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VOORWOORD

Traditioneel wordt er rond deze tijd van het jaar teruggeblikt op 
wat geweest is. En – al even traditioneel – wordt er op de drempel 
van een nieuw jaar ook vooruitgekeken. Hoe zal 2012 de univer-
siteitsannalen ingaan? En aan wat kunnen we ons de komende 
twaalf maanden verwachten? 

2012 was ongetwijfeld het jaar van de verhuis. Het jaar waarin de 
UHasselt naar Hasselt kwam. Verhuizen doet altijd het nodige stof 
opwaaien – letterlijk en figuurlijk. Het brengt stress met zich mee 
en vergt een zeker aanpassingsvermogen. Ik wil de diensten die 
de ‘grote trek’ naar Hasselt begeleid hebben dan ook bedanken 
voor hun werk, en alle personeelsleden bedanken voor hun geduld.
De opening van de stadscampus was niet minder dan een his-
torisch moment voor de universiteit. Met de transformatie van de 
voormalige gevangenissite kan de UHasselt gelijke tred houden 
met haar groei. In 2008, bij de start van ons rechtenprogramma, 
hadden we ongeveer 270 rechtenstudenten. Vier jaar later zijn er 
dat bijna vijf keer méér. Volgend academiejaar verwelkomen we 
bovendien ruim 2.000 extra studenten (en 200 nieuwe collega’s), 
na de inkanteling van de opleidingen architectuur, interieurarchi-
tectuur, revalidatiewetenschappen & kinesitherapie, en industriële 
wetenschappen (industrieel ingenieur). Zo’n groeischeut kan met 
andere woorden moeilijk gepaard gaan zónder nieuwe kleren. Bo-
vendien is de UHasselt met een tweede ankerpunt – naast dat in 
Diepenbeek – beter gewapend om de onderwijsachterstand van 
de Limburgse jongeren dicht te rijden en de braindrain van jong 
talent naar andere provincies af te remmen.
De nieuwe stadscampus vormt de ‘vertaling in baksteen’ van onze 
ambitie en ons oprecht engagement om als universiteit één van 
de motoren te vormen van de kenniseconomie in Limburg. Om in-
novatie in onze regio te stimuleren door de oprichting van spin-offs 
en de samenwerking met bedrijven. Met het vertrek van Ford uit 

onze provincie moet de UHasselt die rol meer dan ooit tevoren op-
nemen. Een universiteit kan zich namelijk niet permitteren om zich 
te verschuilen achter haar hoge muren. En de Universiteit Hasselt, 
die altijd middenin de Limburgse samenleving heeft gestaan, ze-
ker niet. We moeten dus meeschrijven aan een nieuw economisch 
verhaal voor Limburg, onder het motto: ‘een verleden heb je, een 
toekomst moet je maken’. 

En daarmee zijn we meteen aanbeland bij het nieuwe jaar. Net zo-
als 2012, kondigt ook 2013 zich aan als een jaar vol beweging. Om 
te beginnen is er de reeds genoemde inkanteling van de tweecycli-
opleidingen van de hogescholen in oktober. Die operatie stelt de 
UHasselt voor grote uitdagingen: de oprichting van twee nieuwe 
faculteiten, de integratie van opleidingen in bestaande faculteiten, 
de verwelkoming van nieuwe collega’s… Er zijn op dat vlak het 
afgelopen jaar al door heel wat collega’s bergen verzet, maar het 
werk is nog niet afgerond.
Het is wellicht een speling van het lot dat dit inkantelingsproces zich 
voltrekt in het jaar dat de Universiteit Hasselt haar 40ste verjaardag 
viert. Het leven begint bij 40, weet u wel… Met diverse lezingen, 
congressen en andere evenementen zal het lustrum als een rode 
draad door 2013 lopen. In de komende maanden krijgt u een re-
gelmatige update over het officiële programma, dat langzaam maar 
zeker vorm krijgt. 

Afsluiten doe ik met een andere traditie die bij deze tijd van het jaar 
hoort. Ik wens u goede eindejaarsfeesten toe, gevolgd door twaalf 
maanden van gezondheid en arbeidsvreugde!

Luc De Schepper
rector

VooRWooRd
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het gespRek

dannY sMets 40 JaaR in dienst

het eeRste PeRsoneelslid Van 
de uhasselt
Ze heeft personeelsnummer 0006, begon als eerste administratief personeelslid bij de Uhasselt en zag onze universiteit 
letterlijk groeien. Danny smets is dit jaar 40 jaar in dienst bij het studentensecretariaat en kent de universiteit vanbinnen en 
vanbuiten. Nu weet je het! vroeg Danny hoe het allemaal begon en evolueerde. Van typemachine naar computer, van twee 
lokaaltjes naar twee volwaardige campussen…

Danny, hoe begon het voor jou aan de Universiteit Hasselt?
’t Was 1972, ik was net afgestudeerd en zag in het Staatsblad een 
vacature bij de universiteit. Ik heb gesolliciteerd en mocht examen 
gaan doen. Ik ben in dienst sinds woensdag 23 november 1972. 
Dinsdagavond werd ik door de raad van bestuur benoemd. Om 
22.30 uur kreeg ik een telefoontje: of ik woensdagochtend kon be-
ginnen? Het was dus dringend! (lacht)

Je was het eerste administratief personeelslid. Je hebt dus 
alle diensten zien ontstaan en zien groeien? 
Dat klopt. In het begin was er bijna geen personeel: er was en-
kel de raad van bestuur, de rector, de vicerector, de voorzitter, de 
ondervoorzitter en Emile Engelbosch. Hij kwam als ambtenaar uit 
de federale administratie naar het toenmalige LUC en werd later 
diensthoofd Financiën. Ik was dus het allereerste administratief per-
soneelslid en moest heel veel verschillende zaken doen: kopietjes 
maken, brieven versturen, de eerste folders maken voor het aca-
demiejaar 1973…

terwijl dat voor ons helemaal nieuw was. Maar door zelf te proberen 
en elkaar te helpen, leer je het ook wel.  Als iemand mij in het begin 
gezegd zou hebben met welke technische toepassingen ik nu zou 
werken, zou ik geantwoord hebben: Laat maar zitten! (lacht). Uit-
eindelijk viel het toch mee: je leert alles stap voor stap.

Is je job erg veranderd tegenover vroeger?
Ik ben altijd bij het studentensecretariaat gebleven. Ik doe dat nog 
steeds heel graag, die inschrijvingen en zo. De manier van werken 
is natuurlijk veranderd. Vroeger kenden we de studenten dikwijls 
persoonlijk: we legden hen veel meer zelf uit, moesten 5 keer per 
jaar enveloppen schrijven om de punten op te sturen… Mensen 
vragen nu soms: Mijn zoon zit ook op de UHasselt, ken je hem? 
Dan zeg ik altijd: Als ik hem ken, dan deugt het niet! Dat is dan een 
teken dat er iets mee aan de hand is (lacht).

Deliberaties gingen vroeger allemaal met de hand. We zijn ooit vrij-
dagavond begonnen met een deliberatie en zaterdagmorgen om 
half 5 konden we eindelijk afronden. Het was toen alle hens aan 
dek. Nu heb je de punten op pc, je drukt op een knopje en enkele 
seconden later heb je alle resultaten. Alles gaat veel sneller, je doet 
nu met 1 man wat je vroeger met 10 man moest doen.

Je bent de pedel van de UHasselt. Al van bij de start? 
Jazeker. Toen de toga’s ingevoerd werden, wilde de UHasselt ook 
een togastoet organiseren. Er was uiteraard een pedel nodig. Ik 
ging al jaren naar een bijeenkomst van alle pedellen uit Vlaanderen 
en Nederland. Dat is een soort netwerkevent: zo ken ik van elke 
universiteit wel iemand. Als ik een vraag heb over een bepaalde 
universiteit, bel ik even naar die pedel en die zoekt het voor me uit. 
Tijdens onze eerste togastoet hadden we nog geen staf, daarom 
mochten we die van Maastricht lenen. Dat was de eerste keer dat 
de staf buiten Maastricht ging en we hebben hem diezelfde dag 
nog teruggebracht. Juwelier Van Esser las dat in de krant en bood 
aan om er één voor ons te maken. Sindsdien hebben wij onze eigen 
staf. Ik vind het tof om naast m’n ‘gewone job’ ook pedel te zijn.

Wat vind je het leukste aan je job?
Ik heb altijd op een fijne dienst met fijne collega’s gewerkt. De werk-
sfeer is hier heel goed, mensen zitten met elkaar in en delen lief en 
leed. We hebben onder collega’s altijd heel veel gelachen. Mijn job 
is afwisselend en dat vind ik heel tof. Ik mag iedere dag iets anders 
doen. Ik rol mee met het academiejaar, elke maand is voor mij an-
ders. En dat houdt het al 40 jaar lang interessant. ■

 in de dokter Willemsstraat in hasselt 
hadden we in het begin 2 lokaaltjes en later 
palmden we al de hele gang in”

We zaten toen nog in de Dokter Willemsstraat in Hasselt. Daar had-
den we in het begin 2 lokaaltjes en later palmden we al de hele 
gang in. Aan de gebouwen in Diepenbeek werd nog volop gewerkt. 
In juli 1973 zijn we dan naar daar verhuisd. In 1973-1974 zijn er veel 
personeelsleden aangeworven en zo groeiden de diensten én de 
universiteit. Ik heb veel zien komen, gebeuren en veranderen. 

De werkomstandigheden waren in 1972 waarschijnlijk  
helemaal anders dan nu…
Inderdaad (lacht). In het begin was het allemaal heel erg geïmprovi-
seerd: ik had een tafel, een stoel die me elke dag een paar kousen 
kostte, een oude typemachine en wat papier. Ik heb het mecha-
nisch typemachine zien komen, daarna het elektrisch typemachine 
en toen zo’n elektrisch toestel met een verbetertoets en een bol-
letje waarmee je van lettertype kon veranderen. Dat was toen echt 
‘wauw’ (lacht). Pas eind jaren ‘80 kregen we van de ene dag op 
de andere een computer. Jonge mensen zijn daarmee vertrouwd, 
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IN De peRs

iMoB dooRPRiKt CliChÉ in ondeRZoeK naaR 
RiJVaaRdigheid senioRen

MindeR doden en ZWaaRgeWonden dooR flitsPalen

Aan het onderzoek namen 47 senioren (gemiddelde leeftijd: 76 jaar) 
deel, stuk voor stuk actieve bestuurders in het verkeer. Op de eer-
ste testdag werden verschillende cognitieve vaardigheden (onder 
meer geheugen, planning, selectieve aandacht) getest. Daarnaast 
stonden er motorische (flexibiliteit/mobiliteit/kracht in de benen) en 
visuele testen op het programma. Ook naar de kennis van de ver-
keersregels werd gepeild. Tijdens een tweede testdag kropen de 
deelnemers in de IMOB-rijsimulator voor een ‘rijvaardigheidsproef’. 

Opmerkelijk
De gemiddelde kennis van het verkeersreglement lag vrij laag (on-
geveer 50%), maar bleek niet voorspellend voor hoe (on)veilig men 
reed. De meeste senioren presteerden bijzonder goed in de rijsimu-
lator. “We zien een verband tussen de leeftijd en een aantal typische 

Het gebruik van snelheids- en roodlichtcamera’s doet het aantal 
doden en zwaargewonde verkeersslachtoffers op gewestwegen 
duidelijk dalen. Een nieuwe wetenschappelijke studie van het In-
stituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt bevestigde die vast-
stelling. De studie werd uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het is de eerste 
keer dat er op zo’n schaal wetenschappelijk onderzoek is gevoerd 
naar het effect van camera’s op de verkeersveiligheid. De analyse 
van 65 snelheidscamera’s verspreid over Vlaanderen toont aan dat 
het aantal zware ongevallen met doden of zwaargewonden met 29 
procent gedaald is.  Dankzij de 253 onderzochte roodlichtcamera’s 
daalde het aantal ongevallen met doden en zwaargewonden met 
18 procent. 

Hoe ouder de chauffeur, hoe slechter de rijvaardigheden? Een onderzoek van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en het 
Jessa Ziekenhuis doorprikt dat cliché. Fysieke en mentale capaciteiten blijken veel belangrijker te zijn om de rijprestaties te 
verklaren dan leeftijd.

gedragingen: hoe ouder de bestuurder, hoe trager hij bijvoorbeeld 
reed. Maar toch blijken de fysieke en mentale capaciteiten belang-
rijker te zijn dan de leeftijd in het verklaren van de rijprestaties”, zegt 
prof. dr. Tom Brijs van IMOB. “Sterker nog: vooral de cognitieve 
vaardigheden bleken doorslaggevend. En dat is opmerkelijk als je 
weet dat bij een medische keuring voor het rijbewijs vooral visuele 
testen gebruikt worden.” 

‘Aandacht’ en ‘informatieverwerkingssnelheid’ zijn de belangrijkste 
‘voorspellers’ van rijvaardigheid bij senioren, zo leert het onderzoek. 
Maar afhankelijk van de rijtaak die uitgevoerd wordt (afstand hou-
den, linksaf slaan…) blijken bepaalde cognitieve taken de ene keer 
een grotere rol te spelen bij het bepalen van de rijvaardigheden dan 
de andere keer.
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“nieuWe MogeliJKheden”

IN De peRs

uhasselt neeMt suPeRCoMPuteR Mee in geBRuiK

Op 25 oktober werd in Gent de ‘Tier 1 supercomputer’ van het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) – waarvan ook de 
Universiteit Hasselt een partner is – in gebruik genomen. Dankzij deze nieuwe, krachtige rekeninfrastructuur met grote 
dataopslagcapaciteit kunnen wetenschappers hun huidig onderzoek niet alleen naar een hoger niveau tillen, maar ook veel 
makkelijker wetenschappelijke grenzen verleggen. 

