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WOORD VOORAF

Shaping the future
2013 was een ‘mijlpaaljaar’ voor de UHasselt. In het jaar waarin we onze veertigste verjaardag vierden, zetten we 
een stap dichter naar een universitas in de breedste zin van het woord. Door de integratie van de academische 
hogeschoolopleidingen kreeg de UHasselt er niet alleen 2.000 studenten en 200 personeelsleden bij. We verbreedden 
ook ons opleidingsprogramma en konden heel wat nieuwe disciplines toevoegen aan ons onderzoekspallet. Met 
opleidingen als industriële ingenieurswetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, en (interieur)
architectuur verruimen we ons valorisatiepotentieel nog verder en kan de UHasselt voor de regio een nog belangrijkere 
rol spelen.

Waar de onderparticipatie van Limburgers aan universitair onderwijs  veertig jaar geleden onze eerste reden van bestaan 
was, rekent Limburg vandaag ook in belangrijke mate op haar universiteit voor de omschakeling naar een duurzame 
economie met innovatieve, kennisgedreven sectoren. De regio die honderd jaar lang in de ban was van het zwarte goud, 
kijkt nu met hooggespannen verwachtingen naar kennis en innovatie als grondstof voor haar verdere ontwikkeling. En de 
universiteit moet – net als de mijnwerkers die welvaart in de regio creëerden door tonnen steenkool naar de oppervlakte 
te brengen – kennis uit de hele wereld aanzuigen, verder ontginnen en die kennis, samen met alle mogelijke partners, 
versnijden op maat. Zodat die nieuwe, jonge sectoren er meteen mee aan de slag kunnen. 

Vanuit onze groeiende expertise willen we een belangrijke bijdrage leveren in domeinen als lifesciences, zorginnovatie, 
logistiek en mobiliteit, cleantech, duurzame materialen, energie en vrijetijdseconomie. In het Strategisch Actieplan 
Limburg in het Kwadraat (SALK) engageerde de UHasselt zich het afgelopen jaar uitdrukkelijk om op deze terreinen, 
vanuit ons onderzoek en onderwijs, de toekomst van onze regio mee vorm te geven. Met de kennis en expertise die 
we aan de UHasselt ontwikkelen, willen we maatschappelijk en economisch mee dingen in beweging zetten. Want 
Knowledge in action is niet toevallig de slagzin van de UHasselt.

De geschiedenis van onze universiteit  is – met veertig jaar – nog kort. Maar onze toekomst is lang en veelbelovend. En 
onze rol voor deze regio is nog lang niet uitgespeeld.

Rector Luc De Schepper
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was voor de UHasselt hét jaar van de groei. Bij het begin van dit 41ste academiejaar mocht de universiteit voor het eerst in haar 
geschiedenis meer dan 5.500 studenten verwelkomen op de universiteitscampussen. “Door de integratie kunnen we met de nieuwe 

opleidingen weer heel nieuwe invalshoeken aan ons palet toevoegen”, zegt rector Luc De Schepper. “Dat is niet alleen goed nieuws voor de Limburgse 
student die, in eigen provincie,  uit een bredere waaier van  opleidingen kan kiezen. Het is ook een fantastische opportuniteit voor het onderzoek aan 
onze universiteit omdat we de maatschappelijke uitdagingen van vandaag vanuit nog meer verschillende disciplines kunnen benaderen. Op die manier 
vergroten en verbreden we ook ons valorisatiepotentieel nog verder en kan de UHasselt voor de regio een nog belangrijkere rol gaan spelen.”
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DIEP GEWORTELD IN HET 
REGIONALE WEEFSEL

et Limburgs Universitair Centrum (LUC) dat veertig jaar geleden 
werd opgericht, kan je nog nauwelijks vergelijken met de UHasselt 

van vandaag. En toch liggen de wortels van haar succes in de vruchtbare 
voedingsbodem van die beginjaren. Door de pioniersrol die de universiteit 
al van bij haar start opnam rond onderwijsvernieuwing, het doorgedreven 
speerpuntenbeleid van haar onderzoeksactiviteiten en de diepe regionale 
verankering groeide het LUC uit tot de sterke universiteit die Limburg – 
nu meer dan ooit – nodig heeft. Met de integratie maakte de universiteit 
het voorbije jaar de grootste groeisprint in haar geschiedenis. “Daardoor 
kunnen we nu – als knooppunt in het internationale innovatieweb – nog 
beter bijdragen tot de verdere ontwikkeling van onze regio”, zeggen rector 
Luc De Schepper, vicerector Onderzoek Paul Janssen en vicerector Onder-
wijs Jean-Michel Rigo.

Reconversie van de mijnen vs. SALK

“Toen de Kempense Steenkoolmijnen begin jaren ’90 definitief gesloten werden en er 
een streep getrokken werd onder het ‘oude Limburg’ werd de universiteit niet betrok-
ken bij de reconversieplannen voor deze provincie”, vertelt rector Luc De Schepper. 
“Logisch, want het maatschappelijk klimaat was totaal anders. Universiteiten moesten 
vooral talent opleiden en fundamenteel onderzoek verrichten. Van ‘open innovatie’ en 
universiteiten die samen met de industrie de krachten bundelen, was op dat moment 
nog geen sprake.”
“Bovendien was de UHasselt op dat moment nog te klein en te jong om effectief een im-
pact te creëren op het economisch herstel van de regio”, gaat vicerector Onderzoek Paul 
Janssen voort. “We boden enkel bacheloropleidingen in de wetenschappen, de tand-
heelkunde en de geneeskunde aan en het onderzoek stond nog in de kinderschoenen.“
“Als je bekijkt welke rol we amper vijftien jaar later in het hele SALK-verhaal opne-
men, dan blijkt duidelijk dat de UHasselt enorm gegroeid is: in studentenaantallen, 
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opleidingsaanbod, onderzoeksexpertise en in de bijdrage die we kunnen leveren aan de 
ontwikkeling van de regio”, zegt rector De Schepper.

“En toch hebben we meteen in die prille eerste jaren in onze ontstaansgeschiedenis de 
kiemen gelegd voor de universiteit die we vandaag zijn”, vertelt Paul Janssen. “De eerste 
rector Verhaegen zag meteen in dat het geen zin had om het hele onderzoeksspectrum 
af te dekken en stimuleerde ons om onze onderzoeksactiviteiten te focussen op duide-
lijk afgebakende speerpunten. Van daaruit zijn onze grote, sterke onderzoeksinstituten 
kunnen ontspruiten.”

Sterke regionale verankering

Luc De Schepper: “De sterke regionale verankering 
van de UHasselt is natuurlijk niet nieuw. Deze uni-
versiteit is in 1973 opgericht als antwoord op de no-
den van een regio waar te veel jong talent verspild 
werd. En die regio heeft de voorbije veertig jaar altijd 
blijven investeren in de verdere ontwikkeling van de 
universiteit. De UHasselt heeft op haar beurt altijd 
geprobeerd om vanuit haar groeiende expertise de 
regio te ondersteunen. Via het Fonds voor Techno-
logisch Onderzoek voerden we in de jaren ’80 al con 
tractonderzoek uit voor bedrijven. Al keken ande-
re Vlaamse universiteiten daar op dat moment wat 
meewarig naar, die inspanningen hebben ons toe-
gepast wetenschappelijk onderzoek geen windeie-
ren gelegd. We waren bovendien de eerste univer-
siteit met een rijk aanbod voor professionals. Nog 
voor andere universiteiten hun Business Schools 
oprichtten, lieten wij hier in Limburg het bedrijfsle-
ven mee profiteren van onze expertise. We waren 
echt voorlopers in het vertalen van academische 
kennis naar inzichten waarmee professionals me-
teen aan de slag konden.”

Gestructureerder en wetenschappelijk onderbouwd

“En op die fundamenten van de beginjaren borduren we voort. We organiseren al jaren 
managementopleidingen voor ziekenhuispersoneel, hr-trainingen voor managers, oplei-
dingen tot milieucoördinator,… Op dit moment proberen we al die opleidingen, waarin 
we onze onderzoeksexpertise vertalen naar het bedrjifsleven, in een nieuwe structuur te 
gieten zodat we met onze kennis nog meer professionals kunnen bereiken.”

“De UHasselt was ook altijd een pionier in onderwijsinnovatie. We waren de eerste 
Vlaamse universiteit met studentgecentreerd onderwijs, laagdrempelige werkvormen 
met veel interactie tussen docenten en studenten, een tien-wekensysteem,… En 
dat rendeert, maar tot nu toe hebben we dat nooit op een wetenschappelijke manier  

“Het idee dat de maatschappij mee de vruchten moet plukken van de groeiende  
expertise van een universiteit, zit diep verweven in ons DNA”
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onderbouwd. In 2013 zijn we gestart met onderwijsonderzoek. Niet om een pedagogi-
sche onderzoeksgroep in het leven te roepen die in een aparte structuur nieuwe, theo-
retische modellen uittekent, maar om samen met onze ZAP’ers op een doordachte en 
wetenschappelijk onderbouwde manier onze onderwijsinnovatie verder uit te bouwen. 
Hoe kunnen we de overstap van het secundair naar universitair onderwijs ondersteu-
nen? Op welke manier kunnen we onze leeromgeving interessanter maken voor hoog-
begaafde studenten? En hoe integreren we blended learning op een boeiende manier in 
onze internationale masterprogramma’s? Onderzoek met een onmiddellijke praktische 
meerwaarde.” 

“Academisch onderwijs is altijd geënt op het onderzoek dat aan een universiteit gebeurt. 
Dat is aan de UHasselt niet anders, maar daarnaast willen we onze opleidingen ook 
aanpassen aan de veranderende noden van de maatschappij. Dankzij onze vele gast-
docenten en de nauwe banden met het bedrijfsleven houden we de vinger aan de pols. 
In ons curriculum integreren we naast academische competenties ook employability 
skills als werken in team, communiceren en presenteren, en stakeholder awareness. 
Het afgelopen jaar heeft elke opleiding deze skills ingebed in het opleidingsprogram-
ma. Geen eenvoudige opdracht, maar we zijn ten volle overtuigd van de meerwaarde 
hiervan.”

  Internationale dimensie

“Die employability skills lopen naadloos verder in de 
doctoral schools waarin we onze doctorandi voorberei-
den op heel diverse carrières”, onderstreept vicerector 
Onderzoek Paul Janssen. “En ook rond de uitbouw van 
het internationale netwerk van de UHasselt zoeken we 
die synergieën tussen onderwijs en onderzoek op. Alle 
faculteiten en onderzoeksinstituten beschikken op dit 
moment al over een ongelooflijk uitgebreid netwerk van 
internationale partners, maar we proberen steeds meer 
om die internationale samenwerking op instellingsniveau 
te realiseren. Met ons totaalpakket van onderzoeks-
specialiteiten en ons onderwijsprogramma zijn we het 
voorbije jaar heel gericht op zoek gegaan naar andere 
universiteiten die eenzelfde onderwijsaanpak in een ge-
lijkaardig programma realiseren en bij wie onze onder-
zoeksexpertise nauw aansluit. Op die manier willen we 
de bestaande samenwerkingen nog meer in de breedte 
intensifiëren.”
“Dat kost ontzettend veel tijd en energie”, legt profes-
sor Rigo uit. “Want je stoot onderweg op immens veel 

praktische problemen, maar het is wel cruciaal dat de UHasselt investeert in duurzame 
internationale relaties om zich wereldwijd nog meer in the picture te zetten.”

“Die internationale dimensie is bovendien belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling 
van duurzame economische ontwikkeling in de regio”, verduidelijkt rector De Schepper.

Als kennisgedreven, innovatieve bedrijven zich in Limburg willen vestigen, is het voor 
hen uitermate interessant dat ze voor de uitbouw van hun R&D-activiteiten een beroep 
kunnen doen op aansluitende academische onderzoeksexpertise, dat ze gebruik kun-
nen maken van passende onderzoeksinfrastructuur en dat ze opleidingen in de nabij-
heid hebben die de vakspecialisten vormen die zij nodig hebben.”

De integratie als kans

“De integratie van de academische hogeschoolopleidingen luidde een heel nieuw 
hoofdstuk in voor de UHasselt. Het voorbije jaar maakten we de grootste groeisprint in 
onze – nog jonge - geschiedenis”, vertelt rector De Schepper. “Die integratie is ontzet-
tend belangrijk voor de UHasselt: niet alleen voor onze schaalgrootte, maar ook om-
dat we – door die verbreding van ons pallet – de maatschappelijke uitdagingen van  
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vandaag vanuit nog meer verschillende disciplines kunnen benaderen. Met opleidingen 
als industriële ingenieurswetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, 
en (interieur)architectuur verbreden we ons valorisatiepotentieel enorm en kan de UHas-
selt voor de regio een nog belangrijkere rol gaan spelen.”

“En die integratie mogen we echt een succes noemen. We zijn al heel snel met de  
voorbereidingen begonnen, maar die inspanningen hebben hun effect niet gemist”, zegt 
ook vicerector Onderwijs Jean-Michel Rigo trots. 

“De uitbouw van hun onderzoeksactiviteiten hebben we al bijna tien jaar geleden uit-
gerold”, vertelt vicerector Onderzoek Paul Janssen. “Voor de faculteit Architectuur en  
 
Kunst lag hierin wellicht de grootste uitdaging. In Vlaanderen was er geen enkel voor-
beeld voorhanden van hoe academisch onderzoek er in hun discipline moest uitzien. Zij 
moesten dus van meet af aan hun blik richten op de wereld en die internationale aanpak 
heeft echt gerendeerd. Omdat hun onderzoekstopics voor ons onbekend terrein waren, 
riepen we de hulp in van externe expertenpanels om de waarde van hun onderzoeks-
voorstellen in te schatten. Een goede keuze, zo blijkt, want elders in Vlaanderen wordt 
die aanpak nu overgenomen.”

“De industriële ingenieurs hadden het wat dat betreft iets gemakkelijker. Hun onder-
zoeksactiviteiten sloten mooi aan bij wat er binnen het Centrum voor Milieukunde (CMK) 
en Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec) al gebeurde. De ingenieurs vormen 
daar de ontbrekende schakel naar de verdere toepassing en valorisatie van het onder-
zoek”, legt rector Luc De Schepper uit. “Alleen voor bouwkunde moesten we nieuwe 
onderzoekslijnen uitzetten. Voor het onderzoek van die opleiding is het dan ook goed 
nieuws dat we in 2014 al – samen met de KU Leuven – starten met de bouw van het 
Applicatiecentrum voor Beton. Zonder degelijke onderzoeksinfrastructuur kan je immers 
geen onderzoek van topniveau ontwikkelen. En ook daar maken we meteen weer de 
brug naar het bedrijfsleven en gaan we – samen met de Confederatie Bouw – navormin-
gen voor de bouwsector organiseren.”
“De REVAL-onderzoekers (ReKi) onderhielden al jaren nauwe banden met de  

UHasselt-onderzoekers van BIOMED”, vult vicerector Onderwijs Jean-Michel Rigo aan. 
“Zij hadden het grote voordeel dat ze konden instappen in de bestaande structuur van 
de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen (GLW).

Paul Janssen: “Als je de kwaliteit ziet van het onderzoek dat deze nieuwe opleidingen 
op dit moment al afleveren, kan je nauwelijks geloven dat ze pas sinds september 2013 
officieel tot de UHasselt behoren. De integratie betekent echt een grote meerwaarde 
voor de verdere ontwikkeling van onze universiteit. En van de regio.”

