
UHasselt,
uw partner in onderzoek en innovatie

Universiteit Hasselt stelt al meer dan twintig jaar haar wetenschappelijke en technologische knowhow ter beschikking aan bedrijven. Zo 
helpt de UHasselt jaarlijks honderden bedrijven bij het zoeken naar en realiseren van vernieuwende oplossingen. Zowel dienstverlenende 
als technologie- en productiebedrijven kloppen bij de universiteit aan. 

Voor al deze vragen kan u terecht bij de Tech Transfer Office

Heeft u een domeinspecifieke vraag? Neem dan gerust rechtstreeks contact op met uw aanspreekpunt binnen 
het onderzoeksinstituut  of faculteit (zie achterzijde).

Zit u met een concrete kennisvraag? 

Hebt u interesse in een langdurige samenwerking?

Wilt uw bedrijf een licentie nemen van een octrooi of software?

Wilt u samen met de universiteit een bedrijf starten?

Wilt u uw vacatures kenbaar maken aan onze studenten en/of alumni?

Wilt u zich vestigen op het wetenschapspark Diepenbeek?

Wilt u samenwerken met doctoraatsstudenten?

Heeft u interesse om deel te nemen aan onze netwerkevents zoals De 
Limburgse Jobbeurs?

www.uhasselt.be/techtransfer

BLIJFT U GRAAG OP DE HOOGTE VAN NIEUWE SAMEN-
WERKING, SPIN-OFFS EN NETWERKMOMENTEN? 

Inschrijven op onze trimestriële nieuwsbrief kan via  
techtransfer@uhasselt.be.
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Andere onderzoeksdomeinen

Andere onderzoeksinitiatieven zijn o.a. Limburg Clinical Research Program, Mobile Health Unit, Ecotron, ...

• Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten
• Plant - Micro-organismen Interacties
• Duurzame en zuivere technologieën
• Toxicologie 
• Omgeving en gezondheid

• Nanostructured materials
• Sensor technology 
• Energy materials and systems
• Printable electronics
• Diamond technology and devices
• Smart bio surfaces
• Advanced organic materials
• Reliability

• Autoimmuunziekten (MS, RA) 
• Neuroregeneratie
• Biomerkers
• Diermodellen/dierenstudies
• Bioimaging (3D, EM) en elektrofysiologie

• Human-Computer Interaction
• Networked and Secure Systems
• Internet of Things
• Computational Science
• Visual Computing

• Designing for More
• Trace/Adaptive Reuse
• Spatial Capacity Building
• Sustainability

• Bestuursrecht
• Europees Recht
• Fiscaal recht
• Milieurecht
• Lokale Besturen

• Verkeersveiligheid
• Gedrag
• Wegontwerp
• Toerisme
• Autonomie
• Rijsimulatoronderzoek

• Klinische studies
• Modellen infectieziektes
• Multivariate /Gecensureerde /

Geclusterde data
• Quantitatieve risicobeoordeling
• Big data / ‘Omics’ data

• Structural design
• Computational mechanics
• Road engineering
• Applicatiecentrum Bouw & Beton

• Ondernemerschap en familiebedrijven
• Logistiek
• Process & data mining
• Marketing
• Open innovatie

Indien u niet weet binnen welk domein uw vraag past, neem dan contact op met de Tech Transfer Office.
Wij helpen u graag op weg!
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imo-imomec (materiaalonderzoek) 
www.uhasselt.be/IMO | lieve.dedoncker@uhasselt.be

Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED)
www.uhasselt.be/biomed | an.voets@uhasselt.be

Instituut voor mobiliteit (IMOB)  
www.uhasselt.be/imob | wim.ectors@uhasselt.be

CENSTAT (statistisch onderzoek) 
www.uhasselt.be/censtat | sarah.vercruysse@uhasselt.be

Centrum voor milieukunde (CMK) 
www.uhasselt.be/cmk | nele.weyens@uhasselt.be

Expertisecentrum Digitale Media (EDM) 
www.uhasselt.be/edm | mieke.haesen@uhasselt.be

Bouw 
www.uhasselt.be/fac-industriele-ingenieurswetenschappen
elke.piessens@uhasselt.be

Architectuur & kunst 
www.uhasselt.be/fac-architectuur-en-kunst
lien.geunis@hasselt.be

Rechten 
www.uhasselt.be/fac-rechten
vincent.buyens@uhasselt.be

Economie 
www.uhasselt.be/fac-bedrijfseconomischewetenschappen
ilse.cretskens@uhasselt.be

6 onderzoeksinstituten 