Uhasselt-onderzoekers reageren alvast enthousiast op de supercomputer. “Onderzoek dat twee jaar zou duren, kan nu 
in een week”, zegt prof. dr. Niel Hens van het Centrum voor Statistiek (CenStat) en het Vaccin & Infectieziekten Instituut 
(Vaxinfectio).

Om het nut van de supercomputer te onderstrepen, wijst prof. 
dr. Niel Hens naar het gebruik van mathematische modellen 
om de verspreiding van infectieziekten in te schatten. Die 
modellen bundelde hij, samen met collega-onderzoekers van 
CenStat/I-BioStat (UHasselt) en Vaxinfectio (UA), in een boek: 
Modeling Infectious Diseases Parameters Based on Serologi-
cal and Social Contact Data. “Mensen komen voortdurend in 
contact met elkaar en geven zo infecties aan elkaar door. Om 
goed te kunnen inschatten op welke manier de overheid een 
vaccinatiecampagne kan opzetten, zijn die rekenmodellen van 
ontzettend groot belang.” De supercomputer biedt volgens 
professor Hens “ongekende mogelijkheden”. “Zo kunnen we 
dankzij het VSC grote populatiemodellen simuleren. We kun-
nen in elke compute node van de supercomputer bijvoorbeeld 
een stad of gemeente ‘steken’, met alle mogelijke beschik-
bare demografische gegevens. We laten de nodes dan met 
elkaar communiceren en bootsen zo sociale contacten na. Op 
die manier komen we heel snel te weten of een vaccinatie-
campagne kosteneffectief zal zijn of niet.”

Met het VSC beschikken wetenschappers in het Vlaamse hoger 
onderwijs voortaan over een rekeninfrastructuur waarmee ze hun 
onderzoek vlotter kunnen uitvoeren. Naast tijdswinst levert de ver-
hoogde rekencapaciteit een kwalitatieve meerwaarde op. “Elke dis-
cipline beschikt over een eigen onderzoeksmethodiek, maar de su-
percomputing-technologie biedt extra mogelijkheden. Economen 
kunnen hun modellen dankzij de supercomputer bijvoorbeeld op 
grotere schaal uitrekenen, vergelijken en finetunen”, zegt dr. Geert 
Jan Bex, die UHasselt-onderzoekers leert om gebruik te maken 
van de supercomputer. “Met extra rekencapaciteit kun je méér.”

Wiskunde van de toekomst
Het Vlaams Supercomputer Centrum is een partnerschap tussen 
de vijf Vlaamse universitaire associaties, waaronder de Associatie 
Hogescholen-Universiteit Limburg. De Universiteit Hasselt zal haar 
deel van het VSC-budget gebruiken voor opleiding en begeleiding. 
“We willen onze onderzoekers én doctoraatsstudenten wijzen op 
de mogelijkheden van supercomputing en hen tegelijkertijd leren 
om op die supercomputer te rekenen”, zegt Ann Peters, directeur 
onderzoekscoördinatie van de UHasselt. “Want supercomputing, 
dat is de wiskunde van de toekomst.”



8

IN De peRs

snelleR en goedKoPeR PuntMutaties in dna oPsPoRen

De spaghettitest
De analyse van bloedonderzoek om puntmutaties op te sporen, 
neemt enkele dagen in beslag. De resultaten van genetisch on-
derzoek laten zelfs enkele weken op zich wachten, maar met de 
nieuwe biosensortechniek die IMO-IMOMEC ontwikkelde, kan de 
uitslag al na enkele minuten afgelezen worden. “Het principe is sim-
pel”, vertelt Ward De Ceunink. “We hechten twee types DNA-frag-
menten aan synthetische diamantplaatjes via vetzuur. Het eerste 
fragment draagt bekende eigenschappen, het tweede moet onder-
zocht worden. Als het DNA-fragment na een paar minuten stijf blijft 
als ongekookte spaghetti, is er niets aan de hand. Zakt het in elkaar 
als gekookte spaghetti, dan bewijst de test dat er puntmutaties in 
het DNA aanwezig zijn.”

sneller en goedkoper
Deze nieuwe techniek is baanbrekend: niet alleen de snelheid van 
de test is indrukwekkend, deze biosensortechniek is bovendien 
een stuk goedkoper. Doordat de technologie elektronisch is, heb-
ben onderzoekers immers geen labels of andere uitleesapparatuur 
meer nodig. De IMO-IMOMEC- en BIOMED-researchers hebben 

Mucoviscidose, kwalijke taalproblemen en kleurenblindheid: ze worden allemaal veroorzaakt door puntmutaties in ons DNA. 
De klassieke biosensortechnieken om deze puntmutaties op te sporen, zijn duur, veronderstellen veel voorkennis en nemen 
veel tijd in beslag. Onderzoekers Bart Van Grinsven, Patrick Wagner en Ward De Ceuninck van het Instituut voor Materiaal-
onderzoek (IMO-IMOMEC) en Luc Michiels en Veronique Vermeeren van BIOMED vonden een snel en goedkoop alternatief 
en zorgden hiermee voor een biomedische doorbraak. Beide onderzoeksinstituten van de UHasselt werken al jaren samen 
op dit terrein.

de techniek intussen al gepatenteerd en sleutelen nog verder aan 
het formaat: ze willen de chip zelfs verkleinen tot postzegelformaat 
om de kosten nog verder te drukken. In die nieuwe vorm is het de 
bedoeling dat met één test zelfs tientallen puntmutaties in kaart 
gebracht worden die samen een ziekte veroorzaken. De onder-
zoekers van IMO-IMOMEC en BIOMED gaan nu ook na of deze 
techniek geschikt is om biomerkers-indicatoren van hart- en vaat-
ziekten, multiple sclerose en hersenaandoeningen op te sporen.

MedisChe dooRBRaaK in Behandeling Van haRtfalen
Door de vergrijzing is hartfalen in België een ware epidemie aan het worden: één op tien Belgen lijdt aan de ziekte, waar-
bij het hart onvoldoende bloed naar de organen pompt. en één op vijf overlijdens in ons land is aan deze diagnose gelinkt. 
De prognose voor patiënten was tot nu toe uitermate slecht: wie in het ziekenhuis belandde met hartfalen, had 50% kans 
om binnen het jaar te overlijden of opnieuw in het ziekenhuis te worden opgenomen. In het kader van het Limburg Clinical 
Research Program (LCRP), een samenwerkingsverband tussen de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen van 
de UHasselt en de Limburgse ziekenhuizen Jessa en ZOL, zorgden UHasselt-doctoraatsstudent dr. Frederik Verbrugge 
en ZOL-cardioloog en UHasselt-professor Wilfried Mullens voor baanbrekend onderzoekswerk in dit domein. 

Het Limburgse onderzoek bij vierhonderd testpersonen toont aan 
dat een multidisciplinaire follow-up van een speciale pacemaker 
het aantal ziekenhuisheropnames kan halveren en de levensduur 
van de patiënten zelfs kan verlengen. “Het gaat om patiënten met 
een heel ernstige vorm van hartfalen”, vertelt professor Mullens. 
“Hun vooruitzichten waren allesbehalve rooskleurig. Hun hart was 
niet alleen veel zwakker, maar in een aantal gevallen trokken de 
hartkamers bovendien niet meer gelijktijdig samen. Met een spe-
ciale pacemaker, die we cardiale resynchronisatie therapie (CRT) 
noemen, laten we de kamers dan terug gelijktijdig samentrekken. 
Nadien volgen we deze patiënten op via een speciaal de zorgtra-
ject, dat op dit moment uniek is voor het ZOL en samen met de 
Universiteit Hasselt ontwikkeld werd. Het gevolg? De patiënten 
voelen zich niet alleen veel beter en ondervinden minder last van 
kortademigheid en vochtopstapeling; de kans op een heropname 
en een overlijden is ook drastisch verminderd.” 

Internationaal gelauwerd
Deze spectaculaire onderzoeksresultaten werden in tal van inter-
nationaal gerenommeerde vaktijdschriften bekendgemaakt. Dit 
zal er ongetwijfeld toe leiden dat de zorg voor deze patiënten niet 
alleen in het ZOL-ziekenhuis, maar ook in de rest van de wereld 
nog verder kan worden geoptimaliseerd.
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IN De peRs

doCtoRaat Matthias BÄCKeR oPtiMaliseeRt 
KWeeKPRoCessen Van geneesMiddelen
Talrijke geneesmiddelen, zoals antibiotica en antilichamen, worden 
gekweekt in celculturen. Dat moet gebeuren met de juiste tempera-
tuur, zuurtegraad en voedingsstoffen. In zijn doctoraatsonderzoek 
ontwikkelde Matthias Bäcker sensorchips die toelaten om continu 
en in real time o.a. deze parameters te meten. Zo optimaliseert 
de sensorchip de bioprocessen voor het kweken van geneesmid-
delen. Matthias Bäcker verdedigde zijn doctoraat met succes op 

YES, THEY CAN:

Ms-PatiËnten BeReiKen MaChu PiCChu na tRaining aan 
uhasselt 

Op 21 september vertrokken negen patiënten met multiple sclerose (MS) richting Peru voor een 5-daagse trektocht over de 
beroemde Salkantay Trail naar Machu Picchu. De deelnemers werden aan de UHasselt tijdens sportmedische testen klaar-
gestoomd voor hun beklimming. 

“De MS-patiënten ondergingen bij Adlon, het Limburgs Sport-
medisch Adviescentrum, eerst een medische screening. Daarna 
volgden ze er gedurende vier maanden een trainingsprogramma 
op maat”, zegt Bert Op ’t Eijnde, professor aan de UHasselt en 
inspanningsfysioloog bij Adlon. Hij maakte deel uit van het medisch 
team dat de MS-patiënten in Peru begeleidde. Ook Peter Feys, 
gastprofessor aan de UHasselt, trok mee.

Tijdens de beklimming naar het Inca-heiligdom werden de deelne-
mers op regelmatige tijdstippen onderzocht. Er volgden metingen 
naar de zuurtegraad en het hartritme, om zo de inspanning van 
de MS-patiënten te doseren. Ook de wandelsnelheid werd geme-
ten. “Daarnaast lieten we de deelnemers een vragenlijst invullen die 
peilde naar vermoeidheid en psychisch welbevinden.” De uitdaging 
was dan ook niet min: Machu Picchu ligt op 2,4 kilometer hoogte, 
het is er ijskoud en er hangt weinig zuurstof in de lucht.

Overtroffen
De beklimming was een initiatief van kinesitherapeut Paul Van Asch 
en een samenwerking tussen vzw Move to Sport en vzw MS-Liga 
Vlaanderen. “We wilden in de eerste plaats aantonen dat MS-pa-
tiënten, ondanks hun ziekte, best nog heel wat fysieke uitdagingen 
kunnen aangaan”, zegt professor Op ’t Eijnde. “En het moet gezegd: 
de deelnemers hebben zichzelf overtroffen. De voldoening na het be-
reiken van de Heilige Stad was dan ook enorm”, aldus prof. dr. Feys. 
De ‘klimmers’ zamelden met hun tocht ook nog eens 5.000 euro in 
voor de oprichting van een school in Noord-Peru. Top!

29 oktober aan de UHasselt. Hij is hiermee de eerste alumnus van 
de Aachen University of Applied Sciences die doctoreert onder 
de paraplu van de unieke samenwerkingsovereenkomst met de 
UHasselt. “Het onderzoek bouwt voort op de sterke expertise van 
de UHasselt in het biosensoronderzoek en kan leiden tot concrete 
toepassingen in de biotech-industrie”, voegt promotor prof. dr.  
Patrick Wagner toe. 
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IN De peRs

Minstens een deRde Van ZeeleVen is nog niet ontdeKt

Minstens een derde van de soorten eencelligen, planten en 
dieren die in de oceanen leven, zou voor altijd onbekend kun-
nen blijven voor de wetenschap. en dat terwijl in het laatste 
decennium meer soorten zijn beschreven dan ooit tevoren.

Dat is één van de conclusies uit het allereerste grootschalige regis-
ter van het leven in zee over de hele wereld – een samenwerking 
tussen 270 experts uit 32 landen. De ‘World Register of Marine 
Species’ (WoRMS) is een open access, online database (www.ma-
rinespecies.org). Experts van de onderzoeksgroep Dierkunde van 
de UHasselt, onder leiding van prof. Tom Artois, bestudeerden voor 
WoRMS het aantal soorten vrijlevende platwormen. De UHasselt-
onderzoekers zijn de laatste jaren soorten gaan opsporen in o.a. 
Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Verenigde Staten, Canada, Finland 
en Sardinië. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) coördineert het 
WoRMS-project wereldwijd.

uhasselt-doCtoRaatsstudente ontWeRPt letteRtYPe 
VooR sleChtZiende KindeRen
UHasselt-doctoraatsstudente Ann Bessemans ontwikkelde een nieuw lettertype (de ‘Matilda’) dat slechtziende kinderen 
moet helpen met lezen.

Voor haar proefschrift bestudeerde en testte Ann Bessemans tal 
van boeken en lettertypes. “Op die manier wilde ik achterhalen 
aan welke parameters een letter moet voldoen, zodat ook kin-
deren met een gezichtsbeperking die in één oogopslag kunnen 
zien, onthouden én omzetten in klanken”, zegt ze. Het onderzoek 
mondde uit in de ‘Matilda’: een ‘breed lettertype’ waarvan de 
uiteinden van elke letter de individualiteit en onderscheidbaarheid 
vergroten. Het doctoraat werd begeleid binnen zowel de Uni-
versiteit Hasselt (prof. dr. Bert Willems) als de Universiteit Leiden 
(prof. dr. Gergard Unger). Het bewuste onderzoek werd deels ge-
financierd door Microsoft Reading Technologies.
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VeRhUIs

De verhuis van een aantal diensten naar campus hasselt is inmiddels een feit. het rectoraatsgebouw, de Oude gevangenis 
en het faculteitsgebouw Rechten tellen nu heel wat nieuwe ‘bewoners’.  Maar hoe zit het nu precies met de postverdeling? 
Is het algemeen nummer veranderd? En wanneer zijn de nieuwe gebouwen eigenlijk gesloten? Nu weet je het! zet alle prak-
tische info op een rijtje.