Bruggenbouwers pur sang

Luc De Schepper: “Limburg heeft de voorbije jaren duidelijk de kaart van de UHasselt 
getrokken. En de UHasselt trekt ook voluit de kaart van de regio. In het domein van 
de levenswetenschappen (lifesciences), waar LifeTechLimburg en Bioville gigantische 
successen boekten, maar ook met CleanTech, ICT, nieuwe materialen en andere domei-
nen proberen we met onze onderzoeksactiviteiten economische en maatschappelijke 
meerwaarde te realiseren voor de regio. En die rol willen we ook in de toekomst blijven 
spelen. We zijn dan ook ontzettend blij dat de SALK-experten ons FRIS-model (Full 
Regional Innovation System) hebben overgenomen in hun rapport en daarmee de be-
langrijke rol van de universiteit in dit verhaal onderschrijven. 

“In het FRIS-model winnen alle partijen: de universiteit, de industriële partners en de regio”, 
beaamt vicerector Paul Janssen. “De Ecotron+ die in 2014 gebouwd wordt in het Nati-
onaal Park Hoge Kempen is hier een mooi voorbeeld van. Voor de onderzoeksexpertise 
van de UHasselt en onze internationale academische uitstraling is dit een unieke kans. 
Enkel Montpellier heeft een gelijkaardige installatie en we zullen hiermee heel wat interna-
tionale toponderzoekers aantrekken die deze infrastructuur willen benutten voor klimaat-
onderzoek en biodiversiteitsonderzoek. Ook op internationale biologiestudenten zal deze 
toponderzoeksinfrastructuur werken als een magneet. En terwijl onze expertise rond het 
onderzoek van biodiversiteit en klimaatverandering weelderig groeit en bloeit, plukt ook de 
regio mee de vruchten van ons succes. Want door de Ecotron+ in te bedden in Terhills, 
op een boogscheut van het Nationaal Park, kan de regio haar bovenregionale toeristische 

“Onderwijs en onderzoek zijn hefbomen om nieuwe economische activiteiten in  
- nog premature sectoren - tot ontwikkeling te brengen. Als je daar nog netwerken  

aan vastknoopt, een incubator en een investeringsmaatschappij als LRM, kan je  
bijzonder knappe projecten realiseren.”
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nog groter zijn als we masteropleidingen aan ons palmares kunnen toevoegen.”

Vertaling van ambities in personeelsbeleid

“De maatschappij investeert ontzettend veel in universiteiten. Het is dan ook maar logisch 
dat universiteiten een maatschappelijke return genereren”, vertelt rector Luc De Schepper. 
“Ook Europa hecht - met haar Horizon 2020-programma’s - steeds meer belang aan die 
maatschappelijke relevantie van academisch onderzoek. Dat betekent dat we op goede weg 
zijn en dat we de koers die we nu varen ook in de toekomst moeten verderzetten. Maar dan 
moeten we natuurlijk wel consequent zijn en ons evaluatie- en bevorderingssysteem hieraan 
aanpassen. Tot nu toe bestaat er in de academische wereld maar één manier om carrière te 
maken: basisonderzoek verrichten en publiceren in vooraanstaande vaktijdschriften. 

Het voorbije jaar hebben we ontzettend hard gewerkt aan een gedifferentieerd loop-
baanbeleid dat onze appreciatie voor die andere taken van academici ook mee in re-
kening zal brengen. In 2014 gaan we hier meteen mee van start. We zullen de eerste 
Vlaamse universiteit zijn die haar ZAP-leden op die manier zal evalueren, maar we zijn 
er rotsvast van overtuigd dat we die vertaalslag moeten maken in ons personeelsbeleid 
om onze maatschappelijke ambities ten volle te realiseren.”

ambities naar een hoger niveau tillen. Naast het recreatieve toerisme dat het Nationaal 
Park nu al biedt, creëren we samen extra educatief-toeristische opportuniteiten.”

Masters in de wetenschappen en geneeskunde

“De rol die de UHasselt kan spelen in de verdere ontwikkeling van de regio is immens”, 
vertelt vicerector Onderwijs Jean-Michel Rigo. “Daarom blijft het ook zo jammer dat 
we geen masters in de wetenschappen en de geneeskunde kunnen aanbieden. Dat 
blijft toch een hiaat. En een gemiste kans: voor de UHasselt en voor de regio. Ook de 
visitatiecommissie van de opleiding biologie sprak zich in haar mondelinge rapportering 
uitdrukkelijk uit voor een masteropleiding aan de UHasselt.”

“De UHasselt zou de kans moeten krijgen om nog sterker te worden in de niches die we al 
hebben”, beaamt rector De Schepper. “Onze opleidingen wetenschappen en geneeskun-
de vormen de basis van de universiteit: daar zijn we uiteindelijk mee begonnen. Voor alle 
opleidingen die we nadien hebben bij gekregen – ook de integrerende opleidingen – heb-
ben we meteen het volledige programma mogen uitrollen, maar voor de opleidingen die 
aan de oorsprong liggen van de UHasselt, blijven we op weerstand stoten. Dat is jammer, 
want de impact die we kunnen hebben met onze toegepaste onderzoeksactiviteiten zou 
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VAN UNIVERSITAIR CENTRUM TOT VOLWAARDIGE VIJFDE UNIVERSITEIT

“ Onze groei is nog lang  
 niet ten einde”

jaar geleden werd het LUC opgericht als universitair centrum, een kandidatuurinstelling die de drempel naar universitair onderwijs drastisch 
wou verlagen voor jonge Limburgers. Intussen groeide de UHasselt uit tot een volwaardige vijfde Vlaamse universiteit; met bachelor- en master-

opleidingen, academisch onderzoek van hoog niveau en maatschappelijke dienstverlening en valorisatieactiviteiten met een duidelijke meerwaarde voor 
de regio. Na de oprichting van de faculteit Rechten maakte de nog jonge universiteit opnieuw een groeisprint van formaat, ditmaal met de integratie. “En 
ook de volgende veertig jaar moeten we blijven groeien”, zegt dr. Marie-Paule Jacobs, algemeen beheerder van de UHasselt. “Deze regio heeft nood aan 
een sterke universiteit, want onderwijs en onderzoek zijn belangrijke hefbomen om maatschappelijk en economisch dingen in beweging te zetten. Maar 
zo’n exponentiële groei moet je natuurlijk wel goed managen.” 

200 NIEUWE PERSONEELSLEDEN

De voorzitter van de associatie AUHL, Willy Claes, feliciteerde de associatie Limburg 
meermaals voor de poolpositie die zij innam bij het vastleggen van alle praktische en 
logistieke afspraken die met de integratie gepaard gingen. “Het was een immense uitda-
ging”, zegt Marie-Paule Jacobs. “In september 2013 moesten we niet alleen meer dan 
2000 nieuwe studenten een nieuwe plaats geven op onze universiteitscampussen. De 
UHasselt kreeg er ook 200 nieuwe personeelsleden bij. Voor ons was het heel belangrijk 
dat zij zich snel thuis zouden voelen in onze organisatie, zonder dat we daarbij onze 
eigen medewerkers uit het oog zouden verliezen. Een zware opdracht, die niet zonder 
slag of stoot is verlopen, maar uiteindelijk mogen we fier zijn op het eindresultaat.”

“We hebben ernaar gestreefd om vanaf 1 oktober nog maar één type personeelsleden 
te hebben, nl. het UHasselt-personeelslid. Misschien staan op hun individuele arbeids-
contracten nog wel andere dingen en vallen de nieuwe personeelsleden technisch nog 

“We hopen dat niemand het volgend 
jaar nog heeft over de geïntegreerde 

hogeschoolmedewerkers en de ‘oude’ 
UHasselt-personeelsleden”
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onder andere decreten, maar de regelingen rond werktijden, verlof,… zijn voor iedereen 
hetzelfde. Dat vinden we belangrijk, want we hopen dat dit onderscheid snel verdwijnt 
en dat niemand het volgend jaar nog heeft over de geïntegreerde hogeschoolmedewer-
kers en de ‘oude’ UHasselt-personeelsleden.”

VAN DRIE ORGANISATIES NAAR TWEE

“Doordat de twee hogescholen in onze associatie op het moment van de integratie zelf 
gingen fusioneren, stonden er werkelijk geen twee stenen meer op elkaar. Alle perso-
neelsleden, alle middelen en alle activiteiten van de PHL, de XIOS Hogeschool Limburg 
en de UHasselt moesten ineens over twee maanden – in plaats van drie – herschikt 
worden. Een immense opdracht, die grote inspanningen en ontzettend veel tijd kost-
te. De onderhandelingen die we moesten voeren, waren vaak moeilijk en pittig, want 
de hogescholen moesten hun kroonjuwelen – de sterke opleidingen die zij zelf groot 
hadden gemaakt en mee hadden klaargestoomd voor de integratie – afstaan. En dat 
is niet eenvoudig natuurlijk. Toch hebben alle partijen zich steeds bijzonder constructief 
opgesteld.”

“Amper een jaar na de opening van 
de stadscampus in Hasselt, barst de 

universiteit alweer bijna uit haar voegen” 
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RUIMTE GEZOCHT

“Door de integratie kregen we er niet alleen heel wat nieuwe personeelsleden bij. In één 
beweging verdubbelde ook het aantal generatiestudenten. Goed nieuws voor de toekomst 
van de UHasselt, maar je moet die studenten natuurlijk wel een goede plaats kunnen geven 
op je campussen. Voor de faculteit Architectuur en Kunst was dat nog relatief eenvoudig: 
daar namen we de erfpacht van het architectuurgebouw over zodat de studenten en perso-
neelsleden niet hoefden te verhuizen. Voor de faculteit Ingenieurswetenschappen lagen de 
kaarten al wat ingewikkelder. Die opleiding, die we nu samen met de KU Leuven inrichten, 
namen we over van XIOS (dat zelf is opgegaan in PXL) en KHLim. Toch slaagden we erin om 
met alle partijen goede afspraken te maken zodat ook deze studenten in hun vertrouwde 
omgeving – de gebouwen van PXL en KHLim - konden blijven. De eigendomstitel van XIOS 
op het Technologiecentrum konden we eveneens overnemen, zodat we dit gebouw nu in 
co-eigendom met de KHLim hebben. Voor de opleiding Revalidatiewetenschappen en Ki-
nesitherapie (ReKi) stonden we voor de immense opdracht om 700 studenten een nieuwe 
plek te geven op onze campus in Diepenbeek. We wilden hen absoluut in Diepenbeek on-
derbrengen omdat de opleiding hier het best kon interageren met de andere opleidingen van 
de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, maar eenvoudig was dat niet. Zij had-
den nood aan kantoorruimte, leslokalen en praktijklokalen voor de kinesisten-in-opleiding. 
Zonder de constructieve medewerking van de collega’s van de faculteit BEW zouden we 
daar nooit uit geraakt zijn. Ik ben hen erg dankbaar voor hun bereidwilligheid om hun ruimte 
ter beschikking te stellen. Zo konden we de opleiding ReKi fantastisch mooie praktijklokalen 
en een modern skills lab geven.”

EEN DERDE UHASSELT-CAMPUS IN DE BINNENSTAD

Door die plotse groei wordt het tekort aan ruimte voor de UHasselt weer heel nijpend. 
En straks komt daar nog de nieuwe opleiding handelswetenschappen bij. Amper een 
jaar na de opening van de stadscampus in Hasselt, barst de universiteit alweer bijna 
uit haar voegen. We zijn dan ook ontzettend blij dat er in de rand van het Strategisch 
Actieplan Limburg Kwadraat (SALK) mogelijkheden zijn voor een nieuw UHasselt-bouw-
project op de Herckenrodekazerne in de binnenstad. Zo kunnen we de universiteit ver-
der gaan ontwikkelen volgens het tweecampusmodel waarin de centrale diensten en 
de humane wetenschappen onderdak vinden in campussen in de binnenstad, en  de 
exacte en toegepaste wetenschappen en geneeskunde een plaats krijgen op de groene 
campus in Diepenbeek. Naar dat model zouden we de volledige faculteit BEW – met 
de nieuwe opleiding handelswetenschappen – verhuizen naar de nieuwe campus in 
de Herckenrodekazerne. Doordat die site maar een boogscheut verwijderd is van de 
Oude Gevangenis zouden we de bestaande infrastructuur – met cafetaria en auditoria – 
maximaal kunnen benutten voor de faculteiten BEW en Rechten. Op die manier kan de 
UHasselt een stuk kostprijsefficiënter werken.”

“De verhuis van de faculteit BEW naar de binnenstad biedt bovendien mooie opportu-
niteiten voor de campus in Diepenbeek. De 7500m2 die daar vrijkomt, is broodnodig 
om ook het toenemend aantal onderzoekers en doctorandi een werkplek te geven op 
onze universiteit. En om state of the art onderzoeksinfrastructuur bij te bouwen voor 
o.a. chemie, biologie en ingenieurswetenschappen, want daar begint het gebrek aan 
moderne onderzoeksfaciliteiten ons stilaan zuur op te breken. We moeten alleszins ver-
mijden dat we door onze verouderde infrastructuur sommige onderzoeksprojecten niet 
meer aankunnen.”

NIEUWE UITDAGINGEN EN KANSEN

“De integratie luidt een heel nieuw hoofdstuk in voor de UHasselt. De universiteit krijgt 
er grote en sterke opleidingen bij. En ook financieel winnen we hierbij. De Vlaamse 
overheid heeft ervoor gezorgd dat de integrerende opleidingen de komende jaren meer 
inkomsten zullen genereren en de middelen groeien bovendien nog extra doordat de 
studentenaantallen – door de inspanningen van de hogescholen – al fors gestegen 
waren voor de opleidingen in de universiteit integreerden. Daardoor kunnen we mooie 
perspectieven bieden aan alle UHasselt-opleidingen.” 

“De universiteit is sterker geworden door de integratie, maar de maatschappelijke uit-
dagingen die ons wachten, worden ook groter. In een geglobaliseerde wereld komen 
niet alleen de louter uitvoerende jobs onder zware druk. De toenemende concurrentie 
uit Azië zal ook steeds meer impact hebben op de hooggeschoolde arbeid. Enkel wan-
neer we blijven inzetten op onderwijs, onderzoek en innovatie zullen we in het Westen 
economisch overeind blijven. De rol van een universiteit kan in deze context amper 
overschat worden. Zeker deze regio, die nog heel erg gericht is op productie en de 
maakindustrie, zal de komende jaren voluit de kaart van innovatie moeten trekken en 
daarin is voor de UHasselt - uiteraard samen met andere stakeholders (LRM, de werk-
gevers- en werknemersorganisaties, …) - een belangrijke rol weggelegd. De volgende 
veertig jaar zal de universiteit moeten uitgroeien tot een comprehensive university met 
ook masteropleidingen in de wetenschappen, nog meer ingenieursopleidingen en een 
aantal humane opleidingen in haar opleidingsaanbod. Een broeiplaats van ideeën en 
talent waar kennis voluit in- en uitstroomt. Een knooppunt in het innovatieweb dat 
vanuit haar expertise een belangrijke bijdrage kan leveren aan innovatieve sectoren 
en een duurzame economie. We zullen nog meer moeten inzetten op onderzoek en 
ontwikkeling, en nog meer bruggen moeten slaan met andere kennisinstellingen en 
bedrijven. De UHasselt moet verder blijven groeien. Niet om andere universiteiten te 
beconcurreren – we hoeven die uitdagingen immers niet alleen aan te gaan, maar om 
het volle potentieel van deze regio te benutten. Kijk naar de inspanningen die Neder-
lands Limburg op dit terrein al heeft geleverd. Dat heeft de ontwikkeling van die regio 
ook geen windeieren gelegd.”
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REGIONALE UNIVERSITEIT

“De UHasselt heeft zich altijd heel uitdrukkelijk als regionale universiteit gepositioneerd. We 
willen onze return voor de regio niet beperken tot het opleiden van talent, maar willen ook 
met onze onderzoeksactiviteiten onze economische meerwaarde voor de regio maxima-
liseren. En daar slagen we – door de groei aan expertise - de voorbije jaren steeds beter 
in. Je merkt dat daardoor ook het draagvlak voor dat ‘project UHasselt’ steeds groter 
wordt. De voorstellen die de universiteit in het kader van het SALK-plan lanceerde, werden 
enthousiast omarmd door de experten. Ook zij zien in het Limburg na Ford duidelijk een 
belangrijke rol weggelegd voor de UHasselt in domeinen als lifesciences, zorginnovatie, 
logistiek en mobiliteit, cleantech, duurzame materialen en energie, en vrijetijdseconomie.”

