTERIJEN

EREDOCTORAAT OP VOORDRACHT VAN DE FACULTEIT WETENSCHAPPEN

 WIE IS JEAN-MARIE  
 TARASCON? 

Prof. dr. Jean-Marie Tarascon is een chemicus 
die als geen ander begrijpt hoe je materialen 
vanuit de kleinste bouwstenen moet opbou-
wen zodat ze energieopslag mogelijk maken. 
Met zijn scheikundige concepten ligt hij mee 
aan de basis van innovatie in prototypes van 
elektrische wagens. 

 RESILIENT SOCIETY 

“Een veerkrachtige samenleving anticipeert op 
de grote uitdagingen van de toekomst. Inno-
vatieve, duurzame oplossingen bedenken voor 
de energievraagstukken die op ons afkomen, 
is in die context van cruciaal belang. Professor 
Tarascon zoekt vanuit zijn vakgebied mee naar 
duurzame alternatieven om energieopslag in 
batterijen naar een hoger niveau te tillen”, zegt 
prof. dr. Marlies Van Bael.

UHASSELT IN ACTION EREDOCTORATEN

MARLIES VAN BAEL OVER JEAN-MARIE TARASCON

 JEAN-MARIE TARASCON EN  
 IMO-IMOMEC 

“Jean-Marie Tarascon benadert de ontwikke-
ling van duurzame, nieuwe materialen steeds 
vanuit het meest fundamentele, chemische on-
derzoek. Een diepgaand inzicht in hoe materia-
len vanuit hun meest elementaire bouwstenen 
zijn opgebouwd en functioneren, stelt hem in 
staat om op een efficiënte en zelfs disruptieve 
manier ideeën te ontwikkelen voor nieuwe toe-
passingen. Dat is ook het onderzoeksmodel 
dat wij binnen imo-imomec hanteren. Zijn werk 
inspireert ons in ons onderzoek naar nieuwe 
materialen voor energieopslag in batterijen.”

“Duurzaamheid loopt als een rode draad door 
zijn carrière. Al sinds de jaren negentig bereikt 
professor Tarascon systematisch doorbraken 
binnen zijn terrein. Zijn onderzoek wordt niet 
alleen veelvuldig opgepikt in de wetenschap-
pelijke literatuur, maar leidt ook tot patenten 
en prototypes van o.a. elektrische auto´s. Hij 
anticipeert als geen ander op steeds nieuwe 

uitdagingen en zet gestaag stappen vooruit in 
de ontwikkeling van nieuwe CO2-neutrale le-
venscycli van batterijen en de zoektocht naar 
duurzamere grondstoffen zoals natrium als al-
ternatief voor lithium.”

 JEAN-MARIE TARASCON EN  
 UHASSELT 

“Jean-Marie Tarascon is niet alleen een briljant 
wetenschapper. Hij is ook een teamspeler die 
in het Réseau sur le Stockage Électrochimique 
de l`Énergie  sterke Europese onderzoeksin-
stituten en bedrijven samenbrengt rond inno-
vatieve projecten. Over landen en disciplines 
heen zoekt hij naar synergieën die meerwaarde 
creëren. Zo zorgt hij ervoor dat zijn fundamen-
tele ideeën ook effectief kunnen doorgroeien 
tot vermarktbare producten. Zijn aanpak boe-
zemt ons vertrouwen in voor projecten zoals 
EnergyVille, waarin wij in Limburg ook mee-
bouwen aan een ecosysteem  rond hernieuw-
bare energie.”
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DE REGISSEUR VAN DE RUIMTE DIE 
STEDEN VEERKRACHT SCHENKT

EREDOCTORAAT OP VOORDRACHT VAN DE FACULTEIT ARCHITECTUUR EN KUNST

 WIE IS KUNLÉ ADEYEMI? 