We ZiJn VeRhuisd! 
(MaaR Wat nu?)
De verhuis van een aantal diensten naar campus hasselt is inmiddels een feit. het rectoraatsgebouw, de Oude gevangenis en 
het faculteitsgebouw Rechten tellen nu heel wat nieuwe ‘bewoners’.  Maar hoe zit het nu precies met de postverdeling? Is het 
algemeen nummer veranderd? En wanneer zijn de nieuwe gebouwen eigenlijk gesloten? Nu weet je het! zet alle praktische info 
op een rijtje.

telefoonnummers onthaal 
Het algemene telefoonnummer (8111) blijft bestaan. Als je naar 
dit nummer belt, kom je voorlopig nog terecht bij de telefooncentrale 
van het onthaal in Diepenbeek. Het onthaal in Hasselt kun je nu recht-
streeks bereiken via het nummer 9085. 

Let op: Binnenkort verhuist de telefooncentrale definitief naar Hasselt 
en gaat het algemeen nummer ook mee naar Hasselt. De telefoon-
nummers zullen vanaf dan dus omwisselen. We houden je hierover 
op de hoogte.

post 
Op 1 oktober wijzigde de maatschappelijke zetel van de UHasselt 
naar Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt. Dit is het officiële postadres 
én facturatieadres. Dit vermelden we ook in al onze correspondentie.

Het adres van beide campussen kan nog steeds gebruikt worden als 
bezoekadres of leveringsadres. Algemene richtlijnen over hoe dit 

gecommuniceerd kan worden in e-mails, op naamkaartjes … volgen 
in het nieuwe huisstijlhandboek. 

Na verloop van tijd zal alle inkomende post aankomen op campus 
Hasselt. Tijdens de overgangsperiode zal uiteraard ook nog inkomen-
de post aankomen op campus Diepenbeek. De dienst MAT organi-
seert ’s morgens een postronde tussen beide campussen en zorgt 
ervoor dat inkomende post uiterlijk om 10.00 uur beschikbaar is bij het 
onthaal van de campus waarvoor de post bestemd is.

Bij aangetekende zendingen word je telefonisch verwittigd.

Uitgaande post kun je tot 15.00 uur afgeven bij het onthaal van jouw 
campus. De onthaalmedewerkers zorgen nog dezelfde dag voor de 
verzending.

Express-verzendingen kun je steeds afgeven op het onthaal van je 
campus. 
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Bij aankomende express-post word je telefonisch verwittigd.

Voor de binnenpost verandert er niets: je geeft je te verzenden post af 
aan het onthaal van jouw campus. Het onthaal zorgt er dan voor dat je 
post bij de juiste persoon of dienst terechtkomt. Vermeld op je envelop-
pe zeker de naam en de dienst, faculteit of het instituut van de ontvan-
ger. Binnenpost die nog dezelfde dag de bestemmeling moet bereiken, 
dien je vóór  9.00 uur af te geven aan het onthaal van je campus. Deze 
post wordt meegenomen met de postronde van de dienst MAT, samen 
met de inkomende post van die dag. Voor héél dringende binnenpost 
kun je  aan de dienst MAT vragen om een extra levering te doen.

Leveringen
Leveringen komen aan op het leveringsadres.

Leveringen die aankomen bij het onthaal in Diepenbeek en die be-
stemd zijn voor de instituten op campus Diepenbeek, worden door 
de dienst MAT in de vroege namiddag bezorgd aan de instituten. 

Openingsuren campus hasselt voor bezoekers 
Op werkdagen zijn het rectoraatsgebouw, het faculteitsgebouw 
Rechten en de Oude Gevangenis open van 8.00 uur tot 19.00 uur. 
In het weekend zijn het rectoraatsgebouw en het faculteitsgebouw 
Rechten gesloten. De Oude Gevangenis is wel open van 8.00 uur tot 
17.00 uur.
Het onthaal is op weekdagen open van 8.00 uur tot 17.30 uur  en op 
zaterdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. 

Oude Gevangenis: eten en vergaderen
’t gerecht, het restaurant in de Oude Gevangenis, opende onlangs 
zijn deuren. Je kunt er, net zoals op campus Diepenbeek, terecht voor 
een lekkere maaltijd, warm of koud.

Op dit ogenblik kun je in de Oude Gevangenis twee vergaderzalen 
reserveren: de groene zaal (B1.1) en de gele zaal (D1.1). Zodra het 
definitieve meubilair er staat, is ook de blauwe zaal beschikbaar. Je 
kunt de zalen reserveren bij Ines Boonen.

VeRhUIs
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Nieuwe versies formulieren dienst Financiën
Met de nieuwe campus verhuisde ook het facturatieadres naar campus Hasselt. De dienst Financiën vraagt om de oude versies van for-
mulieren – zoals o.a. het document schuldvordering, het document met onze bank- en adresgegevens… – niet meer te gebruiken. Het 
vermelde adres klopt immers niet meer. Op het intranet kun je nieuwe versies van de documenten downloaden, waar wèl de correcte 
adresgegevens op vermeld staan.

VeRhUIs

Verplaatsingen tussen twee campussen 
Voor verplaatsingen tussen de campussen van Diepenbeek en Has-
selt raden we je aan om zo veel mogelijk de bus te nemen. Op ver-
toon van je personeelskaart kun je gratis meerijden. De tv-schermen 
op beide campussen geven je een realtimeblik op de uurregeling. Ook 
met de fiets ben je snel op de andere campus. Indien je de verplaat-
sing toch met de wagen moet maken, moedigen we je aan om zo 
veel mogelijk te carpoolen. Zowel voor auto als fiets is een tussen-
komst voorzien (5 km per enkele rit, meer gedetailleerde info op het 
intranet). 

Een algemeen mobiliteitsplan volgt binnenkort.

Verzekering van verplaatsingen tussen beide campussen 
Alle verplaatsingen (woon-werk- en dienstverplaatsingen) zijn door de 
arbeidsongevallenverzekering gedekt t.a.v. lichamelijke schade, 
ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

De UHasselt beschikt over een verzekering die schade dekt aan de 
door jou gebruikte auto tijdens dienstopdrachten. Er moeten daar-
voor twee belangrijke voorwaarden vervuld worden: de verplaatsing 
moet een dienstopdracht zijn, en je moet je voor deze verzekering 
eenmalig registreren op de personeelsdienst (waardoor een kleine 
fractie van de kilometervergoeding gebruikt wordt om de jaarlijkse 
premie te betalen). Een dienstverplaatsing is een verplaatsing tussen 
beide campussen tijdens de dienst. 

Elke dienstverplaatsing met de auto moet geregistreerd worden om 
een kilometervergoeding te ontvangen en verzekerd te zijn (zie 
intranet-toepassing). Dienstverplaatsingen tussen beide campussen 
worden daarvan vrijgesteld wat de verzekering betreft. Indien je voor 

deze verplaatsing een kilometervergoeding wil, is een registratie wél 
noodzakelijk, tenzij daarover andere afspraken met je eigen dienst zijn 
gemaakt (bv. als je dergelijke verplaatsingen vaak moet maken).

parkeren 
Er is heel wat parkeergelegenheid rond campus Hasselt. Je kunt 
gratis parkeren langs de Boudewijnlaan, op de bovengrond-
se Dusartparking, aan de Versuz, het kapermolenpark of de  
Hotelschool (Vilderstraat). Er is geen tussenkomst voorzien voor 
de ondergrondse, betalende Dusartparking.

Aan de ingang van de voorbehouden parking onder het recto-
raatsgebouw wordt binnenkort een slagboom geïnstalleerd. Op die 
manier kun je er gemakkelijk en veilig in- en uitrijden. Bezoekers zullen 
zich vanaf dan ook moeten aanmelden om ondergronds te kunnen 
parkeren. Voorlopig kun je je wagen nog even ondergronds parkeren 
om bijvoorbeeld gedurende een korte tijd materialen uit te laden.

Ook voor de fietsers voorzien we ‘parkeerplaats’: je kunt je fiets kwijt 
in de fietsenstalling aan de rechtse ingang/poort van de Oude Ge-
vangenis.
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DE kAT

de Kat oP de CaMPus

De universiteit van Princeton heeft haar tijger, Yale haar bulldog (‘Handsome Dan’). En de Universiteit Hasselt heeft…Muis, een vijfjarige 
kater (wel zo toepasselijk voor een universiteit) die op campus Diepenbeek meer dan zijn draai gevonden lijkt te hebben. En dat is voor 
een groot deel te danken aan collega Josiane Hermans en (ex-collega) Mieke Gorissen, die ‘campuskat’ Muis elke dag voorzien van 
een stevige maaltijd en een aai over de bol.

Op de trappen aan de hoofdingang van gebouw D zal je Muis 
nooit spotten, op de agora evenmin. Een grotere kans heb je aan 
de bushaltes op campus Diepenbeek. Daar staat de intussen 
vijfjarige kater vaak rond de benen van studenten te draaien voor 
wat eten. “Die studenten vinden zo’n bedelende kat natuurlijk 
zielig. Ze denken dat het beestje geen eten krijgt en geven het dan 
snel een stukje hesp of iets anders… Ze moesten eens weten”, 
lacht Josiane, die zich twaalf jaar geleden – samen met andere 
UHasselt-collega’s – al eens ontfermde over een jonge kattin. Die 
campuskat overleed in 2010. “Een taai beestje, maar op het einde 
wat blind”, zegt ze. 

Muizen
In de kerstvakantie van 2007 stootten Mieke (ex-UHasselt, nu 
Provinciale Secundaire School) en haar man op een andere kat 
die, omwille van zijn gepiep als hij honger heeft, de naam Muis 
meekreeg. “Aanvankelijk was Muis erg schuw, heel angstig. Maar 

we wilden hem liever niet aan zijn lot overlaten”, vertelt Mieke. Het 
toen nog piepjonge dier mee naar huis nemen, bleek echter geen 
optie. “Wij wonen op een appartement en – vooral – mijn man is 
allergisch voor huisdieren.” Bovendien: Muis bleek verknocht aan 
Diepenbeek. Josiane: “Ik heb Muis eens mee naar huis genomen, 
maar hij kon er niet goed opschieten met de andere katten. Het 
dier is zelfs van mijn huis aan de Maastrichtersteenweg in Hasselt 
teruggelopen naar de campus.” En dus bleef Muis op de campus, 
waar hij de Universiteit Hasselt op haar wenken bedient als het 
aankomt op het terugdringen van de muizenpopulatie. “Hij zit daar 
wel goed, zo in het groen. Muis heeft tenslotte een heel gebied voor 
zich alleen”, zegt Mieke.

kofferbak
De grijze kater met witte strepen krijgt zowat elke dag visite van 
Josiane, Mieke en haar man. “Zelfs tijdens vakanties rij ik elke dag 
over en weer om Muis eten te geven. Ach, ik moet toch brokken 
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kopen voor mijn andere katten. Eentje meer of minder: wat maakt 
het uit?”, zegt Josiane.

En hoewel Mieke niet meer voor de UHasselt werkt, gaat ze vier 
keer per week even bij Muis langs. “Mijn man, die voor EDM 
werkt, komt Muis elke dag eten geven. Het kattenvoer staat in de 
koffer. Muis weet ook precies wanneer we komen: als mijn man 
om 8 uur ’s morgens op de parking arriveert, staat het beestje al 
te wachten.” Een tafereel dat zich haast op een identieke manier 
voltrekt als Josiane op campus Diepenbeek stopt. “Ik zie Muis dan 
op de kofferbak van een auto liggen wachten. Als hij me ziet, komt 
hij aanrennen. Zonder acht te slaan op de voorbijrijdende bussen. 
(Lacht) Al een geluk dat de buschauffeur onze campuskat kent. Hij 
is extra aandachtig.” 

En als Josiane of Mieke Muis – om welke reden dan ook – vergeten 
moesten zijn, dan zijn er nog altijd de andere dierminnende 
collega’s. Josiane: “Aanvankelijk waren we met meer verzorgers. 
Annemie Hermans gaf Muis regelmatig eten. En ook Ludo Forier 
stopte de kat weleens iets lekkers toe. Hij had altijd kattenbrokken 
in zijn camionette liggen. En collega’s hielden ook vaak yoghurt- en 
puddingbakjes bij, die ik dan kon gebruiken als voederbakje.”
Of Josiane en Mieke ooit overwogen hebben om Muis van de hand 
te doen? “Iemand stelde eens voor om de kat mee te nemen naar 
zijn boerderij, maar we hebben hem geantwoord dat we Muis nog 
wel zouden blijven verzorgen. Zoals ik al zei: Muis wil ook niet weg 
op de campus”, zegt Josiane.

Slaapbox
Je zou ook voor minder natuurlijk: in de fietsenstalling hebben 
Mieke en haar man een heuse slaapplek (twee plastic dozen en 
stro) voor Muis neergepoot. “Vorige winter zakten de temperaturen 
tot min 21 graden”, vertelt Mieke. “Josiane en ik vreesden toen dat 
Muis de winter niet zou overleven. Toen hebben mijn man en ik zo’n 
slaapbox in elkaar geknutseld.”

Zo’n ‘spoedoverleg’ over de campuskat gebeurt overigens wel 
vaker. “Als ik Muis bijvoorbeeld een dagje niet gezien heb of als er 
iets met hem scheelt, dan e-mail ik Josiane eventjes. Zij heeft Muis 
laten ontwormen én castreren.”