“Het voorbije jaar zijn we al gestart met de plannen voor de Ecotron+ in het Nationaal 
Park Hoge Kempen. Toponderzoeksinfrastructuur, uniek in Europa, die de academische 
expertise van de UHasselt op het gebied van biodiversiteit en klimaatverandering een 
flinke boost zal geven en die tegelijkertijd een belangrijke toeristische aantrekkingspool 
zal vormen voor deze regio. En volgend jaar richten we het Applicatiecentrum voor 
Beton op, een onderzoeksinstituut waarmee we de regionale expertise over beton mee 
willen helpen voeden. Dat is mooi meegenomen voor een provincie die zo veel bouw-
bedrijven telt. Het zijn goede voorbeelden van win-winverhalen waarin de regio mee de 
vruchten plukt van de groei aan expertise van de UHasselt, en vice versa. En dat is ook 
de weg die we de volgende jaren verder moeten bewandelen.” 

LANGETERMIJNPLAN

“Groei zal ook de komende decennia als een rode draad lopen door de ontwikkeling 
van de UHasselt. Maar zo’n groei moet je natuurlijk wel managen. En dan moet je ook 
op lange termijn plannen maken”, vertelt Marie-Paule Jacobs enthousiast. “Onze finan-
cieel directeur tekende een groeipad uit tot 2022 waarin we nauwgezet in kaart hebben 
gebracht welke activiteiten welke inkomstenstroom genereren en welke kosten daaraan 
verbonden zijn. Zo’n activity based cost model is belangrijk om ook op lange termijn de 
juiste financiële beslissingen te nemen.”

“We leggen onze plannen ook op tafel in gesprekken met stakeholders als de gemeente 
Diepenbeek, de stad Hasselt en de provincie Limburg. Want als we de komende veertig 
jaar nog verder willen groeien, hebben we ook ruimte nodig natuurlijk. Het is heel prettig 
dat we over de grenzen van de gemeenten heen mee kunnen nadenken over de ruimte-
lijke ontwikkeling van de regio. En dat er echt naar ons geluisterd wordt. Waar men in het 
kader van de Afbakening van het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk de campus 
Diepenbeek aanvankelijk een hoofdzakelijk waterbergende en natuurbeschermende rol 
wilde geven, stond men in de gesprekken toch echt open voor onze bezorgdheden. 
Uiteindelijk hebben de UHasselt en de andere hogeronderwijsinstellingen een gebied 

van 100 ha toegewezen gekregen om zich in de toekomst nog verder te kunnen ont-
wikkelen. En onze plannen voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de UHasselt 
in de stad Hasselt sluiten naadloos aan bij de beleidsopties van de stad die Hasselt 
nog aantrekkelijker wil maken voor jonge gezinnen. Ook het Spartacusplan biedt de 
universiteit weer heel wat nieuwe kansen op het gebied van mobiliteit en herinrichting 
van de campus. In alle gesprekken en onderhandelingen met deze stakeholders merken 
we een bijzonder groot draagvlak voor de groeiplannen van de universiteit. En Lim-
burg Sterk Merk (LSM), de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM) en de Vlaamse  
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overheid maken deze groei ook financieel mogelijk. Het vertrouwen en het engagement 
van al deze stakeholders is van onschatbare waarde voor de toekomst van de UHasselt.”

GROEI GEEFT ZUURSTOF

“Het voorbije decennium is de UHasselt exponentieel gegroeid. En dat is goed, want het geeft 
onze universiteit zuurstof en creëert weer nieuwe opportuniteiten voor ons onderwijs en onder-
zoek. En voor de ontwikkeling van de regio. Maar zo’n snelle groei veronderstelt tegelijkertijd 

een hele ommezwaai in onze organisatiecultuur. We zijn al lang niet meer die kleine familiale 
organisatie waarin iedereen elkaar kent en waarin heel wat dingen aan de koffieautomaat gere-
geld werden. De UHasselt is één van de grotere werkgevers van de provincie, een organisatie 
met 1250 werknemers en 5500 studenten. Dat betekent ook dat de organisatiestructuur stil-
aan wat strakker wordt. Het blijft een hele uitdaging om deze grote, nieuwe organisatie goed 
te managen en tegelijkertijd dat kleinschalige, dat ons typeert, toch nog zo veel mogelijk te 
behouden. We moeten er blijven over waken dat we dat informele contact, die familiale sfeer 
en de immens grote betrokkenheid van studenten en werknemers onderweg niet verliezen.“

“De UHasselt moet verder blijven 
groeien. Niet om andere universiteiten 

te beconcurreren – we hoeven die 
uitdagingen immers niet alleen aan te 
gaan, maar om het volle potentieel van 

deze regio te benutten“
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In 2013 vierde de UHasselt haar veertigste verjaardag. Een mijlpaal in de geschiedenis 
van onze jonge universiteit. En het ideale moment om feestelijk terug te blikken  op dat 
historische moment in 1973 waarin de UHasselt werd opgericht als antwoord op de 
luide schreeuw van vele demonstranten die ijverden voor een universiteit in eigen provin-
cie. Een provincie waar te veel jong talent verspild werd en te weinig jongeren hun weg 
vonden naar het hoger onderwijs. In amper veertig jaar tijd zijn we erin geslaagd om die 
dramatische Limburgse onderparticipatie in de kiem te smoren voor alle opleidingen die 
de UHasselt aanbiedt. En daar mogen we oprecht fier op zijn.

Het jaar waarin we onze veertigste verjaardag vierden, werd gekleurd door inspireren-
de ontmoetingen met boeiende alumni, gerenommeerde professionals en gevestigde 
academici uit binnen- en buitenland. Met maar liefst negen nieuwe eredoctoraten heb-
ben we in dit lustrumjaar waardevolle, bestaande banden verstevigd en nieuwe relaties 
gecreëerd. En het bezoek van het nieuwe koningspaar gaf ons feestjaar nog extra glans. 
Samen met onze gasten blikten we niet alleen terug op 40 boeiende jaren. We keken ook 
– vanuit de wortels van die bijzondere ontstaansgeschiedenis, maar met een duidelijke 
verbondenheid met de maatschappelijke realiteit van vandaag - vooruit en formuleerden 
onze ambities voor de toekomst. Want Shaping the future: dat is onze missie. 
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40 JAAR UHASSELT IN 
EEN NOTENDOP
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1971 1973 1990 2002

Limburg krijgt groen licht voor het inrichten van een autonome 
universitaire instelling in de provincie.

Het Limburgs Universitair Centrum (LUC) opent de deuren. 322 
studenten starten aan een opleiding wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, tandheelkunde of geneeskunde. 

De Economische Hogeschool 
Limburg (EHL) integreert 
in de UHasselt. Studenten 
kunnen voortaan ook 
economieopleidingen volgen 
aan de Limburgse universiteit.

Universiteit Hasselt en Maastricht 
University richten samen de transnationale 
Universiteit Limburg (tUL) op, een uniek 
samenwerkingsverband van twee universiteiten 
in twee landen. De opleidingen informatica, 
statistiek en biomedische wetenschappen zijn 
tUL-opleidingen.



2003 2005 2007 2008

De UHasselt, de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en de XIOS 
Hogeschool Limburg vormen samen de Associatie Universiteit-
Hogescholen Limburg (AUHL).

De UHasselt start met de opleiding 
mobiliteitswetenschappen - een unieke 
opleiding in Vlaanderen

Het LUC krijgt een nieuwe naam en wordt Universiteit Hasselt, of 
kortweg UHasselt

De Universiteit Hasselt richt samen met Maastricht 
University en de KU Leuven de opleiding rechten 
in. Met een recordaantal studenten (249) overtreft 
de nieuwe opleiding bij de start alle ambities.

Tech Transfer Office wordt opgericht 
om interactie met bedrijven en andere 
kennisinstellingen en universiteiten 
te versterken en resultaten uit 
wetenschappelijk onderzoek te helpen 
valoriseren.



e UHasselt is een jonge universiteit. In amper veertig jaar tijd is 
de Limburgse universiteit exponentieel gegroeid tot een bloeiend 

centrum van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en valorisatie.  
 
Door de krachten te bundelen met andere kennisinstellingen, 
universiteiten en de industrie en door steeds nieuwe, boeiende 
kruisbestuivingen op te zoeken, probeert de UHasselt nog meer talent 
op te leiden. En met haar onderzoeksresultaten wil de universiteit een 
knooppunt zijn in het globale en regionale innovatieweb. Knowledge in 
action: dat is méér dan een baseline.

2012 2013

De UHasselt zet écht voet op Hasseltse bodem en opent haar nieuwe 
stadscampus in de Oude Gevangenis in Hasselt.

Door de integratie van de academische hogeschoolopleidingen 
krijgt de UHasselt er in een klap vier nieuwe opleidingen bij: 
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, architectuur, 
interieurarchitectuur en industriële ingenieurswetenschappen*. 

*Samenwerkingsverband tussen UHasselt en KU Leuven.
De opleiding Industriële ingenieurswetenschappen is een gezamenlijk initiatief van 
UHasselt en KU Leuven.
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LUSTRUMSYMPOSIUM

SHAPING THE FUTURE: 
THE WORLD IN 2053

e UHasselt is nog een bijzonder jonge universiteit. Onze geschiedenis is kort, maar we hebben nog een lange, veelbelovende en boeiende toe-
komst voor ons. Daarom moeten we – zelfs tijdens dit jubileumjaar - niet te lang terugblikken, maar vooral vooruitkijken naar de uitdagingen 

die op ons wachten”, zegt rector Luc De Schepper. Hoe ziet de wereld eruit binnen veertig jaar? En op welke manier wil de UHasselt die toekomst helpen 
vormgeven? Op het lustrumsymposium Shaping the future: the world in 2053 vroeg de universiteit aan haar eredoctoren en andere gerenommeerde 
wetenschappers om zich binnen hun vakgebied aan een toekomstvoorspelling te wagen.

THE FUTURE OF MANKIND

De duizelingwekkende groei van de wereldbevolking, onze toenemende levensverwa-
chting, de zorgwekkende stijging van chronische ziektes, de klimaatproblematiek, het 
spanningsveld tussen individu en maatschappij, de nieuwe problemen die er rijzen op 
het gebied van mensenrechten,… Het zijn slechts enkele van de complexe uitdagingen 
waar de mens deze eeuw voor staat. 

Expert in de evolutie van de wereldbevolking dr. Ronald Schoenmaeckers,  Belgisch 
architect en conceptueel kunstenaar Luc Deleu, Zuid-Afrikaans grondwetspecialist prof. 
dr. Heinz Klug, UGent-professor Eva Brems en UHasselt-decanen Piet Stinissen en Ka-
rin Coninx gaven het publiek niet alleen inzicht in de problemen die zich vandaag stellen 
en de uitdagingen die op ons afkomen. Ze stonden ook stil bij mogelijke oplossingen 
en maakten duidelijk waar wetenschappen, kennis en technologie een verschil kunnen 
maken. Interactieve elektronische systemen in de zorg, gepersonaliseerde gezond-
heidszorg, een beter aangepaste wet- en regelgeving,…De volgende veertig jaar zullen 
universiteiten hun kennis moeten aanwenden op mee op zoek te gaan naar oplossingen 
die maatschappelijk een verschil maken. 
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THE FUTURE OF THE PLANET EARTH

Ook de milieuproblematiek en de opwarming van de aarde blijft de volgende veertig jaar 
een belangrijke maatschappelijke topic. “Het is nog niet te laat, maar wel hoog tijd om 
in te grijpen”, waarschuwde UCL-professor klimatologie en ondervoorzitter van het kli-
maatpanel van de VN Jean-Pascal van Ypersele. De socio-economische impact van de 
klimaatveranderingen die op ons afkomen, kan immers nauwelijks onderschat worden.

Maar hoe zorg je ervoor dat energie toegankelijk blijft voor iedereen en dat we tegeli-
jkertijd zuinig en bewust omspringen met de energie die voorhanden is? Willy Claes, 
voormalig Belgisch politicus en secretaris-generaal van de NAVO, zoomde in op de 
energie-uitdaging en geopolitiek. Sir Richard Friend onderstreepte het belang van de 
ontwikkeling van nieuwe, duurzame materialen in deze context. En prof. dr. Michael 

Braungart, de grondlegger van het cradle-to-cradle-concept, legde uit waarom we de 
klemtoon beter verleggen van eco-efficiëntie naar eco-effectiviteit. 

DE UNIVERSITEIT ALS KNOOPPUNT IN HET INNOVATIEWEB

De sleutel voor oplossingen? Die ligt in innovatie. Open innovatie waarin kennisinstel-
lingen met elkaar en met industriële partners wereldwijd de krachten bundelen. Profes-
sor Henry Chesbrough, the Godfather of Open Innovation, benadrukte dat kennisin-
stellingen ook de komende veertig jaar hun rol in het innovatieproces moeten blijven 
opnemen. “Dat is niet alleen belangrijk voor de maatschappij en de bedrijven. Die wis-
selwerking betekent ook een boost voor het andere academische onderzoek dat aan 
een universiteit gebeurt.” De UHasselt als knooppunt in het innovatieweb: het zal ook de 
volgende decennia belangrijk blijven.
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et jaar waarin de UHasselt haar veertigste verjaardag vierde, 
werd gekleurd door inspirerende ontmoetingen met boeiende 

alumni, gerenommeerde professionals en gevestigde academici uit 
binnen- en buitenland. Tijdens dit lustrumjaar mocht de UHasselt zelfs 
een Nobelprijswinnaar en het nieuwe koningspaar op haar campussen 
verwelkomen.  

TOPLEZINGEN EN 
TOPONTMOETINGEN

2013

40
JAAR

E E N  F E E S T E L I J K  L U S T R U M J A A R
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Onverwoestbare ruimtetuigen, doorzichtige touchscreens en vederlichte kogelvrije 
vesten? Dankzij grafeen is dit geen sciencefiction meer. Het wondermiddel, dat André 
Geim negen jaar geleden - samen met zijn collega Kostya Novoselov - voor het eerst 
ontwikkelde, spreekt tot de verbeelding en blijft de wetenschappelijke wereld met 
verstomming slaan. Ook in het domein van de CleanTech, waarin imo-imomec heel 
actief is, kan grafeen hét materiaal van de toekomst worden. Reden genoeg dus om 
de Nobelprijswinnaar naar de UHasselt te brengen. Een fascinerende lezing die op 
grote belangstelling kon rekenen.

NOBELPRIJSWINNAAR ANDRE GEIM 
BRENGT WONDERMATERIAAL GRAFEEN 
NAAR DE UNIVERSITEITSCAMPUS

Tijdens hun Blijde Intrede in Limburg brachten koning Filip en koningin Mathilde ook 
een bezoek aan de stadscampus van de UHasselt. “We zijn heel vereerd met deze 
koninklijke aandacht”, zegt rector Luc De Schepper. “De komst van het vorstenpaar 
geeft de veertigste verjaardag van de UHasselt een bijzondere glans.” Tijdens hun bez-
oek maakte het koningspaar uitgebreid kennis met de universiteit, haar campus en de 
UHasselt-praesidia. Koning Filip werd bovendien door Miezerik, de oudste studentenv-
ereniging van de UHasselt tot erelid benoemd.