Kunlé Adeyemi, de oprichter van het bureau 
NLÉ, is véél meer dan een architect die plan-
nen ontwerpt voor knappe gebouwen. Vanuit 
een sociaal engagement regisseert hij de totale 
leefomgeving in ontwikkelende steden en cre-
eert hij kansen voor mensen. En de mensen 
voor wie hij ontwerpt, betrekt hij ook elke keer 
in dat ontwerp- en bouwproces.

 RESILIENT SOCIETY  

“Met zijn Makoko Floating School-project  
maakte Kunlé Adeyemi wereldfurore”, zegt 
prof. dr. Jo Berben. “Hij slaagde erin om een 
straatarme stad, volledig omringd door water 
en bedreigd door overstromingen, uit het slop 
te halen en perspectieven en kansen te bieden. 
In die hopeloze setting zag hij toch kansen om 
een schoolgebouw te ontwerpen dat haar pri-
maire functie verregaand overstijgt en mensen 
dichter bij elkaar brengt. En dat samen met de 
lokale gemeenschap, de materialen die voor-
handen waren en de intrinsieke kracht van de 
omgeving. Het drijvend gebouw van 200 vier-
kante meter maakt een verschil voor de hele 
gemeenschap. En met het blauwe dak dat bo-
ven de grijze brei van paalwoningen uittorent, 
creëerde Kunlé een ware landmark die het be-
lang van onderwijs symboliseert als een baken 
van hoop. De Floating School is hét archetype 
van veerkrachtige architectuur.”

 KUNLÉ ADEYEMI EN DE  
 FACULTEIT ARK 

“Een architect geeft letterlijk vorm aan een 
omgeving. Hij creëert een stimulerende set-
ting waarin het aangenaam is om te leven. 
Een omgeving die kansen creëert, functies én 
mensen met elkaar verbindt. Want de mens 
staat altijd centraal in het ontwerpproces. In 
die visie vinden Kunlé Adeyemi en onze facul-
teit elkaar. ARK heeft de afgelopen jaren heel 
sterk de kaart van internationalisering getrok-
ken. Met projecten als Studio Tanzania spelen 

JO BERBEN OVER KUNLÉ ADEYEMI

we concreet in op uitdagingen van lokale ge-
meenschappen. Kunlés ontwerpen inspireren 
ons daarbij. Maar ook voor hedendaagse pro-
jecten in Europa hebben we veel van Afrika te 
leren. De manier waarop onze eredoctor vanuit 

een sociaal engagement, duurzaamheid en 
people empowerment draagvlak creëert voor 
een architecturaal project, is in ons continent 
ongezien.”
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HAPPY BIRTHDAY, UHASSELT!



43

HAPPY BIRTHDAY, UHASSELT!
UHASSELT WAS ERBIJ

Op 28 mei vierde de UHasselt 
traditiegetrouw haar geboortedag. 
Met ‘straattheater’ (op de 
campussen), een concert van 
Gabriel Ríos en de uitreiking van vier 
eredoctoraten ging ook deze Dies 
Natalis niet onopgemerkt voorbij. 

Dit jaar stonden de eredoctoraten in het teken 
van het thema Resilient Society. “In een wereld 
die getekend wordt door ingrijpende verande-
ringen bieden onze nieuwe eredoctoren de sa-
menleving de nodige veerkracht om die veran-
deringen het hoofd te bieden”, aldus rector Luc 
De Schepper. U leest meer over onze nieuwe 
eredoctoren vanaf blz. 37 in dit UHasselt Ma-
gazine. 



Interessante lezingen, boeiende evenementen en 
baanbrekende onderzoeksresultaten. Aan de UHasselt is 
er altijd wel wat te beleven. Knowledge in action is niet 
toevallig onze slagzin.

Wil je op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt op onze 
campussen? Volg ons dan via Facebook, Twitter, Instagram 
en LinkedIn! En check onze agenda op www.uhasselt.be!

Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | 3590 Diepenbeek
www.uhasselt.be

Deze brochure is gedrukt op papier gecertificeerd door 
de Forest Steward Council (FSC). Deze organisatie promoot 
en waarborgt een verantwoord bosbeheer dat economisch 
leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig is.

#UHASSELT 