“Ik laat de katten die worden achtergelaten op campus Diepenbeek 
steevast steriliseren of castreren door de mensen van het Felix-
project. Die doen dat gratis. Voor je het weet lopen er tientallen 
katten rond en dat is niet de bedoeling”, zegt Josiane. Al zal ze 
het nooit over haar hart krijgen om de diertjes helemaal aan hun lot 
over te laten. “Als ik een kat zie, denk ik soms: Draai u toch om. 
Maar ik ben nu eenmaal zo, mijn dochter noemt me grappend de 
kattenfluisteraar”, lacht ze. Met die campuskat zit het dus wel snor.

DE kAT
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VeRKeeRsKunde KRiJgt 
Positief VisitatieRaPPoRt

iMoB ondeRZoeKt 
eleKtRisChe MoBiliteit 
Met ‘sPaRRoW aPP’

De opleiding verkeerskunde heeft van een commissie van 
internationale experts een positieve evaluatie gekregen. In 
maart 2012 werd de opleiding voor het eerst gevisiteerd.

Het rapport benadrukt o.a. dat de samenhang van het curriculum 
goed zit. Het programma is in duidelijke leerlijnen uitgezet, zowel in 
de bachelor- als masteropleiding, met een mooie koppeling tussen 
onderwijs en onderzoek. Bovendien worden studenten reeds vanaf 
het eerste jaar in contact gebracht met real life cases en praktijk-
opdrachten, en gaat er veel aandacht uit naar de academische 
kwaliteiten van de studenten. Masterproeven van een goed niveau 
zijn daarvan het resultaat.  Het rapport reikte ook een aantal ver-
beterpunten aan. De opleiding moet zich bijvoorbeeld nog meer 
positioneren bij studenten en bij het werkveld. Verkeerskunde nam 
dit advies ter harte en ondernam meteen actie. 

Het positieve visitatierapport is alvast een mooie opsteker voor de 
opleiding. De UHasselt organiseert de bachelor- en masteroplei-
ding verkeerskunde sinds september 2004.

elektrisch verplaatsen is nog een relatief nieuw feno-
meen. Wat de gevolgen hiervan zijn voor het mobiliteits-
gedrag is dan ook nog niet geweten. IMOB ontwikkelde 
een smartphone app – SPARROW – die gebruikt wordt om 
verplaatsingen en activiteiten te registreren van gebrui-
kers die met een elektrisch voertuig rijden.

Een gedeelte van een duurzame oplossing voor de negatieve 
gevolgen van autogebruik (zoals files, energieverbruik en milieu-
problemen), kan liggen in de elektrificatie van het wegvervoer. 
Maar omdat elektrische wagens nog relatief nieuw zijn, werd tot 
op heden nog geen onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen die 
een brede invoering ervan zal hebben op het mobiliteitsgedrag. 
IMOB ontwikkelde SPARROW, een smartphone app die ge-
bruikt wordt om verplaatsingen en activiteiten te registreren van 
testpersonen die zich (gedurende een bepaalde periode) ver-
plaatsen met elektrische wagens. Een grote groep werknemers 
en particulieren doet momenteel beroep op de app in het kader 
van het proefproject iMOVE. Daarbij worden locaties automa-
tisch bijgehouden via gps. Verplaatsingen en activiteiten worden 
ingevoerd door de gebruiker in de agenda van de app. De ver-
zamelde gegevens worden overigens steeds anoniem verwerkt.

De opleiding verkeerskunde organiseerde, in samenwerking 
met AXA Belgium, voor het vijfde jaar op rij een online ver-
keersquiz voor jongeren. Meer dan 5.500 leerlingen uit de 
tweede en derde graad van het secundair onderwijs testten 
hun verkeerskennis.

Thema van de verkeersquiz dit jaar was ‘duurzaam en verkeersvei-
lig op weg’. “Aandacht voor verkeersveiligheid op school is geen 
overbodige luxe. In de groep van 15- tot 29-jarigen blijft het verkeer 
immers doodsoorzaak nummer één”, zegt Virginie Claes van de 
opleiding verkeerskunde. “Een voertuig besturen, is dan ook niet 
alleen een volgende stap naar vrijheid, maar ook één naar verant-
woordelijkheid.”

De online quiz bestond uit 30 vragen. Deelnemers maakten kans 
op mooie prijzen zoals filmtickets en B-dagtrips, aangeboden door 
AXA Belgium. 

Creatieve jongeren en klassen konden zich daarnaast nog uitleven 
in het bedenken van een campagne (inclusief affiche of spotje) rond 
duurzaam woon-schoolverkeer. De hoofdprijs bestond uit een AXA-
spaarrekening ter waarde van 500 euro en een TomTom gps-toestel. 
Een vakjury van verkeersprofessoren en medewerkers van AXA Bel-
gium bekroonde Stijn Huybrechts (in de categorie ‘Individuen’) voor 
zijn affiche Rij niet te  snel, zo red je hun vel. Campus De Helix uit 
Maasmechelen wist in de categorie ‘Klassen’ de jury te bekoren met 
een filmpje Verplaats je met verstand dan breek je geen hand.

www.verkeersquiz.be

UHASSELT IN ACTION

VeRKeeRsKunde 
‘CRashtest’ 
VeRKeeRsKennis
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Jong en oud PRoeft Van dag Van de WetensChaP

Wetenschap leeft in Limburg. De Dag van de Wetenschap op 25 november leverde nog maar eens het bewijs daarvan. Jong en 
oud kon op 75 locaties in Vlaanderen gratis proeven van wetenschap. Meer dan 500 geïnteresseerden bezochten die dag de 
Universiteit hasselt.

Op Wetenstap
190 grootouders en kleinkinderen namen deel aan ‘Op  
Wetenstap’. Vlaams minister Ingrid Lieten experimenteerde vol  
enthousiasme mee tijdens de workshop ‘Wees een genie en 
beleef de magie van de chemie’. Prof. dr. Marlies Van Bael en 
haar teamleden toverden koperen muntjes om in goud, ontwik-
kelden op spectaculaire wijze gekleurd schuim… Op het einde 
van de dag gingen de kleine wetenschappers moe maar tevre-
den naar huis, met een heus ‘Op Wetenstap’-diploma op zak.

hartparcours
Tijdens de Dag van de Wetenschap namen meer dan 230 men-
sen deel aan het Hartparcours. Aan de hand van eenvoudige 
wetenschappelijke testen ontdekten ze in welke mate ze risico 
lopen op hart- en vaatziekten. Ze maakten kennis met de nieuw-
ste apparatuur en technieken die in het ziekenhuis gebruikt wor-
den om hart- en vaatziekten op te sporen. De deelnemers kwa-
men ook meer te weten over de Limburgse wetenschappelijke 
expertise rond ‘telemonitoring’. Dankzij telemonitoring kunnen 
patiënten thuis opgevolgd worden en dagelijks in contact staan 
met hun arts.

Leuke workshops
Verder konden de bezoekers op 25 november aan heel wat 
leuke workshops deelnemen. Zowel jong als oud liet zijn 
creativiteit botvieren tijdens de workshop glas graveren. Ook de 
stand van de zendamateurs kreeg veel geïnteresseerden over 
de vloer. En diegenen die hun Frans wilden testen, konden dit 
doen aan de hand van recente technologieën. In haar slotwoord 
benadrukte een zeer tevreden minister Lieten het belang van 
wetenschap, technologie, innovatie en creativiteit in onze 
samenleving, en bedankte ze alle organisatoren voor deze 
mooie wetenschappelijke dag. Ook van ons een ‘dank je wel’ 
aan iedereen die meehielp!

soRteRen oP de CaMPus
Sinds dit academiejaar krijg je in de Universiteit Hasselt de mo-
gelijkheid om je PMD-afval (Plastic flessen en flacons, Metalen 
verpakkingen en Drankkartons) nog beter te sorteren. We mogen 
immers als eerste universiteit deelnemen aan een pilootproject 
rond correct sorteren. Voortaan staan op een aantal strategische 
plaatsen nieuwe containers voor PMD én voor restafval opge-
steld. We willen je graag motiveren om je afval te sorteren, zodat 
we samen kunnen werken aan een propere campus. Alle beetjes 
helpen! De Universiteit Hasselt werkt voor dit initiatief samen met 
Fost Plus, de organisatie die de Belgische huisgezinnen al tot 
goede sorteerders maakte. 
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uhasselt tReedt toe tot RedaCtieRaad tiJdsChRift 
VooR geneesKunde

BioMed sPeuRt naaR BioMaRKeR VooR heRseninfeCtie

Prof. dr. Gyselaers, gynaecoloog in het Ziekenhuis Oost-Limburg, 
neemt de functie van UHasselt-redacteur op zich. Prof. dr. Dendale,  
cardioloog in het Jessa Ziekenhuis, wordt lid van de raad van be-
stuur. De twee artsen zijn als docent verbonden aan de faculteit 
Geneeskunde en levenswetenschappen van de UHasselt. Infecti-
oloog prof. dr. Jeroen Van der Hilst (Jessa/UHasselt) is coördina-
tor van de manuscripten ‘Casus van de maand’, radioloog prof. 
dr. Jan Vandevenne  (ZOL/UHasselt), tot slot, neemt de functie 
van coördinator ‘Beeld van de maand’ op. 
De eerste uitgave van het prestigieuze vakblad dateert uit 1945. 
Aanvankelijk bestond de redactieraad uit professoren van de Gentse 

Dit academiejaar is de UHasselt toegetreden tot de redactieraad van het Tijdschrift voor Geneeskunde. Met een oplage 
van circa 7.000 exemplaren is het één van de meest gelezen medisch-wetenschappelijke periodieken in ons land.

Het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de UHasselt gaat, in samenwerking met Janssen Pharmaceutica, op 
zoek naar biomarkers die het risico van de herseninfectie PML kunnen voorspellen. 

en Leuvense universiteiten en uit leden van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Geneeskunde. Later kwamen daar ook de professo-
ren van de Antwerpse en Brusselse universiteiten bij, evenals prakti-
serende artsen uit de algemene en klinische geneeskunde.
Nu ook de UHasselt toetreedt tot de redactieraad, krijgen Lim-
burgse artsen die willen bijdragen tot de nascholing van hun 
Vlaamse collega’s (omnipractici, specialisten), een ‘nieuw’ me-
dium om hun boodschap te verspreiden. Een bijdrage leveren, 
kan door een manuscript te mailen naar tvg.uhasselt@uhasselt.
be. Op www.tvg.be vind je de richtlijnen voor het schrijven van 
een bijdrage terug.

Biomarkers zijn objectief meetbare indicatoren van een ziekte. Ze 
kunnen gebruikt worden om de correcte diagnose van de ziekte 
te stellen en om het toekomstig ziekteverloop of de efficiëntie van 
toegepaste therapieën te voorspellen. “Als we een biomarker voor 
PML vinden, wordt het voor artsen makkelijker om een juiste keuze 
te maken wat betreft de behandeling van de ziekte”, zegt prof. dr. 
Veerle Somers (BIOMED). Voor dit onderzoek zal ze samenwerken 
met Dr. Luc Tritsmans (Janssen Neuroscience Development) en dr. 
Lieven Stuyver (Diagnostics, Janssen Pharmaceutica). 
Bij PML (progressieve multifocale leuko-encefalopathie) wordt de 
witte stof in de hersenen beschadigd. De ziekte wordt veroorzaakt 
door het JC-virus en treft vooral mensen met een verzwakt im-
muunsysteem (zoals patiënten met HIV of MS).

studenten en PeRsoneelsleden geVen Bloed

Op vrijdag 9 november gaven maar liefst 380 UHasselt-stu-
denten en -personeelsleden bloed op de agora van campus  
Diepenbeek. Een record! Studenten geneeskunde organiseerden 
de actie helemaal zelf, onder de koepel van Bloedserieus. Sinds 
vorig jaar is Bloedserieus - een overkoepelende organisatie die 
bloedinzameling bij studenten promoot - een nieuw fenomeen in 
Diepenbeek. 
Bloeddonaties zijn van groot belang. 70 procent van de bevolking 
heeft ooit een bloedtransfusie nodig, terwijl tot nu toe slechts 3 
procent bloed geeft. Elke druppel telt. Een grote ‘dank je wel’ aan 
alle bloedgevers! 

Het onderzoek kadert in het Innovatiecharter dat de UHasselt en 
Janssen op 5 oktober plechtig ondertekenden.
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KiZoK-diReCteuR WoRdt assoCiate diReCtoR

Family Business Review is een prestigieus wetenschappelijk tijd-
schrift en hét internationale referentietijdschrift voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar familiebedrijven.Professor Voordeckers werd 
twee opeenvolgende jaren bekroond met de ‘Excellent Reviewer 

Prof. dr. Wim Voordeckers, directeur van het kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie (kIZOk) van de UHasselt, 
wordt associate director bij Family Business Review.

toPsPReKeRs oP tWeede tedxuhasselt

Op zaterdag 10 november haalden Uhasselt-studenten 14 wizards uit de wereld van artificial intelligence, cultuur, design, 
marketing… naar Diepenbeek voor TEDxUHasselt. In lijn met het wereldberoemde concept van de TED-conferentie kregen 
de topsprekers elk maximum 18 minuten om hun visie over de toekomst uit de doeken te doen. Naast lezingen stonden er 
ook interactieve workshops, speaker lunches en netwerkmomenten op het programma. De tweede editie van TEDxUHasselt 
werd een succes: de 500 toehoorders reageerden enthousiast.

positieve verandering in de maatschappij
TEDxUHasselt wil door een injectie van goede ideeën positieve 
veranderingen in de maatschappij teweegbrengen. Het thema van 
deze editie was dan ook ambitieus: A Change in the Universe. “We 
selecteerden een groep sprekers waarvan we geloven dat ze zó 
inspirerend zijn, dat het publiek na TEDxUHasselt de opgedane 
ideeën in actie zal omzetten”, aldus mede-oprichter Rutger Bevers. 
Topsprekers als Priya Parker, Jan Scheele en Pol Van Dorpe wisten 
het publiek te boeien met hun interessante visies. 