KONINGSPAAR BEZOEKT JARIGE UHASSELT
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UHasselt-alumnus dr. Paul Stoffels is als co-CEO van de farmatak van Johnson&John-
son wereldwijd verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling, business develop-
ment en strategieontwikkeling binnen Janssen Pharmaceutica. In 2013 werd hij – als 
enige Belg – tot de 25 meest invloedrijke personen gerekend in de internationale bio-
farma. Tijdens een persoonlijke en inspirerende lustrumlezing nam hij het publiek mee 
op een rollercoaster door zijn indrukwekkende carrière, waarin het onderzoek naar een 
behandeling voor hiv-aids de rode draad vormt.  

DR. PAUL STOFFELS TRAKTEERT UHASSELT 
OP EEN PERSOONLIJKE EN INSPIRERENDE 
LUSTRUMLEZING

Wat hebben Johnny Thijs (ex-bPost), Nicole Berx (House of Marketing), Bart 
Becks (SonicAngel, Angel.me) en Gert Gijbels (Mookum) met elkaar gemeen? Ze 
studeerden alle vier aan de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen (BEW) 
van de UHasselt en legden van daaruit een indrukwekkend carrièretraject af. Het 
voorbije jaar benoemde de nieuwe BEW-alumnivereniging Continéo hen tot ambas-
sadeurs van de faculteit. Tijdens het eerste Continéo-event verrasten de kersverse 
ambassadeurs de aanwezige oud-studenten met een persoonlijke en inspirerende 
terugblik op hun carrière en hun studententijd in Diepenbeek. 

FACULTEIT BEW PAKT UIT MET 
STRAFFE ALUMNI-AMBASSADEURS

Johnny Thijs

Bart Becks

Nicole Berx

 Gert Gijbels
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De TEW-studenten beleidsmanagement zullen zich de indrukwekkende lezingenreeks 
van het vak Publieke Financiën nog lang herinneren. Zes weken lang kwamen de 
belangrijkste actoren uit het veld in de aula in Diepenbeek hun fiscaal-budgettaire 
visies presenteren aan de UHasselt-studenten. Federaal staatssecretaris voor 
Fraudebestrijding John Crombez, hoofdeconoom Etienne de Calatay van Bank 
Degroof, hoofdeconoom Peter de Keyzer van BNP Paribas Fortis, Vlaams minister 
Philippe Muyters en zijn kabinetschef professor Koen Algoed passeerden de revue. 
“Door de belangrijkste actoren uit het veld aan het woord te laten, maakten we de 
maatschappelijke relevantie  en de actualiteitswaarde van publieke financiën meteen 
heel zichtbaar”, aldus prof. dr. Lode Vereeck.

JOHN CROMBEZ EN PHILIPPE MUYTERS PRESENTEREN HUN FISCAAL-
BUDGETTAIRE VISIES AAN UHASSELT-STUDENTEN

2013 was voor de UHasselt-statistici een jaar van grote mijlpalen. Een kwarteeuw ge-
leden startte de UHasselt met de Master of Statistics, twintig jaar geleden volgde het 
internationale masterprogramma dat zich richt op studenten uit ontwikkelingslanden. 
En in het Internationaal Jaar van de Statistiek vierde Censtat haar 15-jarig bestaan en 
blies I-BioStat vijf kaarsjes uit. Ter gelegenheid van al die verjaardagen organiseerde 
de Hasseltse statistici het Hexa Symposium rond biostatistiek, bio-informatica en ep-
idemiologie. Het kransje van internationaal gerenommeerde statistici zakte af naar de 
campus in Diepenbeek. En dat is zelfs de Wall Street Journal niet ontgaan.

KRANSJE VAN INTERNATIONALE 
TOPSTATISTICI OP HEXA-SYMPOSIUM
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NEGEN NIEUWE EREDOCTOREN
SHAPING THE FUTURE

haping the future: dat was het thema van de UHasselt-eredoctoraten in 2013. De universiteit reikte het voorbije jaar maar liefst negen eredoctoraten 
uit aan prominente wetenschappers en academici, een kunstenaar-architect, een kinesist en de uitvinder van de mobiele telefoon. Indrukwekkende 

eredoctores die elk op hun eigen manier en vanuit hun expertise een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij.
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EREDOCTOR OP VOORDRACHT VAN DE OPLEIDING  
REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE: 

LIEVEN MAESSCHALCK, SPORT- 
MEDISCH REHABBER  MET EEN MISSIE

Lieven Maesschalck herdefinieerde de rol van de kinesist. In zijn Move to 
Cure-visie moest de veredelde masseur die inzet op passieve therapie plaats 
ruimen voor de moderne therapeut die zijn patiënten actief laat rehabiliteren. 
De successen die Maesschalck boekte met sportlui bleven niet onopgemerkt 
en de Antwerpse kinesist werd al snel bijzonder gegeerd in de internationale 
topsport. Maesschalck lag mee aan de basis van het Milan lab van AC Milan 
en werd – als kinesist - hoofd van de topmedische staf van de Belgische 
voetbalbond. 

EREDOCTOR OP VOORDRACHT VAN DE FACULTEIT WETENSCHAPPEN: 

SIR RICHARD FRIEND, PIONIER IN DE 
POLYMEER-HALFGELEIDERS

Cambridge-professor Sir Richard Friend wordt wereldwijd gelauwerd voor 
het pionierswerk dat hij geleverd heeft op het terrein van de polymeer-half-
geleiders. Met meer dan 700 academische publicaties en een h-index van 
108 maakt hij niet alleen indruk in de internationale academische wereld. Zijn 
onderzoeksresultaten leidden ook tot tal van innovatieve toepassingen zoals 
printbare zonnecellen en flatscreens voor tv’s en gsm’s. Voor het topweten-
schappelijk onderzoek dat hij verricht, werd hij al vaak bekroond met pres-
tigieuze prijzen. In 2003 werd hij zelfs door de Britse koningin Elizabeth II 
geridderd voor zijn services to physics.
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EREDOCTOR OP VOORDRACHT VAN DE FACULTEIT BEW:  

HENRY CHESBROUGH, PEETVADER VAN 
OPEN INNOVATIE

Sinds Henry Chesbrough tien jaar geleden het concept ‘open innovatie’ lan-
ceerde, bewijzen bedrijven en kennisinstellingen in de hele wereld dat samen-
werking de sleutel is tot duurzame innovatie. Als professor en executive di-
rector staat hij aan het hoofd van het Center for Open Innovation in de Haas 
School of Business (University of California, Berkeley. En met diploma’s van 
Yale University, een MBA van Stanford en een doctoraat van Berkeley kan zijn 
werk ook in academische middens op veel bijval rekenen. 

EREDOCTOR OP VOORDRACHT VAN DE FACULTEIT  
ARCHITECTUUR EN KUNST: 

LUC DELEU, STEDENBOUW- 
KUNSTENAAR OP WERELDSCHAAL
De Belgische conceptuele architect, urbanist en kunstenaar Luc Deleu stelt 
de rol en verantwoordelijkheid van architecten voortdurend in vraag. Vanuit 
een nieuw ‘orbanistisch’ perspectief gaat hij op zoek naar een antwoord op 
globale uitdagingen zoals de klimaatproblematiek, overbevolking en socia-
le ongelijkheid. Hij probeert ruimtelijke vraagstukken nooit op te lossen op 
schaal van een gebouw, wijk of stad, maar op wereldschaal. Deleus plannen, 
die vaak in het conceptstadium blijven, worden in artistieke kringen enthou-
siast onthaald. Als kunstenaar maakte hij furore met zijn containerprojecten. 
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MICHAEL BRAUNGART, GRONDLEGGER 
VAN CRADLE-TO-CRADLE
Michael Braungart is internationaal een autoriteit op het gebied van groene 
economie en product- en procesinnovatie. In het boek dat hij in 2002 - samen 
met William McDonough - schreef “Cradle to cradle: Remaking the Way We 
make Things” lanceerde de Duitse chemicus een vernieuwende visie op afval 
als nieuwe grondstof. Cradle-to-cradle gaat niet alleen over duurzaamheid en 
ecologie. Het principe is ook een gedurfde innovatiestrategie waarin gestreefd 
wordt naar eco-effectiviteit (in plaats van naar eco-efficiëntie). De Europese 
Unie gelooft alvast in Braungarts visie en investeert 100 miljoen euro in dit 
principe.

EREDOCTOR OP VOORDRACHT VAN DE JARIGE OPLEIDING STATISTIEK 

ANASTASIOS “BUTCH” TSIATIS,  
STAMVADER VAN DE COX-REGRESSIE

De UHasselt-statistici riepen professor Tsiatis uit als kersvers eredoctor omdat 
hij via zijn onderzoek, onderwijs en dienstverlening een enorme impact heeft 
gehad op de wereldwijde ontwikkelingen in de biostatistiek. Hij legde de for-
mele basis voor de zogenaamde Cox-regressie, het meest gebruikte model in 
de statistische overlevingsanalyse. De manier waarop we vandaag klinische 
studies plannen, draagt zijn stempel.

De uitreiking van dit eredoctoraat markeerde de vijfde verjaardag van I-Bio-
Stat, de vijftiende verjaardag van CenStat, het 20-jarige bestaan van het In-
ternational Course Program en 25-jarige bestaan van de Master of Statistics.

EREDOCTOR OP VOORDRACHT VAN DE FACULTEIT INDUSTRIËLE  
INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
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EREDOCTOR OP VOORDRACHT VAN DE FACULTEIT RECHTEN: 

HEINZ KLUG, DE ACTIVIST-JURIST  
DIE APARTHEID MEE UIT DE GRONDWET 
SCHREEF

Als sinds zijn studententijd vormt het verzet tegen Apartheid de rode draad in 
het leven van professor Heinz Klug (University of Wisconsin). De jonge Klug 
probeerde als activist en anti-Apartheid-journalist het verschil te maken. Na 
zes jaar ballingschap in Botswana besloot hij rechten te studeren in Amerika. 
Daarmee gaf de Zuid-Afrikaanse professor niet alleen zijn persoonlijke toekomst 
opnieuw vorm. Na zijn studies hielp hij als grondwetspecialist bovendien de 
dromen voor een democratisch Zuid-Afrika in de grondwet te vertalen. Met 
de juridische verankering van het einde van Apartheid hertekende hij mee de 
toekomst van een hele natie.

EREDOCTOR OP VOORDRACHT VAN DE STUDENTENRAAD: 

JEAN-JACQUES CASSIMAN, DE MAN DIE 
ZIJN VOLK DNA LEERDE LEZEN

Zijn baanbrekend werk over de menselijke genetica en het DNA-onderzoek 
leverde em. prof. dr. Jean-Jacques Cassiman (KU Leuven) wereldwijd erken-
ning en prestigieuze onderscheidingen op. Maar naast die uitzonderlijke weten-
schappelijke prestaties is Cassiman ook de man die al jaren het brede publiek 
informeert over DNA-onderzoek. Hij haalde uitgebreid de wereldpers toen hij 
door middel van DNA-onderzoek bewees dat Karl Wilhelm Naundorff niet af-
stamde van Lodewijk XVII en dat het hart dat in Parijs bewaard werd effectief 
dat van Lodewijk XVII was. 
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LUSTRUM-EREDOCTOR OP VOORDRACHT VAN DE UHASSELT-STUDENTEN: 

MARTIN COOPER, DE UITVINDER VAN 
DE MOBIELE TELEFOON

Veertig jaar geleden – in hetzelfde jaar dat de UHasselt haar eerste studenten 
verwelkomde op de campus in Diepenbeek – voerde Martin Cooper in Chi-
cago het eerste telefoongesprek met een draagbare, mobiele telefoon. Met 
zijn uitvinding ontketende hij een gigantische wetenschappelijke revolutie. De 
mobiele telefoon schudde niet alleen de hele industrie door elkaar, maar ver-
anderde de wereld. Vandaag kunnen 5 miljard mensen op de wereld zich geen 
leven meer voorstellen zonder gsm. Op elk moment op elke plaats zijn we 24/7 
met elkaar verbonden.

Joren Janssen, StuRa-voorzitter overhandigde dit bijzondere eredoctoraat aan 
Martin Cooper: “U bent een inspirerend voorbeeld voor studenten, onderzoek-
ers en ondernemers. Voor jong en oud. Een waar visionair die de weg geplaveid 
heeft voor een grote draadloze industrie en die zijn stempel gedrukt heeft op 
een technologie-hongerige maatschappij.”
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ONDERWIJS

STUDENTEN

FOCUS OP TALENTONWIKKELING

2012-2013 2013-2014

2.956

5.116

Op 1 februari 2014 (academiejaar 2013-2014) studeren er aan de UHasselt/tUL 5.116 
studenten voor initiële bachelor- en masteropleidingen. Dit is een stijging met 
73 procent ten opzichte van afgelopen academiejaar. Deze enorme stijging is vooral 
toe te schrijven aan de integratie van de academische hogeschoolopleidingen 
in de universiteiten. Maar ook in de oorspronkelijke UHasselt/tUL-opleidingen 
groeien de studentenaantallen met maar liefst 6 procent. Er schreven zich 453 
buitenlandse studenten in. Telt men bij de studenten van de initiële opleidingen 
de doctoraatsstudenten en de studenten van de lerarenopleiding, dan komt men uit 
op een totaal van 5.560 studenten aan de UHasselt/tUL.
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ONDERWIJS

De faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen telt het hoogst aantal stu-
denten in initiële opleidingen (1.391). In dalende volgorde hebben we vervolgens 
de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen (885), de faculteit Rechten (859), 
de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen (736), de faculteit Wetenschappen 
(593), de faculteit Architectuur en kunst (530) en de School voor Mobiliteitsweten-
schappen (122).

1.391 885 859 736 593 530 122

De overgrote meerderheid van de 426 doctoraatsstudenten werkt aan een 
doctoraatsproefschrift in de wetenschappen, namelijk 206. Verder zijn er 90 
doctoraatsstudenten in de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen, 
54 in economie, 28 in architectuur, 22 in mobiliteistwetenschappen, 21 in 
rechten en 5 in industrieel ingenieur. 
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e UHasselt wil een knooppunt zijn in het wereldwijde innovatieweb. 
Ze wil talent opleiden dat – met een rijke academische achtergrond 

en de juiste skills – ook buiten de universiteitsmuren het verschil maakt. 
Afgestudeerden met een blik op de wereld en met voeling met wat er leeft in 
de maatschappij. Enthousiaste levenslange leerders die zichzelf professioneel 
opnieuw kunnen uitvinden en die weten hoe ze hun kennis up to date kun-
nen houden. Om die doelstellingen te realiseren, investeerde de UHasselt 
altijd al in innovatief, studentgecentreerd onderwijs. Met het nieuwe be-
leidsplan geeft ze die traditie nu een flinke boost. Geen vrijblijvend mooi 
verhaaltje. Geen nattevingerwerk, maar concrete acties die gebaseerd zijn 
op wetenschappelijke onderzoeksresultaten. 

Pionier in onderwijsinnovatie

De UHasselt heeft een rijke traditie in studentgecentreerd onderwijs. Al van bij de 
oprichting trok de universiteit resoluut de kaart van interactieve werkvormen, activerend 
leren en laagdrempelig onderwijs. “Op dat vlak betekent het nieuwe onderwijsbeleid-
splan geen revolutie”, zegt ir Nicole Dekelver, directeur Onderwijs van de UHasselt. 
“Maar we verschuiven de klemtoon nog meer naar het leerproces van elke student, 
ongeacht zijn herkomst, vooropleiding,… We willen onze onderwijsactiviteiten op zo’n 
manier organiseren dat UHasselt-studenten als geen ander hun eigen leerproces kun-
nen managen en de attitude van life long learning aangemeten krijgen”

Academische en employability skills

“Voor universitaire opleidingen zijn academische competenties uitermate belangrijk. Ook 
in het nieuwe model investeren we intensief in de koppeling tussen het onderwijs en 

“Om vernieuwing te realiseren, moet je  
eerst onderzoek verrichten. Voor  

onderwijsinnovatie is dat niet anders.”

het onderzoek van de UHasselt. In de opleidingen leggen we duidelijke linken met de 
onderzoekspeerpunten van de universiteit en we leren studenten om hun discipline op 
een wetenschappelijk onderbouwde manier te benaderen. Maar anno 2013 verwachten 
werkgevers veel meer van onze afgestudeerden. Ze moeten direct inzetbaar zijn in de 
arbeidsrealiteit en daar heb je – naast academische kennis – ook heel wat skills voor 
nodig. Die life long employability skills staan de academische degelijkheid van onze cur-
ricula niet in de weg. Vanuit een competentiegerichte onderwijsvisie integreerden we skills 
als zelfsturend handelen en denken, multidisciplinair samenwerken, communiceren en 
presenteren, stakeholder awareness en ethisch denken naadloos in onze programma’s.”

“De UHasselt onderhoudt heel nauwe banden met het werkveld en dat helpt ons om 
onze opleidingen up-to-date te houden. Op die manier kunnen we veel beter en sneller 
inspelen op maatschappelijke noden als ondernemerschap en duurzaamheid. En als we 
merken dat de regio nood heeft aan bijkomende profielen, proberen we ook daar een 
antwoord op te formuleren. De oprichting van de nieuwe opleiding handelswetenschap-
pen is hier een mooi voorbeeld van.”

ONDERWIJSINNOVATIE 
WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWEN
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Onderzoek als basis voor verandering

“Om vernieuwing te realiseren, moet je eerst onderzoek verrichten. Voor onderwijsin-
novatie is dat niet anders. Ook daar hebben we het voorbije jaar intensief op ingezet. 
We riepen een nieuwe onderzoeksgroep in het leven om onderwijsinnovaties op een 
wetenschappelijke manier te onderbouwen. Een van de thema’s waarrond we onder-
zoek opzetten is hoogbegaafdheid in de leeromgeving en op de werkvloer. Waar lopen 
hoogbegaafden in ons onderwijssysteem vandaag tegenaan? En hoe kan je je program-
ma’s beter afstemmen op deze doelgroep? De inzichten die we uit deze onderzoekslijn 
opdoen, willen we heel concreet vertalen in onze programma’s. Daarnaast verrichten 
we intensief onderzoek naar de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. 
Vandaag ervaren nog te veel studenten problemen met deze overstap. Hoe komt dat? 
En welke informatie kan ons een goede indicatie geven van de slaagkansen in dat eerste 
jaar? Op dit moment weten we bijvoorbeeld dat de voorkennis wiskunde van generat-
iestudenten een belangrijke factor is op dit terrein. En die inzichten hebben we onmid-
dellijk vertaald in onze aanpak. We organiseren zelftoetsing voor nieuwe instromers, 
geven op basis van de resultaten specifiek advies over de studiekeuze, investeren in 
remediëringstrajecten, en differentiëren in een aantal opleidingen op maat naargelang 
de noden van studenten. Maar welke kenmerken zijn – naast die wiskundekennis - nog 
relevant? Dat willen we graag extra onderzoeken.”

Toetsingsbeleid

“Ook toetsing is een domein waarin we in ons onderzoek op inzoomen. We weten dat 
de manier waarop je studenten evalueert nauw moet aansluiten bij de onderwijsvormen 
die je hanteert, maar in de praktijk is dat niet altijd even evident. Testen we effectief 
wel wat we willen weten? Bereiden we de studenten duidelijk voor op een bepaalde 
evaluatiemethode? En krijgen ze voldoende feedback tijdens hun leerproces? Om dit 
onderzoek een goede start te geven werden we lid van het “International Consortium 
for Researchers and Specialists in Education and Evaluation”. De onderwijskundigen 
die deze onderzoekslijn coördineren, verzamelen interessante en wetenschappelijk on-
derbouwde input. Voor de implementatie van deze inzichten in het specifieke onderwi-
jsprogramma van een opleiding, bundelen ze de krachten met de docenten die expert 
zijn in hun vakgebied.”

Limburger, wereldburger

“Naast al die onderwijsinnovatie hebben we het voorbije jaar ook fors geïnvesteerd in 
internationalisering. De 2020-norm die Europa vooropstelt, blijft een flinke uitdaging. Om 
de mobiliteit van UHasselt-studenten en –docenten nog verder aan te wakkeren, gaan 
we heel gericht op zoek naar strategische partnerschappen. Buitenlandse universiteiten 

die gelijkaardige of complementaire onderzoekexpertise in huis hebben en met wie we 
boeiende bidiplomeringsverhalen kunnen schrijven, expertise kunnen delen en zinvolle 
uitwisselingstrajecten kunnen opzetten. Tegelijkertijd leveren we heel wat inspanningen 
om die internationale  uitstraling van onze opleidingen nog meer kracht bij te zetten 
door “learning in a digital age” concreet vorm te geven. Zo wil o.a. het innovatiepro-
ject blended learning de internationale masterprogramma’s Statistics en Transportation 
Sciences tot bij de buitenlandse studenten brengen. En we leveren daarnaast heel wat 
inspanningen om onze eigen studenten en docenten de kans te geven om hun taalk-
ennis te verbeteren.”

“Onderwijs is een bijzonder boeiend 
domein, dat – net als de maatschappij zelf 
- voortdurend in beweging is. Snel kunnen 

schakelen is ontzettend belangrijk” 
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Plan. Do. Check. Act.

Snel kunnen schakelen is ontzettend belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat op elk 
niveau – student, docent, opleiding, faculteit, instelling – de PDCA-cyclus gesloten is:  
elke verandering wordt voorafgegaan door een grondige probleemanalyse en een nau-
wgezette planning met concrete doelstellingen en meetbare criteria. Pas dan imple-
menteren we de nieuwe aanpak. Nadien gaan we systematisch na of de veranderingen 
ook de gehoopte resultaten opleveren. Deze informatie brengen we samen in een dash-
board met informatie op maat voor zowel studenten, docenten als voor het beleid. Op 

basis van die inzichten ’sturen we opnieuw bij. Deze aanpak waarborgt een continue 
verbetertraject op ieder niveau in synergie met de strategische doelen van de instelling.  
De nakende instellingsreview zal de universiteit hier ook op aanspreken. “
“In die context zijn we het afgelopen jaar gestart met 360°-bevragingen van de opleidin-
gen: niet alleen studenten wordt gevraagd om hun feedback, maar ook de docenten, 
de alumni en het werkveld worden geconsulteerd over het profiel van de opleiding, de 
onderwijsaanpak en de evaluatie. Een intensief proces dat bijzonder grote inspanningen 
vraagt van alle actoren van het onderwijs van de UHasselt. Maar we zijn ervan overtuigd 
dat deze aanpak zal renderen.”

41



n september 2013 kreeg de UHasselt er vier nieuwe opleidingen bij. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie werd meteen de grootste 
opleiding in de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen. De opleidingen architectuur en interieurarchitectuur werden ondergebracht in de 

nieuwe faculteit Architectuur en kunst en de industriële ingenieurs kregen met Industriële ingenieurswetenschappen wetenschappen een eigen faculteit.

GENEESKUNDE EN  
LEVENSWETENSCHAPPEN

WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE  
INGENIEURS- 
WETENSCHAPPEN

BEDRIJFS- 
ECONOMISCHE  
WETENSCHAPPEN

• geneeskunde

• biomedische wetenschappen

• revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie

• biologie

• chemie

• fysica

• informatica

• statistiek

• wiskunde 

• industriële wetenschappen • toegepaste economische  
wetenschappen (TEW)

• handelsingenieur (HI)

• handelsingenieur in de  
beleidsinformatica (BI)

ONDERZOEKS- 
ZWAARTEPUNT     

• Biomedisch onderzoeksinstituut 
(BIOMED)

• REVAL

• Limburg Clinical Research  
Program (LCRP)

ONDERZOEKS- 
ZWAARTEPUNT

• Centrum voor Milieukunde  
(CMK)

• Centrum voor Statistiek  
(CENSTAT)

• Expertisecentrum voor Digitale 
Media (EDM)

• Instituut voor Materiaalkunde 
(imo-imomec)

ONDERZOEKS- 
ZWAARTEPUNT

• Applicatiecentrum voor Beton  
(op te richten) 

• EMAP (gaat op in imo-imomec)

• Verpakkinscentrum (gaat op in 
imo-imomec)

• NUTEC (wordt onderdeel van 
CMK)

ONDERZOEKS- 
ZWAARTEPUNT

• Kenniscentrum voor Onder- 
nemerschappen Innovatie (KIZOK)

UHASSELT 2013
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RECHTEN ARCHITECTUUR & KUNST

• rechten • architectuur

• interieurarchitectuur 

ONDERZOEKS- 
ZWAARTEPUNT     

• Centrum Overheid en Recht 
(CORe)

ONDERZOEKS- 
ZWAARTEPUNT

•  ArcK

• Media, Arts & Design (MAD)

SCHOOL VOOR MOBILITEITS-
WETENSCHAPPEN

• mobiliteitswetenschappen

ONDERZOEKS- 
ZWAARTEPUNT     

• Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
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NIEUWE OPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE 
VERSTERKT FACULTEIT GLW

De gezondheidszorg van de 
toekomst is multidisciplinair

inds september 2013 zitten alle academische opleidingen in de 
gezondheidszorg in deze regio onder één dak in de faculteit 

Geneeskunde en levenswetenschappen (GLW). En dat is een ongelooflijke 
opportuniteit, vinden decaan prof. dr. Piet Stinissen en vakgroepvoorzitter 
van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (ReKi) Bert Op ’t Eijnde. 
“De uitdagingen in de gezondheidszorg worden almaar complexer. 
En de oplossingen zullen multidisciplinair zijn. In de faculteit GLW 
zetten we met de integratie van de opleiding ReKi alvast die stap. 
Door intensief de raakvlakken tussen de verschillende opleidingen 
op te zoeken en de krachten te bundelen – met elkaar en met andere 
actoren in de sector – verbreden we onze scoop op gezondheidszorg en 
maximaliseren we de impact die de UHasselt op dit terrein kan creëren. 
De onderzoeksactiviteiten van REVAL, die in belangrijke mate aansluiten 
bij wat er binnen BIOMED al gebeurde, bieden ons bovendien de unieke 
kans om onze onderzoeksresultaten from bench to bedside tot bij de patiënt 
te brengen.”

Een natuurlijke evolutie

“Eigenlijk is dat hele integratieproces ongelooflijk soepel verlopen”, vertelt prof. dr. Bert 
Op ’t Eijnde. “Alle partijen hebben de integratie van de opleiding ReKi in de faculteit GLW 
van in het begin als een unieke opportuniteit ervaren. Elke opleiding heeft een duidelijk af-
gebakend, eigen profiel maar we zijn allemaal intensief met gezondheidszorg bezig. Door 
mee te stappen in de sterke structuur die er binnen deze faculteit al bestond, kregen we 
de kans om biomedisch moleculair gericht onderzoek en heel toegepast onderzoek met 
meer patiëntencontact onder één dak te brengen. De onderzoeksbinding tussen BIOMED 
en REVAL was al bijzonder sterk en als je vanuit één structuur die kruisverbanden kan 
intensifiëren, betekent dat een ontzettend grote verrijking voor alle partijen.”
”REVAL en BIOMED werken al vijf jaar heel intensief - en succesvol - samen in o.a. het 
MS Netwerk Limburg, waar we ook de krachten bundelen met het MS Centrum in Over-
pelt”, vertelt prof. dr. Piet Stinissen. “De onderzoeksactiviteiten van REVAL integreren in 
BIOMED was een natuurlijke evolutie. Een logische volgende stap.”

Samen sterker

“Revalidatieonderzoek is nog een bijzonder jonge discipline”, legt prof. dr. Bert Op ’t Eijnde 
uit. “Tot vijf à tien jaar geleden onderzochten we vooral: welke revalidatietherapie werkt en 
welke niet. Stilaan verschuiven en verbreden de onderzoeksvragen. We willen steeds beter 
begrijpen waarom een bepaalde therapie werkt en een andere niet. We willen met andere 
woorden op zoek gaan naar een aantal onderliggende mechanismen. En daar heb je o.a. 
ook biomedisch moleculair onderzoek voor nodig. Het zou absurd zijn om zelf al de hiervoor 
vereiste expertise vanuit het niets op te bouwen, als binnen BIOMED al die kennis, ervaring 
en onderzoeksinfrastructuur voorhanden is. Samen kunnen we sneller betere resultaten 
boeken. Doordat we kunnen terugvallen op de expertise die binnen de faculteit bestaat, 
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kunnen we onze studenten bovendien een veel breder studieaanbod presenteren en krijgen 
we als opleiding de kans om onze onderzoeksscoop te verbreden. Musculo-skeletale reva-
lidatie, neurologische revalidatie, revalidatie in de geestelijke gezondheidszorg, pediatrische 
revalidatie en revalidatie in inwendige ziekten: vanaf dit academiejaar kunnen de ReKi-stu-
denten aan de UHasselt vijf van de zeven bestaande afstudeerrichtingen volgen via onze 
samenwerking met de KULeuven.”
“Revalidatiewetenschappen was voor ons een schakel die tot nu toe ontbrak om onze on-
derzoeksresultaten effectief tot bij de patiënt te brengen”, zegt prof. dr. Piet Stinissen. “Bin-
nen projecten als de Mobile Health Unit, waar we onderzoek verrichten rond telemonitoring 
van patiënten, is revalidatie – naast medicijnenbehandeling - bijvoorbeeld een belangrijk as-
pect: hoe goed werkt een bepaalde therapie? En waar kunnen we met een aangepaste re-
validatie nog betere resultaten behalen? Dat we nu ook dat aspect in kaart kunnen brengen 
en analyseren, betekent een serieuze meerwaarde. Niet alleen voor het onderzoek aan de 
universiteit en in de Limburgse ziekenhuizen. Maar op termijn ook voor de patiënt.”