Rector Luc De Schepper reageert trots: “Ik ben als rector bijzonder 
fier dat UHasselt-studenten een eigen TEDx-event organiseren. We 
zijn de eerste universiteit in Vlaanderen waar zo een event georga-
niseerd wordt en onze studenten doen dat nu al voor de tweede 
keer. Het bewijst dat ze volop de rol van de universiteit als innova-
tieknooppunt in de regio mee waar maken.” 

Unieke 360° live videostream
In totaal schreven 900 personen zich in om TEDxUHasselt bij te 
wonen. De organisatie selecteerde daaruit een gemengd publiek 

van 500 gelukkigen. Wie geen uitnodiging kon bemachtigen, kreeg 
via een 360° live videostream alsnog de kans om mee te genieten 
van het event. De 360° videostream werd ontwikkeld door het Ex-
pertisecentrum voor Digitale Media (EDM), het onderzoeksinstituut 
van de Universiteit Hasselt. TEDxUHasselt is de enige TEDx-confe-
rentie ter wereld met dit type livestream.

Award’ van Family Business Review, wat zeker heeft meegespeeld 
bij zijn aanstelling als associate editor. 
Wij wensen prof. dr. Voordeckers alvast veel succes toe.
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PostdoC sYMPosiuM gRoot suCCes

iMoB gastheeR ConfeRentie oVeR VeRKeeRsVeiligheid

Sprekers uit de academische wereld en het bedrijfsleven ga-
ven in de Koninklijke Academie voor Geneeskunde in Brussel 
hun visie op hoe de omkadering van postdoctorale onderzoe-
kers verbeterd kan worden. In het publiek zaten 125 postdocs 
en beleidsmedewerkers van verschillende universiteiten. Veertig 
deelnemers werden geselecteerd om namiddag deel te nemen 
aan een interactieve workshop rond management skills en leider-
schap in academia and industry.
De reacties achteraf waren enthousiast. De UHasselt plant in 
2013, samen met de andere Vlaamse universiteiten, dan ook een 
gelijkaardig symposium. Het symposium werd gerealiseerd dank-

De Doctoral School for Medicine and Life Sciences van de 
UHasselt organiseerde op 14 september in Brussel, samen 
met de UGent en VUB, het symposium ‘Postdoc Career 
Development’ voor postdoctorale onderzoekers.

Op 8 en 9 november 2012 organiseerde het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) de 25ste ICTCT-conferentie rond verkeersveilig-
heid. het thema was ‘verkeersveiligheid in een geglobaliseerde en meer duurzame wereld’. De Uhasselt ontving een 100-tal 
deelnemers uit 27 verschillende landen.

zij de Vlaamse regering die, op initiatief van minister Ingrid Lieten, 
geld ter beschikking stelt aan de universiteiten voor activiteiten 
rond de omkadering van jonge onderzoekers.

ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in 
Traffic Safety) is een onafhankelijke non-profitorganisatie die in-
ternationale experts in verkeersveiligheid samenbrengt. Na edities 
in China, Canada, Australië en Zuid-Afrika streek het ICTCT-con-
gres dit jaar neer in de UHasselt. Doelgroep zijn onderzoekers 
die werken aan de verdere ontwikkeling van theorieën en con-
cepten in de verkeersveiligheid. De honderd congresgangers bo-
gen zich op campus Diepenbeek over verkeersveiligheid in relatie 
tot duurzaamheid, nieuwe mobiliteitsoplossingen, globalisering,  

leefbaarheid, gezondheid … Daarbij werd niet alleen gekeken naar 
de situatie in het Westen, maar ook naar die in de ontwikkelings-
landen. In de Derde Wereld is verkeersveiligheid, onder meer door 
de snelle groei van steden, immers een toenemend probleem. De 
keynote speech op het congres werd geleverd door em. dr. Da-
vid Shinar (Ben-Gurion University, Israël) en prof. dr. Mohammed 
Abdel-Aty (University of Central Florida, VS).

www.ictct2012.org

Postdoc Career Development  
Interuniversity Postdoc Symposium

INCLUDING LEADERSHIP SKILLS TRAINING
When? 14 september 2012Where? Koninklijke Academie voor Geneeskunde, Bruxelles

More information and registration: www.postdoc.be (limited number of places)

Sponsors

Organizers
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glW lauWeRt dR. huBeRt VandePut

een WaRM ‘WelCoMe’ VooR Buitenlandse studenten

uhasselt-senioRen neMen KiJKJe in oude geVangenis

Dr. Hubert Vandeput kreeg de prijs voor “zijn belangrijke rol in de 
uitbouw van het medisch onderwijs en onderzoek van de facul-
teit Geneeskunde en levenswetenschappen”. De faculteit GLW 
wees ook op de actieve bijdrage die dr. Vandeput leverde aan de 
“vruchtbare samenwerking tussen de UHasselt en de partnerzie-
kenhuizen ZOL en Jessa”. Zo speelde hij een cruciale rol in o.m. 
de uitbouw van de onderwijssamenwerking met de ziekenhuizen, 
de start van het Limburg Clinical Research Program en de ont-
wikkeling van lifesciencesactiviteiten.
Dr. Vandeput is, na dr. Jan Gysen (drijvende kracht achter de 
inleefstages voor geneeskundestudenten in India), de tweede 
persoon die de ‘Bijzondere prijs’ kreeg.

Aan de vooravond van zijn pensioen als medisch directeur van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) ontving dr. Hubert 
Vandeput op 27 september 2012 de ‘Bijzondere prijs van de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen’.

Ook bij de start van dit academiejaar zette de dienst Internationalisering tal van activiteiten op touw om de buitenlandse 
UHasselt-studenten (60 Erasmusstudenten, 60 masterstudenten) een warm welkom te heten.

Tijdens de onthaaldagen werden de buitenlandse studenten onder 
meer wegwijs gemaakt in Diepenbeek, Hasselt en omgeving. Tijdens 
een spel in hartje Hasselt kregen ze bovendien uitgebreid de tijd om 
onze provinciehoofdstad én elkaar te leren kennen. Op het program-
ma stonden ook praktische informatiesessies (verzekeringen, het 
gebruik van blackboard…) en een rondleiding op onze campussen. 
Een Belgisch ‘cultuurbad’ kon natuurlijk evenmin ontbreken.
Ook tijdens het academiejaar staan er overigens nog een hele reeks 
(culturele) activiteiten op stapel, overgoten met een internationaal 

Naar goede jaarlijkse gewoonte nodigde de Universiteit Hasselt op 
26 november haar gepensioneerde werknemers (de ‘UHasselt-se-
nioren’) uit voor een ontmoetingsavond. Ook de ‘zilveren’ collega’s 
(25 jaar dienst) hadden een uitnodiging in de bus gekregen. Op het 
programma stond onder meer een rondleiding doorheen de Oude 
Gevangenis, langs oude hoekjes én nieuwe auditoria (die vooral in 
de smaak vielen bij de professoren in het gezelschap). Net voor het 
diner werden de personeelsleden die een kwarteeuw in dienst zijn 
bij de universiteit, gehuldigd.

sausje. Zo is er op 6 maart 2013 de jaarlijkse wereldavond waarop 
buitenlandse studenten iedereen laten proeven van hun cultuur, keu-
ken en muziek. Noteer het alvast in je agenda! Meer informatie over al 
onze activiteiten vind je terug op www.uhasselt.be/Internationalisering.

Dank aan alle partners (STU, VEDO, CM, AES, andere studenten-
verenigingen…) voor de fijne samenwerking. Veel succes aan onze 
nieuwe studenten!
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faCulteit ReChten oP staP in 
flandeRs fields
Met de 98ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog trokken de collega’s van de faculteit Rechten naar de 
Westhoek – de plek die tijdens de Groote Oorlog volledig werd weggevaagd en door de Canadese dichter John McCrae op 
papier werd vereeuwigd in het gedicht ‘In Flanders Fields’.

Dat juristen niet geïnteresseerd zouden zijn in andere wetenschap-
pen is een fabeltje. Onze faculteit Rechten maakt dat – haar leuze 
Justice is Truth in Action indachtig – telkens opnieuw duidelijk tij-
dens haar jaarlijkse uitstap. Vorig jaar bezochten we met zijn allen 
in de plenzende regen het Nationaal Park Hoge Kempen. Een ge-
dreven bioloog liet ons toen zien dat er in dat Park méér leeft dan 
alleen maar vogeltjes en bijtjes. 

Dit jaar, op 14 september 2012, trokken we met de hele faculteit 
naar de Westhoek waar ‘onze’ Johan Ackaert en Koen Himpe van 
Onroerend Erfgoed Vlaanderen een interessant parcours hadden 
uitgestippeld. En met wat militaire discipline is het ons gelukt om 
het hele programma af te werken!  We hielden halt aan onder meer 
het Duitse erekerkhof van Langemark, de vroegst beschermde 
militaire begraafplaats in Vlaanderen. In ’t Praetbos vlakbij Vladslo 
zagen we nog meer Duitse graven en brachten we een symboli-
sche groet aan het ‘Treurend Ouderpaar’ van Käthe Kollwitz. Uiter-
aard mocht ook de grootste Britse begraafplaats op het Europese 

vasteland, ‘Tyne Cot’ in Passendale, niet ontbreken op onze route. 
Bijna geruisloos liepen we tussen de 12.000 witte grafstenen en 
stopten we aan de muur met 35.000 namen van vermiste soldaten. 

Vervolgens bezochten we in Ieper het pas vernieuwde oorlogsmu-
seum ‘In Flanders Fields’. Het museum heeft de voorbije jaren zijn 
collectie stevig uitgebreid, en dat is zichtbaar. Zowel het militaire 
apparaat als het dagelijkse leven worden in kijkkasten en met in-
teractieve media getoond. Dit is niet zomaar een samenbrengen 
van kogelhulzen, bajonetten, soldatenhelmen en uniformen. Alles 
is heel precies overdacht en gedoseerd. In het museum herken-
den we ook de landschapsgegevens die we even voordien hadden 
bezocht, aan de hand van vele kaarten en het deel ‘In Flanders Ea-
rth’ dat gebruikmaakt van oude foto’s toegepast op Google Earth. 
Om de bezoeker nog nauwer te betrekken, wordt het grote verhaal 
verteld door verschillende acteurs-personages die allen hun eigen 
kleine verhalen vertellen doorheen de chronologische expositie. Zo 
hoorden we de onderpastoor van Dikkebus passages voorlezen 

TEAMBUILDING



HEB JE NIEUWS? MELD HET VIA 
NIEUWS@UHASSELT.BE! 

De UHasselt is constant in beweging, in elke hoek van onze cam-
pussen valt er wel nieuws te rapen. De dienst Communicatie doet 
daarom een beroep op jou – docent, onderzoeker en medewer-
ker. Staat er een congres of ander evenement op stapel? Wil je je 
onderzoek of andere wetenschappelijke (top)prestaties delen met 
de rest van de wereld? Dit – en ander nieuws, klein en groot – kun 
je voortaan droppen in nieuws@uhasselt.be!
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sein in steen

een teambuilding leverde seIN dit jaar een… beeldhouw-
werk op. het kunstwerk prijkt in de F-gang op campus  
Diepenbeek.

Het beeldhouwwerk bestaat uit elf in steen gekapte letters – ‘sein 
in actie’ – en werd door de medewerkers van SEIN gemaakt tij-
dens een bezoek aan de Bottelarij in Ulbeek (Wellen), in hartje 
Haspengouw. De Bottelarij – een project binnen de sociale eco-
nomie –  biedt extra tewerkstelling aan mensen uit kansengroe-
pen. De workshop beeldhouwen maakte deel uit van de jaarlijkse 
teambuilding van SEIN. Ook een fikse wandeling, een heerlijke 
lunch (gemaakt door een Iraakse kokkin) én een stukje Limburgse 
vlaai stonden op het dagmenu.

uit zijn dagboek, luisterden we naar een overtuigde Fritz Haber, de 
chemicus-officier die het gifgas introduceerde in de Eerste Wereld-
oorlog, en waren we vanop de eerste rij getuige van de beroemde 
verbroedering tussen vijandige soldaten met Kerstmis 1914. Deze 
geprojecteerde personages zijn duidelijk geen hologrammen uit 
een verleden, maar veeleer gestileerde voorstellingen die uitstralen 
dat de geschiedenis vandaag nog relevant is. Knap gedaan en heel 
boeiend! 

Om de dag af te ronden, begaven we ons met zijn allen om 20.00 
uur naar de Menenpoort voor de 28.971ste uitvoering van ‘The 
Last Post’, de laatste groet aan de gesneuvelden in de Groote 
Oorlog. Voor ons het signaal om terug naar het binnenland te ver-
trekken, mijmerend over zinloos geweld, nutteloos sterven en ver-
steend leven.