Kruisverbanden in het kwadraat

“Ook voor onze studenten is het een enorm voordeel dat ze nu samen in één faculteit 
zitten”, vertelt prof. dr. Bert Op ’t Eijnde. “We willen de toekomstige kinesitherapeuten en 
artsen van Limburg echt bij elkaar brengen. De contacten die ze hier leggen, tijdens hun 
studieperiode, zijn van onschatbare waarde voor hun latere carrière en voor het brede 
zorgnetwerk in de regio. Als zij op een goede manier leren samenwerken en overleggen, 
kan dat de zorgverlening in onze regio alleen maar ten goede komen. Met het skills lab 
zetten we alvast een stap in die richting. Door hen samen te brengen in één omgeving, 
waar ze bepaalde medische handelingen en procedures kunnen inoefenen, hopen we dat 
ze elkaar beter leren kennen en appreciëren, ook tijdens de latere beroepsloopbaan. Ook 
voor de inleefstages willen we studenten voortaan in multidisciplinaire teams naar ontwik-
kelingslanden sturen om die complementariteit nog zichtbaarder te maken.”
“Daarnaast willen we ook met de medische hogeschoolopleidingen zoals verpleegkun-
de en ergotherapie maximaal die synergieën opzoeken”, vult prof. dr. Piet Stinissen aan. 
“De nauwe banden die de opleiding ReKi, die zelf uit die hogeschooltraditie komt, met 
deze opleidingen heeft, betekenen een belangrijke meerwaarde. Onlangs hebben we een 
project ingediend met de vzw STIJN waarin we samen met de opleiding ergotherapie en 
de Limburgse hogescholen de kennis in de regio rond assistieve technologie willen bun-
delen. En in het CORTEXS-project, een IWT-SBO-programma dat gestart werd in de on-
derzoeksgroep patiëntveiligheid-gezondheidseconomie, gaan we samen met partners in 
Leuven, Antwerpen, Gent en Nederland na welke nieuwe samenwerkingsmodellen in de 
gezondheidszorg kunnen werken. Want als de zorg in de toekomst verandert, betekent 
dat wellicht ook dat verschillende zorgprofessionals straks anders moeten samenwerken 
op de beste zorgkwaliteit te bieden. Als de medicatie bijvoorbeeld op een andere manier 
naar de thuiszorg wordt gebracht: welke impact heeft dat dan op de organisatie van de 
thuisverpleging? Ook daar willen we onderzoek rond verrichten.”
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“Door intensief de raakvlakken tussen de 
verschillende opleidingen op te zoeken 
en de krachten te bundelen verbreden 

we onze scoop op gezondheidszorg 
en maximaliseren we de impact die de 
UHasselt op dit terrein kan creëren.”
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Blik op de wereld, impact op de regio

“Om goed te kunnen inspelen op de veranderingen in de gezondheidszorg, moet je 
multidisciplinair de krachten bundelen met alle actoren uit de sector”, zegt prof. dr. Piet 
Stinissen overtuigd. “Binnen het Limburg Clinical Research Program investeerde de fa-
culteit GLW de afgelopen jaren al fors in de contacten met de Limburgse ziekenhuizen 
en de huisartsen. Met de opleiding ReKi erbij verbreden we ook op dat terrein onze blik 
op het regionale zorglandschap. Zij hebben immers sterke contacten met zorginstellin-
gen, revalidatiecentra en zelfstandige therapeuten. En hun praktijkdocenten brengen 
hun ervaring en netwerk letterlijk binnen in het academische verhaal.” 
“Samen bestrijken we bijna het volledige – heel versnipperde - regionale zorgland-
schap”, beaamt prof. dr. Bert Op ’t Eijnde. “Die link met de praktijk is cruciaal als je een 
opleiding wil aanbieden die geënt is op de noden van de maatschappij. En als je met je 
onderzoek mee wil bouwen aan de zorg van de toekomst.”

Knooppunt in het innovatieweb

“Als je ziet dat in de gezondheidszorg het accent steeds meer verschuift naar de thuis-
zorg en dat zorginnovatie almaar belangrijker wordt, dan moet je ook daar als univer-
siteit actief mee over nadenken. Niet alleen omdat we de gezondheidsprofessionals 
van de toekomst opleiden, maar omdat we als universiteit een belangrijke stem willen 
zijn in dat maatschappelijke debat. Met onze onderzoeksexpertise en ons wereldwijd 
netwerk, dat inherent is aan het academische onderzoek, kunnen we de regio inspire-
ren met good practices en nieuwe inzichten. Het voorbije jaar trokken we bijvoorbeeld 
met VKW en Limburgse bedrijfsleiders en zorgprofessionals naar Medicon Valley, een 
Zweeds-Deense cluster van bedrijven, kennisinstellingen, researchafdelingen, start-ups 
en spin-offs die er als geen ander in slaagt om haar lifesciencesexpertise te vertalen in 
duurzame tewerkstelling. Een inspirerend bezoek  waarmee we bruggen wilden bou-
wen tussen Limburgse ondernemers, professionals uit de zorgsector en academici. De 
reacties waren lovend. Dat soort synergieën willen we als universiteit optimaal opzoe-
ken en stimuleren om vanuit onze internationale expertise ook regionale innovatie in de 
zorgsector te ondersteunen.”
“En we willen ook zelf – vanuit onze eigen onderzoeksexpertise - mee die regionale 
zorginnovatie voeden”, vult prof. dr. Bert Op ’t Eijnde aan. “Omdat het duidelijk is dat 
technologie een belangrijke rol kan spelen in de zorg van de toekomst, sluiten we en-
thousiast samenwerkingsverbanden met andere onderzoeksinstituten van de UHasselt. 
Rond dat soort topics werken we vaak en graag samen met de opleiding industriële 
ingenieurswetenschappen. En vijf jaar geleden ontwikkelde REVAL al samen met het 
Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) van de UHasselt een prototype voor een 
revalidatierobot om de bovenste ledenmaten te trainen. Met succes, want op dit mo-
ment zit dat onderzoek in de fase van een vermarktbaar prototype. Dat is voor een stuk 

ook de rol van een universiteit: als je vaststelt dat therapietijd steeds duurder wordt, 
moet je actief mee op zoek gaan naar haalbare, innovatieve oplossingen waar de patiënt 
beter van wordt. Door een deel van de therapeutische aansturing te vervangen door een 
robot in een stimulerende serious-game-omgeving stimuleer je de patiënt om nog ac-
tiever te revalideren en verbeter je de outcome. Van dit soort multidisciplinair onderzoek 
wordt iedereen beter.”
“Door de aansluiting die het REVAL-onderzoek vindt bij het onderzoek van o.a. EDM, 
IMOB (Instituut voor Mobiliteit) en imo-imomec, kan REVAL een sterke bijdrage leveren 
aan projecten rond zorginnovatie, één van de speerpunten van het SALK-plan”, zegt 
prof. dr. Piet Stinissen. “CareVille, de proeftuin rond zorg die recent in Limburg werd 
opgericht, betekent in deze context een belangrijke meerwaarde. Specifiek naar oude-
renzorg was zo’n proeftuin nog de missing link om dat hele innovatietraject succesvol 
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Zo’n 300 nieuwe studenten startten in september 2013 hun opleiding revali-
datiewetenschappen en kinesitherapie (ReKi) aan de UHasselt. Daarmee is ReKi me-
teen de grootste opleiding van de universiteit. “Onze opleiding kende de laatste jaren 
al een forse groei”, vertelt opleidingscoördinator prof. dr. Bert Op ’t Eijnde. “maar het 
label ‘universitair’ lijkt nog als een extra aantrekkingspool gewerkt te hebben. En dat is 
goed nieuws. Want de sector heeft nood aan deze zorgprofessionals.”

“De faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen (GLW) krijgt er niet alleen een 
grote en sterke opleiding bij, maar ook een  ploeg enthousiaste assistenten en do-
centen en een team sterke onderzoekers”, zegt prof. dr. Piet Stinissen, decaan van de 
faculteit GLW. “Hiermee kunnen we onze ambitie verder realiseren om mee te bouwen 
aan de kwaliteitsvolle en innovatieve gezondheidszorg in de regio.” 

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN 
KINESITHERAPIE METEEN GROOTSTE 
OPLEIDING VAN DE UHASSELT

te ondersteunen: in CareVille brengen we prototypes in contact met de eindgebruikers 
en betrekken we hen in het beslissingsproces. Op die manier vergroten we de kans op 
succesvol vermarktbare producten.”

Multidisciplinair is de toekomst

“Om stappen vooruit te zetten, moeten we raakvlakken blijven zoeken. Met elkaar en 
met alle actoren in de brede zorgsector. Internationaal, academisch en met alle zorgpro-
fessionals op het veld. Door alle expertises samen te brengen en optimaal te profiteren 
van alle kruisbestuivingen, winnen alle partijen. Als we de krachten blijven bundelen, 
wordt daar niet alleen ons eigen onderwijs en onderzoek beter van. Ook de regionale 
lifesciencessector en de patiënt zullen hier op termijn de vruchten van plukken.”
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chitterende visitatierapporten, baanbrekende doctoraten en stevig uitgebouwde onderzoeksgroepen. Als je bekijkt waar de faculteiten 
Industriële ingenieurswetenschappen en Architectuur en kunst vandaag al staan, is het moeilijk te geloven dat de integratie nog zo vers is. De 

academiseringsslag is al verteerd, het onderwijs en onderzoek is van bijzonder hoog niveau en toch hebben de opleidingen tijdens dit proces hun 
eigenheid niet verloren. “In die eigenheid ligt precies onze meerwaarde”, vertellen decanen Rob Cuyvers (ARK) en Marc D’Olieslaeger (IIW). “Met onze 
praktische insteek en onze focus op mens en maatschappij helpen wij de UHasselt om haar maatschappelijke en regionale ambities waar te maken.”

Een symbolische stap

In heel Vlaanderen geldt de UHasselt als voorbeeld voor een succesvol integratieproces. 
“In Leuven en Antwerpen hebben ze me al gevraagd om te komen praten over hoe wij 
die integratie hebben aangepakt. Dat wil toch heel wat zeggen”, vertelt prof. ir. Rob 
Cuyvers, decaan van de faculteit Architectuur en Kunst (ARK) enthousiast. “De officiële 
integratie op 1 oktober 2013 was voor ons nog maar een symbolische stap”, gaat prof. 
dr. Marc D’Olieslaeger, decaan van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen 
(IIW), voort.  “We hebben in onze faculteit op korte tijd heel hard en goed gewerkt. Het 
is immers niet eenvoudig om je opleidingen opnieuw te definiëren in een academisch 
kader zonder hierbij je eigenheid te verliezen. De UHasselt heeft hier zeker haar merites. 
Zij heeft ons bij dit hele proces bijzonder goed begeleid. Al van 2002, toen van de inte-
gratie an sich nog geen sprake was, maar wel duidelijk werd dat ook de hogescholen 
meer in onderzoek moesten investeren, hebben ze financieel en inhoudelijk mee de 
verdere ontwikkeling van onze onderzoeksactiviteiten ondersteund. En vanaf 2006 heeft 

de UHasselt het initiatief genomen om associatiefaculteiten op te richten. Een goede 
keuze, zo blijkt, want op die manier hebben wij in continue dialoog met elkaar samen 
onze academische opleidings- en onderzoeksprogramma’s mee vorm gegeven.”

Win-winsituatie

Maar hoe zijn de faculteiten erin geslaagd om op zo’n korte tijd hun onderzoeksactivi-
teiten naar een hoog academisch niveau te tillen? “Wij hadden het grote voordeel dat er 
heel wat raakvlakken bestonden tussen de activiteiten van de onderzoeksgroepen van de 
hogeschool  en die van de onderzoeksinstituten imo-imomec en CMK van de  UHasselt. 
Imo-imomec heeft een rijke traditie in het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk 
materiaalonderzoek, maar voor de volgende stappen in het onderzoek – de ontwikkeling 
van prototypes en de verdere vertaling van zo’n prototype naar een vermarktbaar product 
- heb je ingenieurs nodig. Onze faculteit was eigenlijk de ontbrekende schakel in die inno-
vatieketen. Door onze expertise en onze typische ingenieurs-insteek leverde de clustering 

NIEUWE FACULTEITEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN 
EN ARCHITECTUUR EN KUNST 

BRUGGEN BOUWEN TUSSEN 
ACADEMISCHE EXPERTISE 
EN DE MAATSCHAPPIJ
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van onze onderzoeksactiviteiten een win-winsituatie op voor alle partijen. Onze faculteit 
kon een vliegende start maken met haar onderzoeksactiviteiten, omdat we dankbaar kon-
den voortbouwen op de aanwezige expertise binnen de  UHasselt. En de universiteit kan 
door onze toetreding makkelijker de brug maken naar de markt. Voor de UHasselt, die 
een sleutelrol wil spelen in het SALK-reconversieverhaal betekent die verbreding van haar 
onderzoekspectrum op die manier meteen een duidelijke meerwaarde.”

Fundament moest nog gelegd worden

“Op dat vlak hebben wij toch een ander proces doorlopen”, vertelt decaan Rob Cuyvers 
(ARK). “Waar de ingenieursfaculteit kon vertrekken vanuit een basis die er in de UHasselt 
aanwezig was, moesten wij het fundament helemaal zelf leggen. In Vlaanderen was er 
geen voorbeeld voorhanden waaraan wij ons konden spiegelen. Het onderzoek dat bin-
nen onze faculteit moest ontwikkeld worden, was bijzonder nieuw en innovatief. Enkel 
burgerlijk ingenieurs-architecten hadden een traditie in onderzoek, maar het onderzoek 
dat zij verrichten is voornamelijk gericht op architectuurgeschiedenis of materiaalfysi-
sche randdisciplines. Binnen Europa was er wel een beweging die aandacht had voor 
het ontwerpend onderzoek en daar zijn we al snel in mee gestapt. Niet eigenzinnig, 

Uit 486 inzendingen verspreid over alle Vlaamse opleidingen maakte de 
eigenzinnige en creatieve scriptie van Paulien Smets de meeste indruk. De 
jonge interieurarchitecte die vorig jaar afstudeerde aan de UHasselt wist 
met haar betoog over de schoonheid van het vergankelijke en de poëzie 
van de gerimpelde huid de jury te overtuigen en te beroeren. 

“De scriptie van Paulien Smets is niet alleen een concreet architectonisch plan, maar 
ook een metafoor voor het leven. Terwijl ze uittekent hoe een oude jeneverstokerij te 
verbouwen, leert ze ons ook hoe om te gaan met eindigheid en verval. Bovendien is 
haar scriptie een literair pareltje: matuur, melancholisch en magisch. Een kathedraal 
van een eindwerk”, aldus juryvoorzitter Jörgen Oosterwaal, hoofdredacteur van Knack.

PAULIEN SMETS WINT VLAAMSE 
SCRIPTIEPRIJS 2013

52



De opleiding ingenieurswetenschappen krijgt met het Applicatiecen-
trum voor Beton haar eigen onderzoeksinstituut. “Dat is belangrijk 
voor de opleiding”, zegt rector Luc De Schepper. “Op die manier kan het 
academisch toegepast onderzoek bij de bouwkundige ingenieurs verder 
uitgebouwd worden.” En ook de sector en de maatschappij varen wel 
bij dit nieuwe initiatief. Via het Applicatiecentrum voor Beton willen 
de UHasselt en de KU Leuven immers – in nauwe samenwerking met 
de Confederatie Bouw - nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten over 
beton aantrekken en verder verspreiden. 

“Om voluit deel uit te maken van het academische weefsel moet de opleiding bou-
wkunde haar onderzoekscomponent structureel goed uitbouwen. Maar je kan maar 
onderzoek op academisch niveau organiseren, als je hier de nodige infrastructurele 
omkadering voor hebt”, vertelt decaan Marc D’Olieslaeger. “Met het Applicatiecen-
trum voor Beton komen we aan deze eisen tegemoet. En dat is een goede zaak 
voor het onderzoek in onze faculteit.” In 2014 gaan de bouwwerken voor het Appli-
catiecentrum voor Beton van start.

APPLICATIECENTRUM VOOR 
BETON MOET ONDERZOEK 
BOUWKUNDE VERSTERKEN

maar in lijn met de filosofie van de UHasselt: we hebben meteen gefocust op speer-
punten en hebben van in het begin enorme inspanningen geleverd om zo veel mogelijk 
doctoraatsprojecten op te starten. Doctorandi zijn immers cruciale schakels als je op 
korte tijd academische expertise in jouw domein moet opbouwen. Met 28 lopende doc-
toraten in onze faculteit, scoren we daar vandaag naar Vlaamse normen outstanding.”