Ingrid Vrancken

TEAMBUILDING
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Arne Biesmans (28)
Communicatiemedewerker | 
4 maanden @ UHasselt | Film, 
series (Mad Men!), roeien, 
fietsen

Dave Bosmans (33)
Grafisch medewerker | 5 jaar @ UHasselt
Getrouwd met Els Tips | 2 zoontjes (Lars, 3 en Tijl, 2)
Is graag met de kinderen bezig, geniet van lezen, 
aan zijn huisje klussen en uitstapjes maken

kaylie Lemmens (22)
Communicatiemedewerker | 
14 maanden @ UHasselt | 
Passie voor muziek, zingen 
en optreden (meer info vind je 
op www.kaylie.be ☺)

Luciane Hustinx (52)
Secretariaatsmedewerker | 
17 jaar @ UHasselt | 
Getrouwd met Danny Paryl | 
Houdt van sociale activiteiten
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Marc Croes (51)
Stafmedewerker Public Relations & Event-
management | 16 maanden @ UHasselt | 25 
jaar happy together met Marianne | 1 doch-
ter (Marte, 21) en 1 zoon (Toone, 19) | Is een 
fervent skiër en wil zo veel mogelijk sportief 
bezig zijn (mountainbike, joggen, fitness); 
houdt ook van muziek en cultuur 

Marc Withofs (64)
Fotograaf | 33 jaar @ UHasselt | 
Getrouwd met Magda Ieven (u wel bekend) | 
1 dochter (Caroline, 27) en 1 zoon (Jan, 25)
Heeft te weinig hobby’s om op te noemen

Mouch Hendrickx (60)
Grafisch medewerker | 
20 jaar @ UHasselt | 
Getrouwd met Luc Smeets | 
1 dochter (Sarah, 34), 1 
zoon (Sander, 32) en 1 
kleinzoon (Kas, 2) | 
Geniet van lezen, musea 
bezoeken, citytrips, zich 
vuil maken in de tuin ☺ 

Magda Ieven (23055 dagen)
Logistiek medewerker | 38 jaar @ UHasselt |
Getrouwd met Marc Withofs | 1 dochter 
(Caroline, 27) en 1 zoon (Jan, 25) | Heeft te 
veel hobby’s om op te noemen

koen Santermans (46)
Directeur Communicatie en Marketing | 
1 jaar @ UHasselt | Getrouwd met Anja Otte
2 zonen (Jasper, 15 en Bram, 12) en 1 dochter (Anna, 5) | 
Houdt van fietsen, pingpong, Racing Genk
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dCM in de KiJKeR
dienst CoMMuniCatie en MaRKeting: at YouR seRViCe

DIeNst IN De kIJkeR

Kunnen jullie eerst vertellen wat jullie precies doen?

kOEN: Als directeur Communicatie en Marketing ben ik tegelijker-
tijd woordvoerder van de UHasselt. Dat betekent dat ik het eerste 
aanspreekpunt ben voor de pers en als een soort buffer tussen de 
universiteit en de buitenwereld fungeer. Ik stuur persberichten uit, 
probeer vragen van journalisten te beantwoorden en nieuws van 
onze universiteit te verkopen. Daarnaast is er natuurlijk nog het luik 
marketing, met onder meer de wervingscampagne voor studenten.

MOUCH: Ik zit, samen met Dave en Magda, op de lay-out. Zowat 
alle affiches, folders, flyers, brochures en uitnodigingen belanden bij 
ons. Omdat ik niet fulltime werk, moeten we de taken wel wat ver-
delen. Zo neemt Dave de opmaak van html-mails en magazines op 
zich. De grotere projecten, zeg maar.

MAGDA: Ik help onderzoekers, als ze problemen hebben, met het 
maken en bewerken van figuren voor hun doctoraat en publicaties. 
Daarnaast maak ik de posters voor de onderzoeksdagen, waar 
ook andere instellingen aan deelnemen. En wie een naamkaartje of 
vriendelijke-groetenkaart nodig heeft, kan eveneens bij mij terecht. 
Mijn carrière hier is nogal geëvolueerd: toen ik 38 jaar geleden be-
gon, moest ik de borden in de auditoria schoonmaken, cursussen 
kopiëren en dia’s dupliceren – wel duizenden (lacht). Toen Ingrid 
De Wispelaere wegging, kreeg ik het tekenwerk voor cursussen en 
doctoraten toegewezen. Je had destijds trouwens geen computers. 
Alles moest met de hand getekend worden, soms een echt mon-
nikenwerk.

LUCIANE: Ik beantwoord op DCM de telefoontjes, beheer agenda’s, 
leid de verzendingen van onder meer onze brochures, magazines en 
uitnodigingen in goede banen, en zorg ervoor dat onze databank 
met adressen up-to-date is.

Een niet nader genoemde collega vond DCM nogal ‘klinisch’ klinken, als een geneesmiddel. Voor alle duidelijkheid: DCM neemt 
de communicatie (C) en marketing (M) voor zijn rekening en werkt niét tegen hoofd- of buikpijn. De dienst is – in zijn huidige vorm 
– een jaar oud, heeft de afgelopen maanden enkele nieuwe mensen mogen verwelkomen en is sinds oktober te vinden op het 
gelijkvloers van het rectoraatsgebouw op campus Hasselt. Maar wie zijn die Mad Men (and Women!) van de UHasselt eigenlijk? 
En vooral: wat kunnen zij voor jóu doen? Nu weet je het! zocht het uit.

kAYLIE: En als we het koud hebben of als er geen melk voor 
bij de koffie is, dan belt Luciane eens rond en dan is dat binnen 
het uur opgelost. Want Luciane kent iedereen en iedereen kent 
Luciane.

LUCIANE: Dat komt omdat ik nogal heb rondgezworven binnen de 
universiteit. Ik heb gewerkt op het onthaal, rectoraat, de studenten-
administratie, voor verkeerskunde… Dan kom je nogal wat mensen 
tegen, natuurlijk.

kOEN: Luciane kan zowel heel kordaat als heel vriendelijk zijn. Die 
mix vind ik wel grappig…

MARC W(ITHOFS): (Lacht) Soms foetert ze als de telefoon gaat, 
maar aan de hoorn is ze poeslief. Van nondeju gaat het dan in één 
seconde naar goeiedag met Luciane.

MARC C(ROES): Ik houd me bezig met de organisatie van evene-
menten op de universiteit. Dat kan gaan van lezingen en congressen 
tot opendeur- en seniorendagen, al dan niet in tandem met andere 
diensten en faculteiten. Of ik thuis ook zo praktisch ingesteld ben? 
(Glimlacht) Mijn vrouw organiseert het gezin.

ARNE: Mijn job bestaat voor een groot stuk uit schrijven. Pers-
berichten, teksten voor persmappen, folders en flyers, brochures 
en magazines…Meestal word ik daarop losgelaten (lacht). Ik geef 
ook feedback op teksten van collega’s. En vooraleer een folder of 
flyer naar de drukkerij gaat, lees ik de tekst nog eens na. Al kun je 
nooit uitsluiten dat je over een tikfout heen leest… Da’s nogal frus-
trerend. Naast dat schrijven, help ik mee perszaken afhandelen. 
Een journalist die op zoek is naar duiding breng ik in contact met 
een expert. Of ik bel even rond voor een cijfer over bijvoorbeeld 
inschrijvingen.  
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DIeNst IN De kIJkeR

kAYLIE: Net als Arne help ik ook perszaken afhandelen. Voor één 
vraag moet je soms wel tien telefoontjes doen om de juiste persoon 
voor de journalist te vinden. Het is dikwijls een echte zoektocht (lacht)! 
Verder neem ik de social media voor mijn rekening, zoals Facebook 
en Twitter. Ik begeleid ook regelmatig projecten en campagnes, denk 
maar aan de sorteercampagne van Fost Plus. Daarnaast schrijf ik sa-
men met Arne voor de Nu weet je het!. En natuurlijk nieuwsbrieven, 
nieuwsitems voor de website, persberichten… 

MARC W.: Ik ben al 33 jaar de huisfotograaf van deze universiteit en 
ken dus zowat alle hoekjes – schoon en minder schoon – van cam-
pus Diepenbeek. Het mooiste plekje is de vijver tussen gebouwen 
C en D, in het groen. Al mag ik over de Oude Gevangenis natuurlijk 
ook niet klagen: het is tenslotte een prachtig gebouw. Wat een foto 
voor mij goed maakt? Het licht, de technische kwaliteit en, soms, 
het onderwerp. En er staan liefst geen lelijke mensen op. Die snij ik 
er dan ook uit (lacht).

LUCIANE: Marc kent trouwens niet alleen campus Diepenbeek op 
zijn duim, hij kent ook iedereen die er werkt.

MARC W.: Als je op al die congressen, lezingen en recepties foto’s 
moet gaan nemen, kom je nogal wat volk tegen. Vroeger maakte ik 
overigens vooral foto’s en dia’s voor cursussen en wetenschappelijke 
publicaties. De vele evenementen zijn er pas later bijgekomen, nu 
doe ik bijna niets anders meer. Ik zie en hoor veel; dat maakt het 
werk interessant. Je leert heel wat.

En wat vinden de anderen zo leuk aan hun job?

DAVE: Je moet als lay-outer enorm veel geduld hebben: niet alles 
komt altijd even goed uit. En dan moet je dus gaan prutsen tot het 
helemaal goed zit. Al een geluk dat ik niets liever doe. 

MOUCH: Ik ook! Dat zoeken naar creatieve oplossingen…Plezant! 
En om passende foto’s te vinden, lees ik ook de teksten. Zo steek 
ik er wat van op. 

MARC C.: In mijn werk ben je met tien verschillende dingen tegelij-
kertijd bezig. Het tempo ligt hoog, er is veel afwisseling. Het is ook 

teamwerk: je werkt samen aan zo’n evenement. De schouderklopjes 
delen, als alles achter de rug is, doe ik dan ook heel graag.

ARNE: De ene dag ben ik bezig met pakweg spin-offs, de andere 
dag met onderzoek naar biomarkers voor een hersenziekte. Ik kom 
dus in contact met heel wat interessante materie. Al is het als leek 
wel niet altijd even makkelijk om ingewikkeld onderzoek te vertalen 
naar een verstaanbare tekst (lacht). 

kOEN: In de universiteit is er enorm veel dynamiek. Hier is altijd wel 
wat te doen, letterlijk en figuurlijk. Dat houdt de job afwisselend en 
boeiend. Maar als je mij zou vragen met wie ik eens zou willen ruilen, 
dan moet ik niet lang nadenken: met Marc Withofs. Fotografie is een 
mooi vak en communiceren met beelden is ontzettend belangrijk. 
Helaas ben ik geen goede fotograaf, dus van dat ruilen zal niet veel 
in huis komen (lacht). 

Nog tips voor de collega’s?

MARC C.: Het is heel belangrijk om op voorhand goed na te denken 
over het concept en de opbouw van een evenement. Zo kunnen we 
duidelijke afspraken maken.

DAVE: Voor ons is het heel belangrijk om te weten wat mensen pre-
cies van ons verwachten, wees dus zo duidelijk mogelijk.

MOUCH: En vergeet niet dat wij de laatste schakel zijn in een pro-
ces. Eerst worden de teksten opgemaakt, dan pas kan de lay-out in 
actie schieten. Stuur je tekst op tijd door, zodat het afleveren van het 
drukwerk geen vertraging oploopt.

kOEN: Wij staan ten dienste van deze instelling. Als je een event 
hebt, of dat wil laten vereeuwigen op foto, als je iets wil laten op-
maken of (her)schrijven: trek ons gerust aan de mouw. De fysieke 
afstand is nu wel ietsje groter geworden, maar bel of e-mail ons of 
spring eens binnen.



PeRsoneelsWeetJes
HUWELIJkEN
■ Niels Schroyen,  onderzoeker, faculteit Wetenschappen, Expertisecentrum voor Digitale Media, met Tamthong Janphen 24.08.2012
■ Kathleen Mertens, assistent, faculteit Rechten, Centrum voor Milieukunde, met Gert-Jan Krabbendam 25.08.2012
■ Nina Swinnen, doctoraatsbursaal, faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen, Biomedisch Onderzoeksinstituut,  25.08.2012
 met Kristof Notelaers, doctoraatsbursaal, faculteit Wetenschappen, Biomedisch Onderzoeksinstituut
■ Marc Goovaerts, directeur Bibliotheek, met Rebecca Mukhwana 07.09.2012
■ Sarah Timmermans, stafmedewerker, faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen, facultaire administratieve dienst,  08.09.2012
 met Bart Vandeput

GEBOORTES
■ Heleen, dochtertje van Hanne Diliën, doctor-navorser, faculteit Wetenschappen, Instituut voor Materiaalonderzoek 02.06.2012
■ Margot, dochtertje van Elke Hermans, docent, faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen, Instituut voor Mobiliteit 22.06.2012
■ Klaas, zoontje van Anke Smets, doctoraatsbursaal, faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen,  01.08.2012
 Biomedisch Onderzoeksinstituut
■ Ruyi, dochtertje van Lianchen Shan, doctor-navorser, faculteit Wetenschappen, Instituut voor Materiaalonderzoek 16.08.2012
■ Warre, zoontje van Raphael Vandebril, gastprofessor, faculteit Wetenschappen, Centrum voor Statistiek 30.08.2012
■ Jaro, zoontje van Leen Slaets, doctor-navorser, faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen,  04.09.2012
 Biomedisch Onderzoeksinstituut en Jerome Hendriks, docent, faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen, 
 Biomedisch Onderzoeksinstituut
■ Bryan, zoontje van Iris Lefevre, gespecialiseerd secretariaatsmedewerker, Centrale Administratieve Dienst,  13.09.2012
 Centrale Informatica Dienst
■ Amelie, dochtertje van Els De Croock, gespecialiseerd secretariaatsmedewerker, faculteit Wetenschappen,  28.09.2012
 facultaire administratieve dienst
■ Julia, dochtertje van Nele Goeyvaerts, doctor-navorser, faculteit Wetenschappen, Centrum voor Statistiek 10.10.2012
■ Louise, dochtertje van An Creemers, doctor-assistent, faculteit Wetenschappen, Centrum voor Statistiek 11.10.2012

PERSONEELSPAGINA

in MeMoRiaM

Rik Nouwen
Op 3 november 2012 is Rik Nouwen op 79-jarige leeftijd overleden. Rik Nouwen, gewezen voorzitter van ACV Limburg, zetelde lange 
tijd in de raad van bestuur van de Universiteit Hasselt. In die rol toonde hij een grote inzet voor onze universiteit.

emile engelbosch 
Op 17 november 2012 overleed Emile Engelbosch op 83-jarige leeftijd. Hij was één van de pioniers van het toenmalige LUC (de 
huidige UHasselt). Emile Engelbosch kwam bij de oprichting van het LUC als ambtenaar uit de federale administratie naar Diepenbeek 
om er als diensthoofd Financiën de administratieve diensten van de jonge universiteit mee uit te bouwen. Hij startte zijn loopbaan op 
het LUC op 1 maart 1972 en bleef de dienst Financiën leiden tot aan zijn pensionering in 1994.
De Universiteit Hasselt biedt de families Nouwen en Engelbosch haar oprechte deelneming aan.
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PERSONEELSPAGINA

VRuChtBaRe saMenWeRKing 
BiJ BioMed

BIOMED zorgt niet alleen voor vruchtbaar onderzoek, maar ook voor… baby’s! Op 4 september zag de allereerste BIOMED-baby, 
Jaro, het levenslicht. De trotse mama en papa zijn Leen Slaets en Jerome Hendriks. Ze werken allebei sinds 2004 bij BIOMED en 
werden in 2010 een koppel. Kleine Jaro heeft een dubbele nationaliteit: zijn mama is Belgische en zijn papa is Nederlander. Ze wonen 
met z’n drietjes samen in Susteren, Nederland.