Eigenheid definiëren

Marc D’Olieslaeger (IIW):“Ook wij hebben enorm geïnvesteerd in de opstart van docto-
raatsprojecten. Niet eenvoudig, want  een ’ doctoraat in de industriële ingenieursweten-
schappen  mag geen doctoraat in de wetenschappen zijn en het is ook geen doctoraat 
van een burgerlijk ingenieur. Maar wat moet het dan wel zijn? Je moet die eigenheid van 
een  industrieel ingenieur glashelder definiëren. Als je kijkt naar het doctoraatsonderzoek 
van Jeroen Broeders die vanuit de expertise van imo-imomec rond biosensoren een 
applicatie heeft ontwikkeld om medische sensoren uit te lezen via de smartphone, dan 
vind ik dat we daar met glans in geslaagd zijn. Dit weerspiegelt precies wat een doc-
toraat in de industriële  ingenieurswetenschappen moet zijn: voortbouwend op weten-
schappelijk fundamenteel onderzoek de brug leggen met de industrie en toepassingen 
ontwikkelen die maatschappelijk relevant zijn.”
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“Die maatschappelijke relevantie en focus op de mens vinden wij in onze opleidingen ook 
echt belangrijk”, vertelt Rob Cuyvers (ARK).” De universiteit moet ten dienste staan van 
de mens en de maatschappij. En onze doctoraten moeten binnen die visie passen. Met 
een praktische insteek spelen we in op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. 
Herbestemming is onze kapstok: van daaruit zetten we in op topics als duurzaamheid en 
universal design. Met onze kennis willen we een verschil maken buiten de muren van de 
universiteit. Dat komt ook tot uiting in onze dienstverlening waarin we de regio proberen 
te ondersteunen met onze expertise. We hebben in die context al heel wat projecten 
opgezet met de provincie en steden als Hasselt en Genk: rond zorg en wonen, regionale 
bedrijvenontwikkeling, de Maasvallei en de herbestemming van de Fordterreinen.”

100%  UHasselt

“Ook al ligt die integratie nog niet ver achter ons: we horen er echt bij. En we zijn 
ook blij dat we deel uitmaken van de UHasselt”, zegt Marc D’Olieslaeger (IIW). “Onze 
opleidingen zijn er sterker van geworden en we betekenen ook een meerwaarde voor 
de UHasselt. Studenten reageren bijzonder enthousiast op onze toetreding tot de 
universiteit. Dit jaar stegen onze studentenaantallen met 30%. Dat industrieel ingenieur 
nu echt als een volwaardige universitaire opleiding beschouwd wordt, speelt hier zeker 
een rol in. En dat wij hier in Diepenbeek een opleidingsprogramma aanbieden waarin de 
UHasselt en de KU Leuven samen participeren, betekent nog een extra meerwaarde.”

“Als je kijkt naar de lovende visitatierapporten, de talrijke prijzen die we met het werk van 
onze studenten winnen en de prestigieuze beurzen die we binnenhalen, dan weet je dat 
we hier echt thuishoren. En daar zijn we blij om. We voelen ons echt 100% UHasselt 
en die universitaire context opent voor ons ook heel wat deuren”, beaamt Rob Cuyvers 
(ARK). “We krijgen makkelijker toegang tot financieringskanalen en die universitaire 
stempel betekent bovendien een flinke boost voor onze internationale uitstraling. Amper 
een maand nadat onze opleiding op de website van de UHasselt stond, ontving ik al 
12 aanvragen van studenten uit Brazilië die bij ons hun masteropleiding wilden komen 
volgen. Binnen een hogeschoolcontext is dat een stuk moeilijker haalbaar.”

Bouwkunde en architectuur als broer en zus

“Nu we onze nieuwe identiteit gevonden hebben en de krijtlijnen zijn uitgezet, willen we 
onze ambities nog naar een hoger niveau tillen”, zegt Rob Cuyvers (ARK) overtuigd. 
“De UHasselt is een stimulerende kweekvijver van talent waarin we boeiende nieuwe 
synergieën willen opzoeken met andere disciplines. Want als we de krachten bundelen, 
kunnen we maatschappelijk nog meer impact creëren. In onze onderzoeken in de kunst 
werken we al vaak samen met het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) en ik zie 
ook veel mogelijke samenwerkingen met andere opleidingen en onderzoeksgroepen.  
Bouwkunde en architectuur zouden op termijn echt als broer en zus moeten opereren. 
Samen met bijvoorbeeld geneeskunde kunnen we bijvoorbeeld schitterende, nieuwe 
gebouwen ontwikkelen voor ouderen.”

“Naar die fase kijk ik ook echt uit”, knikt Marc D’Olieslaeger (IIW). “Het fundament zit 
goed en we zijn stilaan klaar voor die volgende versnelling. En de UHasselt is de ideale 
setting om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden op te zetten. Door de kleinscha-
ligheid zijn de lijnen hier heel kort. Over het muurtje kijken en de krachten bundelen is 
hier een tweede natuur. Met de expertise die hier aanwezig is, kunnen we prachtige 
projecten uitbouwen en een enorme maatschappelijke meerwaarde creëren. Daar ben 
ik alvast van overtuigd.”
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30% MEER STUDENTEN INDUSTRIËLE 
INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Alle integrerende opleidingen kenden dit academiejaar een spectaculaire groei. Het label 
“universitair” lijkt als een magneet te werken op de jongste UHasselt-opleidingen. In 
de opleiding industriële wetenschappen, die de UHasselt samen met de KU Leuven 
organiseert, steeg het aantal generatiestudenten zelfs met meer dan 30 procent ten 
opzichte van vorig academiejaar. Een bewijs dat de integratie van de opleidingen door 
de jongeren als positief wordt ervaren.

Voor het eerst zijn er in verhouding ook meer studenten uit het algemeen secundair 
onderwijs die voor een opleiding industrieel ingenieur kiezen. “Vroeger hadden we een 
verhouding 50-50 van studenten uit het algemeen secundair onderwijs en studenten 
uit het technisch secundair onderwijs”, zegt decaan Marc D’Olieslaeger. “Dit jaar is die 
verhouding voor het eerst 60-40. Dat de opleiding vanaf dit jaar aan de universiteit geor-
ganiseerd wordt, speelt hier ongetwijfeld een rol in.” ‘

“Dit jaar stegen onze studentenaantallen 
met 30%. Dat industrieel ingenieur nu 
echt als een volwaardige universitaire 

opleiding beschouwd wordt, speelt hier 
zeker een rol in.”
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NIEUWE OPLEIDING HANDELSWETENSCHAPPEN IN 2015

“LIMBURG HEEFT NOOD AAN 
HANDS-ON ECONOMISCHE 
PROFESSIONALS”

p dit moment kunnen economiestudenten aan de UHasselt uit drie opleidingen kiezen: toegepaste economische wetenschappen (TEW), handels- 
ingenieur (HI) en beleidsinformatica (BI). Maar vanaf september 2015 mag de universiteit ook handelswetenschappen aan haar opleidingsaanbod 

toevoegen. De SALK-experts zagen het ontbreken van economische masteropleidingen met een specifiek praktijkgericht profiel als een belangrijke hin-
dernis voor de verdere economische ontwikkeling van Limburg. De oprichting van de opleiding handelswetenschappen aan de UHasselt moet hier een 
antwoord op bieden. “Limburg heeft echt nood aan die hands-on economische professional”, zegt BEW-decaan Piet Pauwels vol overtuiging.

De rechterhand van de eigenaar-ondernemer

“Op dit moment leiden wij aan de UHasselt heel degelijke handelsingenieurs en TE-
W’ers op die zeer gewaardeerd worden op de arbeidsmarkt, maar hun profiel past 
vaak minder goed bij de eigenheid van de gemiddelde Limburgse kmo. In die onder-
nemingen is men meestal niet op zoek naar gespecialiseerde economen met een groot 
abstractievermogen en sterke analytisch-conceptuele kwaliteiten. Zij hebben nood aan 
bedrijfseconomische managers die een team kunnen aansturen en die 360° kunnen 
meedenken over het beleid, maar die tegelijkertijd dicht bij de dagdagelijkse werking van 
het bedrijf staan. Generalisten met schitterende multitasking-skills, die een beleidsvisie 
kunnen implementeren, snel kunnen schakelen en opportuniteiten zien. Een handels-
wetenschapper beantwoordt perfect aan dit profiel. Ik ben dan ook ontzettend blij dat 
wij deze opleiding aan ons studieaanbod mogen toevoegen. De toegevoegde waarde 
voor de Limburgse arbeidsmarkt kan nauwelijks overschat worden. En het is ook goed 
nieuws voor heel wat Limburgse jongeren die een passie en talent hebben voor eco-
nomie, maar die zich niet meteen herkennen in de sterk analytische profielen van de 

huidige economieopleidingen aan de UHasselt.  Ook die ondernemende studenten die 
op zoek zijn naar een hands-on-benadering op academisch niveau kunnen we straks 
in eigen provincie een uitdagend en gevarieerd programma aanbieden dat hen klaar-
stoomt voor een boeiende loopbaan.”  

Terug naar de roots

“Voor de BEW-faculteit van de UHasselt betekent de oprichting van handelsweten-
schappen eigenlijk de terugkeer naar onze roots. Met die opleiding is ons verhaal des-
tijds – aan de Economische Hogeschool Limburg – begonnen. Jarenlang leidden we 
heel gedreven jonge handelswetenschappers op. En met succes. Want onze alumni 
– onder andere Manager van het Jaar 2013, Ronnie Leten – hebben hun meerwaar-
de op de arbeidsmarkt ruimschoots bewezen. Nu kunnen we voortborduren op die 
mooie traditie en de expertise, die we in huis hebben, vertalen naar een eigentijd-
se, academische opleiding die beantwoordt aan de eisen die het werkveld vandaag 
stelt. Voor een moderne lezing van de opleiding handelswetenschappen laten we ons  
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bovendien nog verder inspireren door de opleidingen van de KU Leuven, die lovende 
visitatierapporten kregen vorig jaar. KU Leuven is immers onze partner in de oprichting 
van deze opleiding. Een stevig partnerschap waarmee we ook in onze rechtenoplei-
ding succes oogsten.”

Een goede voorbereiding is het halve werk

“We hebben het voorbije jaar al heel wat voorbereidend werk verricht. In een eerste fase 
moesten we de macrodoelmatigheid van deze opleiding aantonen bij de Commissie 
Hoger Onderwijs van het Vlaams ministerie van Onderwijs en beargumenteren waarom 
de Limburgse arbeidsmarkt nood heeft aan afgestudeerden met dit profiel. Daarnaast 
hebben we - in onze eigen faculteit, met de collega’s van andere Vlaamse universiteiten 
en met professionals uit het werkveld – uitgebreid gesprekken gevoerd om het profiel 
van die afgestudeerde handelswetenschapper scherp te stellen: Wat gebeurt er van-
daag allemaal in Vlaanderen op de arbeidsmarkt? Waar heeft de markt nood aan? En 
hoe kunnen wij met onze opleiding hieraan tegemoet komen? Van zodra we dat goed in 
kaart hadden gebracht, kon het echte werk beginnen: leerlijnen uitdenken, een curricu-
lum samenstellen, de expertise die er binnen de UHasselt en de KU Leuven voorhanden 
is grondig inventariseren en bekijken welke bijkomende profielen we nog nodig hebben 
om ons programma nog verder te optimaliseren. Geen eenvoudige opdracht, maar een 
bijzonder boeiende oefening waar we op dit moment nog heel intensief mee bezig zijn.”

Het fundament ligt er

Op amper anderhalf jaar een nieuwe opleiding uit de grond stampen: dat is geen sinecure. 
Toch ziet decaan Piet Pauwels dit oprichtingsproces bijzonder positief in. “Het is niet alsof 
we helemaal van nul moeten beginnen. De fundamenten liggen er. We komen uit die traditie 
van handelswetenschappen en kunnen terugvallen op een rijke expertise in onze faculteit 
en in onze partneruniversiteit. Bovendien zijn er heel wat interessante synergieën mogelijk 
met de andere economische opleidingen aan de UHasselt. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat 
zinvolle parallellen te trekken tussen handelswetenschappers in logistiek management en 
onze handelsingenieurs - operationeel management en logistiek. Ook op het gebied van 
onderzoek zijn interessante kruisbestuivingen mogelijk en kunnen we voortborduren op de 
speerpunten die wij aan de UHasselt op dit moment al hebben. Met de komst van han-
delswetenschappen zullen onze economieopleidingen en –onderzoeksgroepen nog meer 
complementair zijn aan elkaar. En dat kan onze faculteit alleen maar sterker maken.”

Case-based opleiding

“Natuurlijk liggen er nog heel wat uitdagingen op onze weg. Handelswetenschappen is bij 
voorbaat een heel praktijkgerichte, case-based opleiding. En dat vraagt een andere dyna-
miek en een meer inductieve aanpak. Daar hebben we ooit een voortrekkersrol in gespeeld, 
maar daar zullen we vandaag opnieuw in moeten investeren. Hoe integreren we die praktijk 
naadloos in dat academische verhaal? Hoe zorgen we ervoor dat onze studenten voeling 
krijgen met die reële sectorcontext waarin zij zullen terechtkomen? En hoe leggen we - al 
tijdens die opleiding - boeiende linken met de Limburgse bedrijven? Dat zijn stuk voor stuk 
boeiende uitdagingen waaronder we maar wat graag onze schouders zetten.”
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et de komst van de nieuwe opleiding handelswetenschappen in 2015 zal de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen nog verder groeien. En amper een 
paar jaar nadat de UHasselt haar intrede nam in de stadscampus in de Oude Gevangenis, wordt  het tekort aan ruimte al snel weer heel nijpend. Daarom 

wil de UHasselt de hele faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen binnen twee à drie jaar onderbrengen in de Herckenrodekazerne. 

De volgende stap in de ontwikkeling van het tweecampusmodel

“We zijn ontzettend blij dat er in het Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat (SALK) 
middelen voorzien zijn voor de opstart van de opleiding handelswetenschappen aan 
de UHasselt.  En dat de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM) en de stad Hasselt bereid 
zijn een nieuw UHasselt-bouwproject op de Herckenrodekazerne mogelijk te maken 
in de binnenstad”, vertelt Marie-Paule Jacobs, algemeen beheerder van de UHasselt, 
enthousiast. “Op die manier kunnen we de universiteit verder ontwikkelen volgens het 
tweecampusmodel waarin de centrale diensten en de humane wetenschappen onder 
dak vinden op een stadscampus in de binnenstad en architectuur, geneeskunde en 
de exacte en toegepaste wetenschappen een plaats krijgen op de groene campus 
in Diepenbeek. Naar dat model zouden we de volledige faculteit BEW met de nieuwe 
opleiding handelswetenschappen – verhuizen naar de nieuwe campus in de Hercken-
rodekazerne. Doordat die site maar een boogscheut verwijderd is van de Oude Gevan-
genis kunnen we de bestaande infrastructuur – met cafetaria en auditoria – maximaal 
benutten voor de faculteiten BEW en Rechten.”

Een eigen gezicht voor faculteit BEW

BEW-decaan Piet Pauwels juicht een eigen vaste stek voor de Hasseltse bedrijfseconomen 
alvast toe: “Met een eigen gebouw krijgt onze faculteit meteen ook een eigen gezicht. En dat 
betekent een enorme meerwaarde: niet alleen voor onze studenten en personeelsleden, maar 
ook voor de inrichting van executive education programma’s voor professionals. Bovendien 
kunnen we met nieuwe bouwwerken de architectuur van het gebouw zo nauw mogelijk laten 
aansluiten bij de specifieke noden van onze faculteit. Een modern gebouw dat uitnodigt tot 
samenwerken. En dat in samenhang met een historisch waardevol pand – het Poortgebouw 
en het Refugiehuis – het nodige karakter en uitstraling verleent aan de faculteit.”