WWW.uhasselt.Be/uWPensioen 
De nieuwe webpagina www.uhasselt.be/uwpensioen bundelt 
de belangrijkste informatie over de pensioenhervorming die 
een jaar geleden door de regering-Di Rupo werd goedgekeurd.

Onder de nieuwe pensioenwet blijft de pensioenleeftijd behouden 
op 65 jaar. De minimumleeftijd voor vervroegd pensioen en de  
loopbaanduurvoorwaarde worden echter – geleidelijk aan – opge-
trokken. Vanaf 2016 kun je ten vroegste op je 62ste met pensioen 
gaan, op voorwaarde dat je minstens 40 jaar gewerkt hebt. Dit 
geldt zowel voor het ambtenaren- als privépensioen.

Op www.uhasselt.be/uwpensioen brengt de personeelsdienst de 
belangrijkste (overgangs)maatregelen samen. Voor specifieke vra-
gen over je pensioen, kun je terecht bij Jef Vanvoorden (jef.vanvoor-
den@uhasselt.be).

Daarnaast vind je ook op de website van de Pensioendienst voor 
de Overheidssector (www.pdos.be) en Rijksdienst voor Pensioe-
nen (www.onprvp.fgov.be) de nodige informatie over de nieuwe 
pensioenwet terug.
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HOOR, WIE KLOPT DAAR… *

De UHasselt kreeg op 18 november hoog bezoek! VLUP had de Sint uitge-

nodigd op het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor personeelsleden en hun kroost. 

Campus Diepenbeek was voor de gelegenheid omgetoverd tot een heus 

speelparadijs met springkastelen, ballonnen ... Elk kind kreeg van Sinterklaas 

speelgoed en snoep mee naar huis. Volgens de informatie van Nu weet je het! 

heeft niemand van de roe gekregen… * Sinterklaas!

FOTOPAGINA: SINTERkLAASFEEST
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PaRiJs andeRs

Het zal wel daardoor gekomen zijn dat iedereen een paraplu bij zich 
had: dat we, ondanks de dreigende lucht, met droog weer naar 
Parijs vertrokken voor onze driedaagse. De rit verliep voorspoe-
dig, al viel het ons op dat het wel heel lang duurde vooraleer je op 
een vrijdagavond de Parijse binnenstad bereikt, zo met dat drukke 
verkeer. Ons hotel bleek netjes verzorgd, zodat we al meteen met 
een warm gevoel van een verkwikkende douche konden genieten.

De volgende dag trokken we er dan op uit. Eén groep maakte 
een fietstocht door Canal St. Martin (zie hiernaast), een andere 
groep doorkruiste deze wijk te voet. Luisterend naar de gids ge-
noten we van het kalme water, keken we naar de (al dan niet ge-
restaureerde) gebouwen uit het industriële verleden van Parijs en 
kuierden we op de ramblas-achtige overkluizing van het kanaal 
richting de Seine. Rond het middaguur ging het naar Montmartre 
voor de lunch, vervolgens baanden we ons een weg door smalle 
straten richting Sacré Cœur. Van de klimmende, draaiende Rue  
Lepic wandelden we naar de kruising van Rue des Saules en Rue 
Saint-Vincent – waar de laatste overgebleven wijngaard van Mont-
martre ligt – tegenover het vermaarde cabaret ‘Le Lapin Agile’. Het 
letterlijk hoogtepunt was het betreden van de Sacré-Cœur met bij-
behorende weidse blik. Op het kerkhof, het Cemetière Montmartre, 
mijmerden we over de ‘vergankelijkheid des levens’. Van mijmeren 
was daarentegen geen sprake bij de avondlijke busrit langs het 
spectaculairste deel van verlicht Parijs – de Place de la Concorde, 
de Champs-Elysées, Arc de Triomphe, Eiffeltoren en omgeving. 
Langs glans en glitter van gebouwen, etalages, lantarens en auto’s.

Geheel anders was de aanblik van de marché aux puces – de 
vlooienmarkt – in Saint Ouen, de volgende morgen. We wurmden 
ons door een wirwar van mensen, straatjes, hoekjes, kraampjes 
en winkeltjes die volgestouwd waren met duizenden zaken van di-
verse soort, van gehavend tot chique. Na een maaltijd ‘Au Grand 
Turenne’ werd het andermaal tijd om tot bezinning te komen, nu op 
het beroemde kerkhof Père Lachaise. Daar zochten we tevergeefs 
naar het graf van Frédéric Chopin, maar treurden we bij de tomben 
van Edith Piaf en Jim Morrison. Daarna was het tijd om de terugreis 
aan te vatten, die zonder problemen verliep.

Wat rest, is  in de eerste plaats Heidi Cardous te danken voor weer 
eens een zeer geslaagde uitstap, daarna Greet Clerx, de chauffeur 
en, tot slot, een beetje onszelf, want iedereen heeft zijn/haar best 
gedaan om er drie mooie dagen van te maken.

Greet Clerx

VLUP organiseerde een fel gesmaakte driedaagse naar Pa-
rijs. eén groep verkende de lichtstad te voet, de andere van-
op het fietszadel.
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WELkE HERINNERINGEN BEWAAR JE AAN DE UHASSELT? 

In 2013 bestaat de UHasselt 40 jaar. Naar aanleiding van dat lustrumjaar willen wij de grappigste, sappigste en ontroerendste  
herinneringen bundelen. Heb je straffe verhalen of spannende anekdotes? Of liep je de man/vrouw van je leven in onze  
universiteitsgangen tegen het lijf? Stuur dan een e-mailtje naar arne.biesmans@uhasselt.be.

si Beau, PaRis À VÉlo
Fietsen in Parijs, alleen voor waaghalzen? Zeker niet! De stad 
heeft de laatste tijd veel aandacht besteed aan het gemak voor 
de tweewieler en 400 kilometer ‘voies vertes’ aangelegd. Je fietst 
op het brede en vrije busvak, op afgebakende fietsstroken of ge-
woon op nieuwe fietspaden.
Met 19 sportievelingen fietsten we onder leiding van een Neder-
landstalige gids (met een charmant Frans accent) en een begelei-
der langs het mooie Canal St. Martin dat, via het Bassin, aansluit 
op het grote Parc de la Villette. Daar waar vroeger de slacht-
huizen stonden, werd een modern gebouwencomplex opgericht 
voor wetenschap en muziek.  

Onze tocht ging verder langs rustige straten tot aan het Parc des 
Buttes-Chaumont. Niemand kon vermoeden dat we in dit heuvel-
achtige, Engelse park van zo’n adembenemend mooi uitzicht op 
de stad (en dan vooral op de Sacré-Cœur) zouden kunnen genie-
ten. Een stukje verder stopten we in La Mouzaïa, een typische wijk 
met steile, smalle straten en kleine cottage woningen met tuintjes. 
In Belleville, een wijk met oude werkmanswoningen, werden we 

opnieuw getrakteerd op een schitterend uitzicht over Parijs.
We fietsten verder naar Ménilmontant, ook wel ‘La Campagne à 
Paris’ genoemd.  Hier kun je de dorpsstructuur nog herkennen, 
met een kerkje dat nog omringd is door een kerkhof. Heel bijzon-
der in een grootstad!
Via de achterkant van Père Lachaise reden we onder ‘la Coulée 
verte’, een wandelpark hoog boven de grond. Het werd aange-
legd op een oud spoorwegviaduct waar de fietsroute onderdoor 
loopt.  De gewelven van het oude viaduct werden omgevormd tot 
chique winkels en kunstgalerijen.
Het einde van onze fietsuitstap van 22 km, door drie arrondis-
sementen,  kwam in zicht.  Na drie uur genieten van een groen 
Parijs met veel afwisseling was iedereen het erover eens: c’est si 
beau Paris à vélo ! 

Greet Clerx
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Nadat we onze stemplicht vervuld hadden, gingen we op zondag 
14 oktober naar Maaseik om er schatten te gaan kijken uit ‘De 
Gouden Eeuw van China’. De tentoonstelling geeft een overzicht 
van de Tang-dynastie (618 – 907 na Christus) die bekend stond 
om haar enorme rijkdom. Deze belangrijke periode wordt dan ook 
niet voor niets bestempeld als ‘de gouden eeuw’. Een belangrijk 
element dat aan de basis van deze grote rijkdom ligt, is de zijde-
route. Dankzij de route kwam de oosterse cultuur in contact met de 
westerse – met bloeiende handelscontacten tot gevolg.

Een audiogids – met stemmen van bekende (toneel)acteurs – 
loodste ons doorheen de tentoonstelling. De timing en de uitleg 
die we kregen, waren perfect. Ook de voorwerpen die tentoon-
gesteld werden, waren van een uitzonderlijke schoonheid en van 
onschatbare waarde. Kortom een tentoonstelling van hoge kwali-
teit, alleen… te kort: na een goed uur waren we rond. Voor ons had 
het nog een beetje langer mogen duren.

Naar goede VLUP-gewoonte sloten we het bezoek af met een 
drankje in een Maaseikse brasserie.

Greet Clerx

VluP Met ons Mee!

15 t.e.m. 17 februari 2013: 
Lustrumreis naar Disneyland Parijs
Net zoals 5 jaar geleden, bij het vorige 
lustrum, organiseert de VLUP ook dit 
jaar een reis naar Disneyland. Dit keer 
bieden we een driedaagse trip aan in de 
krokusvakantie met toegang tot beide 
parken Disneyland Park en Walt Disney 
Studio’s Park.

31 maart t.e.m. 6 april 2013: 
Wintersportreis
Wil je tijdens de paasvakantie graag met 
ons mee op wintersportreis naar Flaine 
Lindars? Aarzel niet en schrijf je in via 
www.uhasselt.be/vlup. Snel zijn is de bood-
schap, want er zijn nog slechts enkele 
plaatsen beschikbaar!

feBRuaRi

15

MaaRt

31

Voor alle info en inschrijvingen: 
bezoek www.uhasselt.be/VLUP

WORDT VERWACHT
• Januari-februari: Bedrijfsbezoek
• Maart: Workshop bloemschikken 
• April: Rondleiding met gids door de historische binnenstad  
 van Maastricht 
• April-mei: C-Mine Expedition Genk
• 27 april 2013: Wandel- of mountainbiketocht langs het  
 Schulensmeer

IDEEËNBUS
Wij zijn al druk bezig met ons programma voor volgend jaar.  
Nieuwe ideeën zijn altijd welkom in onze ideeënbox!

VLUP GAAT CHINEES
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DOCTORAATSPROMOTIES

infosessies nieuWe huisstiJl

Met het nieuwe huisstijlhandboek in aantocht organiseert DCM enkele huisstijl-infosessies voor de personeelsleden van campus  
Hasselt, campus Diepenbeek en van de (onderzoeks)instituten:

Dinsdag 22 januari: 12u tot 13u – campus Diepenbeek, gebouw D, H5
Donderdag 24 januari: 12u tot 13u – campus Diepenbeek, gebouw D, H5
Maandag 28 januari: 12u tot 13u – campus Hasselt, Oude Gevangenis, groot auditorium 
Woensdag 30 januari: 12u tot 13u – campus Hasselt, Oude Gevangenis, groot auditorium 
Donderdag 31 januari: 12u tot 13u – Wetenschapspark, auditorium EDM 

Meer info krijg je via e-mail!

Doctoraatspromoties
Doctoraatspromotie Frank Lambrechts
Doctor in de toegepaste economische wetenschappen 
Doctoraatsproefschrift over It is All in the Relationship. Capacity Building for  
Organizing, Change and Learning from a Relational Perspective
Promotoren: prof. dr. Wim Voordeckers (UHasselt) en prof. dr. Matti Koiranen 
(Jyväskylä University)
Copromotor: em. prof. dr. Felix Corthouts
12 december 2012 om 16.00 uur, campus Diepenbeek, gebouw D, H5

Doctoraatspromotie tinne compernoLLe
Doctor in de toegepaste economische wetenschappen 
Doctoraatsproefschrift over Cost Effectiveness of Gentle Remediation Strategies 
Considering Technical Uncertainty and Reversibility
Promotor: prof. dr. ir. Steven Van Passel (UHasselt)
14 december 2012 om 16.00 uur, campus Diepenbeek, gebouw D, H1 

Doctoraatspromotie bart henssen
Doctor in de toegepaste economische wetenschappen 
Doctoraatsproefschrift over ‘Mine’ or ‘Ours’? Perspectives on Psychological  
Ownership in Family Firms 
Promotoren:  prof. dr. Wim Voordeckers (UHasselt) en prof. dr. Matti Koiranen 
(Jyväskylä University)
Copromotor: prof. dr. F. Lambrechts
18 december 2012 om 16.00 uur, campus Diepenbeek, gebouw D, H5 

Doctoraatspromotie tom kuppens 
Doctor in de toegepaste economische wetenschappen 
Doctoraatsproefschrift over Techno-Economic Assessment of Fast Pyrolysis for 
the Valorisation of Short Rotation Coppice Cultivated for Phytoextraction.
Promotor: prof. dr. Theo Thewys

19 december 2012 om 17.00 uur, campus Diepenbeek, gebouw D, H5

Doctoraatspromotie bart tessens
Doctor in de wetenschappen: biologie 
Doctoraatsproefschrift over Dealing with a Taxonomic Gordian Knot: Phylogeny 
of and Cryptic Diversity in Gyratrix Hermaphroditus Ehrenberg, 1831 (Platyhel-
minthes: Rhabdocoela, Kalyptorhynchia).
Promotor: prof. dr. Tom Artois
21 december 2012 om 16.00 uur, campus Diepenbeek, gebouw D, H5 
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“THE SKY is hieR THE LIMIT”

Postdoc Maarten Van Craen licht politie van Chicago door

Maarten Van Craen werkt momenteel als postdoctoral visiting 
scholar aan het Institute for Policy Research van Northwestern Uni-
versity. Professor Wesley Skogan doet aan dit instituut gerenom-
meerd onderzoek naar thema’s die sterk aanleunen bij Maartens 
interesse: de wederzijdse percepties en houdingen van burgers en 
de politie, community policing, en de relatie tussen de politie en 
etnisch-culturele minderheden.

Maarten: “Het is bijzonder inspirerend en motiverend om met pro-
fessor Skogan samen te werken. Als wereldautoriteit heeft hij niet 

Eind mei 2012 behaalde onderzoeker Maarten Van Craen, verbonden aan de faculteit Rechten, zijn doctoraat over het ver-
trouwen van burgers in de politie en de politiek. Met een FWO-beurs op zak vertrok Maarten midden oktober naar… Chicago 
en was er vanop de eerste rij getuige van de herverkiezing van president Barack Obama.  “Een onvergetelijke ervaring”, zegt 
Maarten. “In het gastgezin waar ik verblijf, is iedereen een vurig supporter van Obama en hebben we samen de verkiezingen 
van heel kortbij gevolgd. Er heerst nu vooral een ‘oef-gevoel’: Obamacare blijft, en de mensen hopen op meer kansen en op 
meer gelijkheid.” 

alleen een ongeloflijke expertise, maar ook een uitgebreid netwerk 
en bovendien is hij een zeer aangenaam persoon om mee samen 
te werken. Een dubbele meevaller dus!”

Openheid
Op de vraag waarom hij uitgerekend voor een verblijf in de VS koos, 
antwoordt Maarten heel spontaan: “Na mijn doctoraat wou ik iets 
plezants gaan doen. De voorbije twee jaren waren bijzonder zwaar. 
Ik had namelijk maar twee jaren financiering voor mijn doctoraat. In 
diezelfde periode hebben we ook ons huis gebouwd en zijn er twee 
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schatten van kinderen gekomen. Ik zal in het midden laten wat het 
vermoeiendst was, maar ik moet er wellicht geen tekening bij ma-
ken dat de combinatie mentaal en fysiek zwaar woog. Dus ben 
ik maar naar Amerika gevlucht (lacht). Nee, de voorbije jaren was  
er door de tijdsdruk nauwelijks tijd om conferenties bij te wonen, 
samen te werken met andere mensen en interessante nieuwe idee-
en te lanceren. Hier in de States kan ik dat dubbel en dik inhalen. 
De Amerikaanse academische cultuur leent zich daar ook goed 
toe. Het is een groot land, met veel mogelijkheden. Dus er is veel 
openheid om samen te werken.”

“Uiteraard is het altijd zinvol om na je doctoraat nog een aantal 
dingen te valoriseren. Dus ik blijf me bezighouden met het ver-
trouwen van burgers in de Belgische politie. Maar ik krijg hier in 
Chicago ook de kans om mee een nieuw meerjarig onderzoek 
op te starten. Concreet gaan we de interne en externe legitimiteit 
van de politie evalueren. Daarvoor zullen zowel politiemensen  
als burgers bevraagd worden. Wat de externe legitimiteit betreft,  

is de relatie van de politie met etnische minderheidsgroepen een 
belangrijk aandachtspunt. Race is en blijft een belangrijke factor 
in de verklaring van heel wat sociologische en criminologische 
fenomenen in Amerika. Dat aspect sluit nauw aan bij mijn doc-
toraat.” 

Way of life
“Verder hebben we recent ook contacten gelegd om de studie in 
een internationaal vergelijkend perspectief te plaatsen. De bespre-
kingen daarover zijn nog bezig, maar het ziet er veelbelovend uit. 
Soms lijkt de sky hier echt wel de limit. Of zoals Obama het na zijn 
verkiezingsoverwinning uitdrukte: The best is yet to come.”

The American way of life bevalt Maarten wel, zowel op het werk 
als daarbuiten. “Alles is hier bijzonder goed georganiseerd: een uur 
na aankomst op de universiteit had ik internet en kon ik printen.  
(N)etiquette is wel niet echt hun ding: onderzoekers en professoren 
spreken elkaar gewoon met de voornaam aan en er worden ook 
party’s georganiseerd bij proffen thuis. Erbij zijn is dan zeker de 
boodschap, want dit is een belangrijke vorm van netwerking!

Als we voorzichtig informeren naar een minpuntje zegt Maarten 
meteen: “De biercultuur is hier nul! Bier wordt zonder schuimkraag 
uitgeschonken in grote vazen, zoals in Groot-Brittannië. Maar… er 
is hoop. Als je in de supermarkt Stella koopt, vind je op de verpak-
king een uitleg in negen (!) stappen om het flesje te openen en uit te 
gieten tot een goede pint. Een doe-het-zelf-pakket voor bierbarba-
ren. Ook dat is Amerika.”
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AGENDA

CoMing uP

7 januari 2013: Seniorenuniversiteit
geschiedenis en conservatie-restauratie van glasramen 
Prof. dr. Joost Caen van Artesis Hogeschool Antwerpen geeft een 
overzicht van de evolutie van de glasschilderkunst in de Zuidelijke 
Nederlanden en licht de actuele conservatie- en restauratietechnie-
ken toe. Uiteraard heeft hij ook aandacht voor de betekenis en de 
waarde van het glasraam in onze kunstproductie.
Universiteit Hasselt, campus Diepenbeek, gebouw D, H6 | 
14.00 uur tot 17.00 uur 

14 januari 2013: Seniorenuniversiteit
Het lerende brein: over muizen, mensen en machines
Prof. dr. Tom Verguts van de Universiteit Gent bespreekt een aan-
tal inzichten over het menselijk leren. Hij behandelt de moleculaire 
basis van het leerproces, met name van beloningsleren. Daarnaast 
gaat hij ook dieper in op hoe computerprogramma’s erg complexe 
taken aankunnen en op enkele functionele MRI (fMRI) studies.
Universiteit Hasselt, campus Diepenbeek, gebouw D, H6 | 14.00 
uur tot 17.00 uur 

21 januari 2013: Seniorenuniversiteit
Herinneringen aan negatieve ervaringen: hoe ermee omgaan? 
Prof. dr. Elke Geraerts (Erasmus Universiteit Rotterdam) werpt een 
blik op de psychologie achter negatieve ervaringen en reikt tips aan 
over hoe je kunt omgaan met negativiteit en trauma.
Universiteit Hasselt, campus Diepenbeek, gebouw D, H6 | 
14.00 uur tot 17.00 uur 

28 januari 2013: Seniorenuniversiteit
Het toenemend gebruik van psychofarmaca: slikken we 
te veel pillen?
Op welke maatschappelijke noden probeert men een antwoord te 
geven door zo veel psychofarmaca voor te schrijven? En is dat dan 
wel het meest adequate antwoord dat de maatschappij op deze 
noden kan bieden? Prof. dr. Stephan Claes gaat dieper in op deze 
én andere boeiende vragen.
Universiteit Hasselt, campus Diepenbeek, gebouw D, H6 | 
14.00 uur tot 17.00 uur 

Januari en februari 2013: Leerstoel Medische Ethiek 
In januari start aan de UHasselt een nieuwe editie van de Leerstoel 
Medische Ethiek - Jules Knapen. Het thema is: ‘Welke ethische 
keuzes maken we zelf, welke maakt de samenleving voor ons?’. 
Het is al voor de 16de keer dat er vijf lezingen worden aangeboden 
over maatschappelijk relevante thema’s rond medische Ethiek. De 
(gratis) lezingen vinden plaats op 10, 17, 31 januari en op 21 en 28 
februari (telkens om 20 uur, gebouw D, campus Diepenbeek). Voor 
artsen wordt accreditering (ethiek) aangevraagd.
Het programma kun je raadplegen via 
www.uhasselt.be/knapen2013

Surf naar www.uhasselt.be/agenda voor meer info en inschrijvingen.

Je kunt al je items voor de agenda op www.uhasselt.be  
e-mailen naar arne.biesmans@uhasselt.be en 
kaylie.lemmens@uhasselt.be, onder vermelding van ‘Agenda’.
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Beste Lezers,

En het blijft maar verkiezingstijd! Een choquerende periode, vooral 
voor de Antwerpenaars! Die hebben een driedubbele choque ont-
vangen, “a triple whammy”, zeggen ze aan de andere kant van de 
oceaan: (1) neen, niet alleen de Antwerpenaars hadden lokale verkie-
zingen; (2) neen, dat zijn niet de belangrijkste verkiezingen ter wereld 
(stond er te lezen in een P.O.Werpoint); (3) neen, niet de héle wereld 
volgt weken aan een stuk de perikelen op het Schoon Verdiep. 

Over Schoon Verdiep gesproken, trouwens, het onze is verhuisd. De 
beklemmende vraag: hoe zit dat met het Schoon Verdiep? “Zitten” 
is een dubieuze term, in dezen, en bovenal dubbelzinnig. Wie moet 
gaan zitten op de dag van de verkiezingen is tegelijk de klos en een 
goede burger. Wie moet gaan zitten buiten de verkiezingen is een 
minder goeie burger, want die zit in den bak, in de doos, in Tgevang. 
En net daar is ons Schoon Verdiep naartoe, naar Toudgevang. Of 
toch bijna, want ze zitten ernaast. Of liever: ze zitten er naast, in 
Tgroengebouw. En dan is er nog Tgeelgebouw. Wie ziet er nog recht 
in dat kluwen? Vandaar dat we over de TTT-campus spreken. Da’s 
nog wat anders dan de TT-wijk. Twee Torens of Twin Towers is trou-
wens passé, daarmee werd in New York een decennium geleden al 
komaf gemaakt en recent nog eens alles doorgespoeld met Sandy. 
Trouwens, aan die kant van de wereld waren er ook weer verkiezin-
gen, alleen hebben ze daar in Antwerpen geen clou van.

Maar met al dat weten we nog niet waar we aan toe zijn met ons 
Schoon Verdiep. Als we zeggen dat de bewoners van ’t Schoon Ver-
diep vertrokken zijn in Diepenbeek, dan staat het daar nu leeg maar 
is het nog wel in Diepenbeek. Als we zeggen dat het Schoon Verdiep 
naar Hasselt is vertrokken, dan is het Schoon Verdiep van Diepen-
beek gedeklasseerd en gediskwalificeerd en gedegradeerd en gede-
genereerd tot Gewoon Verdiep, en is er in Tgroengebouw een Nieuw 
Schoon Verdiep. Misschien moeten we verwarring  vermijden door te 
spreken van Toudschoonverdiep en Tniefschoonverdiep. Weer twee 
tees erbij. Dan hebben we al vijf tees en dat wordt wat ‘tee’ veel van 
het goede. Maar ’t is wel gemakkelijk. 

We hebben al 1 probleem minder, we weten dat de notabelen op 
Tniefschoonverdiep kabinet houden. Maar wat gebeurt er met 
Toudschoonverdiep? Kwatongen beweren dat er een kans is dat  

CenTStat er naartoe gaat. Andere tongen beweren dat er nog niks is 
beslist tot er iets is beslist. Heldere taal naar mijn hart! Bart Den Breier 
in ’t Schoon Verdiep in ’t Stad (van wie ’t Stad ook moge wezen) 
houdt ook van dat soort klare communicatieve taal; zo komt men 
tenminste op korte tijd tot goeie bestuursakkoorden, kijk maar naar 
de vorming van de federale regering. 

Over communicatie gesproken, hoe gaan de twee campussen com-
municeren? Er komt een bovengrondse tunnel of een ondergrondse  
brug om beide campussen te verbinden, dwars onder of over  
de Elfde Liniestraat, de te overwelven Demer, de Japanse Tuin, 
de Grenslandhallen, het Provinciegebouw en de Kinepolis, een  
zogenaamde Bicampus-Aansluitings-Modus (BAM). Wat de  
Antwerpenaars ook zeggen, het BAM-tracé is van iedereen, maar 
toch vooral van ons!

Harry Potter

Nu weet je het! is op zoek naar extra columnisten. Kruip je 
graag in je pen? Wil je je kritische hersenspinsels loslaten op het  
UHasselt-personeel? Kijk je ernaar uit om ons personeelsmagazine  

af te sluiten met een luchtige noot? 
Mail dan naar nuweetjehet@uhasselt.be en stel je kandidaat als 
nieuwe columnist(e) van Nu weet je het!



gesPot in ‘t geVang
Brian (24) werkt sinds een jaar voor Horeservi, de ‘huiscateraar’ van de UHasselt. “De 
laatste tijd werk ik meer hier, in de Oude Gevangenis, dan in campus Diepenbeek. Welke 
plek ik verkies? Dit gebouw ademt natuurlijk meer geschiedenis. En mijn takenpakket is hier 
wat gevarieerder dan in Diepenbeek. Het ene moment sta je achter de kassa, het andere 
moment mag je mensen bedienen. Ik hou wel van die afwisseling.” Of de restaurantgangers 
in Hasselt vriendelijker zijn dan in Diepenbeek? “Als je zelf vriendelijk bent, dan zijn de men-
sen dat ook”, lacht hij.