NIEUWE BOUWPLANNEN

DE FACULTEIT BEW KRIJGT EIGEN 
STEK IN DE HASSELTSE BINNENSTAD
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OOK DIT WAS 2013...

n het jaar dat de UHasselt haar 40ste verjaardag vierde, over-
schreed de universiteit de magische kaap van 5.000 studenten. 

Een indrukwekkende stijging van bijna 40% in amper één jaar tijd. 
Nooit eerder studeerden er meer studenten aan de Limburgse univer-
siteit. Deze plotse groeisprint is vooral te verklaren door de integratie 
van de academische hogeschoolopleidingen.

RECORDAANTAL 
EERSTEJAARSSTUDENTEN

Het label ‘universitair’ leek bovendien als een magneet te werken op de jongste 
UHasselt-opleidingen, want de integrerende opleidingen kenden dit academiejaar 
allemaal een spectaculaire groei. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie werd 
met meer dan 300 generatiestudenten meteen de grootste opleiding van de UHas-
selt. En in de opleiding industriële wetenschappen steeg het aantal generatiestu-
denten met meer dan 30 procent ten opzichte van vorig academiejaar. Een bewijs 
dat de integratie van die opleidingen door de jongeren als positief wordt ervaren. 
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p 3 juli 2013 reikte de faculteit Rechten van de UHasselt haar 
eerste masterdiploma’s uit. 23 studenten zwaaiden af.

“Een belangrijke mijlpaal voor de opleiding, die vijf jaar geleden werd opgestart. De 
meeste alumni gaan nu immers de arbeidsmarkt op waar ze het verschil moeten zien 
te maken. Uiteindelijk vormt dat de ultieme test die we als opleiding moeten door-
staan”, zegt Anne Mie Draye, decaan van de faculteit Rechten. 
De faculteit Rechten startte in het academiejaar 2008-2009 met haar (bachelor)pro-
gramma, in samenwerking met de KU Leuven en Universiteit Maastricht. Intussen telt 
de faculteit 805 bachelor- en masterstudenten.

EERSTE MASTERSTUDENTEN RECHTEN STUDEREN AF
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arin Coninx volgde het voorbije jaar Jean Manca op als decaan 
van de faculteit Wetenschappen. Professor Coninx is gewoon 

hoogleraar informatica en verbonden aan het Expertisecentrum voor 
Digitale Media (EDM). De afgelopen vijf jaar bekleedde zij al het ambt 
van vicedecaan. “Met Karin Coninx laat ik onze faculteit in goede 
handen”, aldus professor Manca, die zijn mandaat een jaar eerder dan 
voorzien beëindigde voor een sabbatical leave in Stanford University 
(VS).

NIEUWE DECAAN  
IN DE FACULTEIT 
WETENSCHAPPEN

“Als vicedecaan heb ik reeds van dichtbij kunnen zien dat het onderzoek en onder-
wijs binnen de faculteit Wetenschappen heel wat te bieden heeft. Het is een eer om 
als decaan, samen met alle leden van de faculteit, hieraan te mogen verder werken 
en zo de maatschappelijke impact van wetenschappen te versterken”, aldus prof. 
dr. Karin Coninx. Ze wordt bij deze taak ondersteund door kersvers vicedecaan prof. 
dr. Ken Houben. Professor Coninx blijft ook op post als directeur van de Doctoral 
School of Sciences and Technology. 

n ons onderwijsprogramma benaderen we mobiliteit 
multidisciplinair in al zijn facetten: vanuit een economische, 

sociale en ecologische blik“, vertelt professor Geert Wets. “De 
naam verkeerskunde was te eng en dekte onvoldoende de lading. 
Mobiliteitswetenschappen zegt veel beter waar we voor staan.”

Het voorbije jaar kreeg de opleiding niet alleen een nieuwe naam, maar ook een eigen 
entiteit met de School voor Mobiliteit. Voordien werd de opleiding ondergebracht bij 
de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen (BEW). “Als je de studierichting mo-
biliteitswetenschappen onder de faculteit BEW onderbrengt, onderstreep je vooral de 
link met economie, terwijl er ook ontzettend veel raakvlakken zijn met wetenschappen, 
zorg, ruimtelijke ordening en psychologie. In de nieuwe structuur willen we vooral het 
multidisciplinaire karakter en de specifieke eigenheid van de opleiding in de verf zetten”, 
aldus Geert Wets.

VERKEERSKUNDE WORDT  
MOBILITEITSWETENSCHAPPEN
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DE LIMBURGSE JOBBEURS
53 bedrijven en 900 young potentials ontmoetten elkaar

n moeilijke economische tijden is het voor jongeren niet evident 
om werk te vinden. Met de Limburgse Jobbeurs wilden we hen de 

kans bieden om alvast eerste, waardevolle contacten te leggen”, zegt Michel 
Ruland van Hermes Alumni. Tot nu toe organiseerden de UHasselt en 
Hermes Alumni altijd een aparte beurs, maar voor deze zevende editie 
bundelden ze de krachten. En dat rendeerde, want met maar liefst 900 
studenten, doctorandi en alumni en 53 bedrijven uit heel België was de 
Limburgse Jobbeurs een schot in de roos. 

Meer dan 50 bedrijven uit heel België zakten op 26 november 2013 af naar de cam-
pus in Diepenbeek om er te speuren naar jong Limburgs talent. “Een ontmoetingsplek 
creëren waar jong talent en gevestigde bedrijven elkaar ontmoeten, vindt de UHasselt 
belangrijk”, zegt rector Luc De Schepper. “Samenwerken met bedrijven betekent voor 
ons immers méér dan onze infrastructuur en onze expertise ter beschikking stellen. 
We willen bedrijven ook laten kennismaken met het hoogopgeleid jong talent op onze 
universiteitscampussen.”
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KNOWLEDGE SHARING 
VOOR GEVORDERDEN

an de UHasselt is heel wat kennis en onderzoeksexpertise aanwezig die ook buiten de universiteitsmuren het verschil kan maken. “De knowhow die 
wij in huis hebben, willen we niet alleen delen met studenten uit de initiële bachelor- en masteropleidingen. We willen ook de vertaalslag maken 

naar de brede bedrijfspraktijk zodat de regio mee kan profiteren van de expertise die de UHasselt opbouwt”, vertelt Tinne Lommelen, coördinator Perma-
nente Vorming aan de UHasselt. Om die doelstelling te realiseren, slaat de UHasselt ook graag de handen in elkaar met externe partners.

Vanuit onderzoeksexpertise meerwaarde creëren

“Leren is een levenslang proces geworden en ook afgestudeerde professionals hebben 
nood aan bijkomende opleidingen en vormingen om optimaal professioneel te kunnen 
functioneren in een dynamische arbeidsrealiteit. Met ons aanbod in postgraduaten en 
permanente vorming proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de noden van de 
markt”, vertelt Tinne Lommelen. In 2013 richtte de UHasselt opleidingen in rond de 
topics cleantech, lifesciences, management, marketing & retail design, mobility, nucle-
aire technologie, ondernemerschap, people management en rechten. “We proberen de 
onderzoeksexpertise die we rond deze speerpunten opgebouwd hebben heel concreet 
te vertalen naar opleidingen waarmee verschillende doelgroepen meteen aan de slag 
kunnen.”

De krachten bundelen

“Een universiteit is geen eiland. En de UHasselt wil een knooppunt zijn in het innovatie-
web”, zegt Lommelen overtuigd. “De kennis die we hier ontwikkelen moet zo veel mo-
gelijk terugvloeien naar de maatschappij, waar ze echt dingen in beweging kan zetten. 
Om ervoor te zorgen dat onze ideeën en inzichten doorsijpelen naar het werkveld, slaan 
we graag de handen in elkaar met externe partners: andere kennisinstellingen, maar ook 
bedrijven, vak- en werkgeversorganisaties.”

LEVENSLANG LEREN

Een extra School

Om vanuit de onderzoeksexpertise van de UHasselt nog meer te kunnen bijdragen tot 
de talentontwikkeling van professionals in de regio, bundelt de UHasselt vanaf volgend 
jaar haar postacademisch aanbod in een aparte School. “Vanuit die nieuwe structuur 
zullen we nog beter kunnen inspelen op de veranderende noden van de bedrijfswereld. 
We verfijnen niet alleen de bestaande opleidingsprogramma’s, maar zetten ook onze 
schouders onder de uitbouw van andere relevante opleidingspakketten. Zo sluiten we 
met onze expertise o.a. aan in een interuniversitair postgraduaat rond innovatief on-
dernemen voor industrieel ingenieurs . Daarnaast investeren we ook in kortere oplei-
dingsprogramma’s op maat van heel concrete doelgroepen – bijvoorbeeld een cursus 
ondernemerschap voor dierenartsen, coaching van groeibedrijven of actualiteitssessies 
voor juristen – en blijven we boeiende initiatieven van externe partners met onze kennis 
ondersteunen.”

Het voorbije jaar konden professionals in verschillende fases van hun loopbaan 
voor permanente vorming terecht bij de UHasselt. Een greep uit het aanbod:
 
Sciences tot bij de buitenlandse studenten brengen. En we leveren daarnaast heel wat 
inspanningen om onze eigen studenten en docenten de kans te geven om hun taalken-
nis te verbeteren.”
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Opleiding verkeersveiligheidsauditor 

Europa draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Daarom verplichtte ze haar 
lidstaten om vanaf december 2013 verkeersveiligheidsaudits uit te voeren voor 
alle nieuwe infrastructuurprojecten op het Europese wegennet. Een verkeersveilig-
heidsauditor volgt elke fase van het wegenbouwproject nauwkeurig op, identificeert 
potentiële problemen en doet aanbevelingen. Vanuit de expertise van het onder-
zoeksinstituut IMOB en de opleiding mobiliteitswetenschappen richtte de UHasselt 
deze nieuwe opleiding in voor professionals.

Advanced Retail Design

Retailers zijn zich doorgaans goed bewust van het strategische potentieel van retail 
design. Ze weten dat de juiste inrichting, een passend achtergrondmuziekje en een 
prettige geur bepalend kunnen zijn voor hun succes. En designers blinken uit in de 
praktische vertaalslag hiervan. Maar retailers en designers spreken vaak een andere 
taal. In de opleiding Advanced Retail Design sloeg de UHasselt de brug tussen beide 
expertisedomeinen. En hun academische onderzoeksresultaten? Die toetsen ze in 
het werkveld af. 

In elke sessie kwamen professionele ervaringsdeskundigen getuigen over hun retail 
design-toepassingen. Hoe hadden zij het aangepakt? Wat liep er goed? Wat kon 
er beter? En wat leverde de investering hen heel concreet op? Die bespreking van 
real-lifecases als proof of the pudding maakte deze opleiding nog extra boeiend. 
Zeven intensieve avondsessies die smaakten naar meer. 
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CleanTech Community Limburg

Het inzetten van ‘clean technologies’ is voor vele organisaties vandaag een hele 
uitdaging. En Limburg is – met GreenVille – hét centrum van CleanTech in Vlaanderen. 
Daarom werd onder impuls van gouverneur Herman Reynders CleanTech Community 
Limburg opgericht. Door het beleid, de wetenschap en het bedrijfsleven te verenigen 
wil deze community Limburgse bedrijven en kmo’s informeren, sensibiliseren, 
motiveren en assisteren bij de omschakeling naar duurzame technologie.

Om de drie maanden organiseerde men een topoverleg in de ambtswoning van de 
gouverneur, een academische sessie voor studenten van de UHasselt en een net-
werkmeeting voor professionals in GreenVille. De UHasselt leverde vanuit haar on-
derzoeksexpertise rond milieu-economie een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan dit 
initiatief.

Open Innovatie: samenwerken met klanten en leveranciers

Open innovatie en co-creatie: het zijn modewoorden waar ondernemers voortdurend 
mee rond de oren geslagen worden. Maar hoe begin je eraan? Waar liggen de 
opportuniteiten en de valkuilen? En welke ervaringen hebben collega-ondernemers 
hiermee? In dit opleidingsprogramma bundelt de UHasselt haar krachten met 
werkgeversorganisatie VKW Limburg.
“UHasselt-professor Wim Vanhaverbeke is wereldwijd een referentie in het open-
innovatie-verhaal. In dit programma bundelen we zijn academische expertise aan de 
ervaringen van gastsprekers uit de praktijk om de deelnemers een praktijkgerichte 
kijk op belangrijke innovatievraagstukken te geven”, aldus Tinne Lommelen.
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Het stimuleringsbeleid dat de UHasselt sinds 2006 heel gericht voert, werpt duidelijk 
zijn vruchten af. Vanaf 2010 zien we een exponentiële stijging in het aantal afgeleverde 
doctoraten en ook 2013 blijft het doctoraatsonderzoek op kruissnelheid.
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In de evolutie van de onderzoeksfinanciering tekent zich eenzelfde groei af. De middelen 
uit de tweede (fundamenteel onderzoek: BOF + FWO) en derde (competitief verworven 
nationaal en internationaal onderzoek: IWT, EU-FP7, EU-regionale financiering) geld-
stroom kenden een plotse groei vanaf 2010. De BOF-middelen verdubbelden zelfs in 
amper zeven jaar tijd. Een bewijs dat het stimuleringsbeleid werkt. 

De middelen uit de vierde geldstroom zijn meer conjunctuurgebonden. “In zware eco-
nomische tijden investeren bedrijven veel minder in innovatief onderzoek”, vertelt ir. Ann 
Peters. “Toch is het belangrijk om blijvend in te zetten op de ondersteuning van pro-
jecten van de derde en vierde geldstroom. Deze geldstromen zullen in de toekomst 
alleen maar belangrijker worden. Je ziet ook dat Europa – met Horizon 2020 – steeds 
meer de kaart trekt van onderzoeksprojecten met een duidelijke maatschappelijke en 
economische relevantie.”

Evolutie opbrengsten UHasselt per geldstroom
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INFORMEREN. 
STIMULEREN. FOCUSSEN.
STIMULERINGSBELEID WERPT VRUCHTEN AF
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e UHasselt is met haar veertig jaar een bijzonder jonge universiteit. Ook onderzoeksmatig kan de universiteit nog niet op een lange traditie 
terugblikken.  Haar eerste doctoraten leverde de UHasselt af in 1991. En pas in 1993 kreeg ze toegang tot de BOF-financiering. Die bijdrage bedroeg 

destijds slechts 57.000 Belgische franken (zo’n 1.400 euro). Maar wie weinig middelen heeft, moet daar creatief mee omgaan. Een onderzoeksbeleid 
dat zich richt op helder gedefinieerde speerpunten, het stimuleren van kwaliteitsvol doctoraatsonderzoek en het geconcerteerd inzetten van middelen, 
rendeert. “Vanaf 2006 hebben we intensief gezaaid”, zegt ir. Ann Peters, directeur Onderzoekscoördinatie. “Nu kunnen we stilaan de vruchten plukken 
van dat stimuleringsbeleid.”

Focus

“De UHasselt is nog een jonge universiteit. Jezelf vergelijken met grote universiteiten 
met een lange onderzoekstraditie en uitgebreidere toegang tot financieringskanalen 
heeft maar weinig zin. Toch moet je de lat hoog leggen en streven naar excellentie in 
duidelijk afgebakende domeinen. De UHasselt was de eerste Vlaamse universiteit met 
een speerpuntenbeleid. En dat heeft ons geen windeieren gelegd”, zegt ir. Ann Peters.

“Om internationaal succes te boeken en in sommige domeinen tot de wereldtop te 
behoren, mag je de focus niet verliezen. De Onderzoeksraad waakt daarover. En het 
voorbije jaar vroegen we alle onderzoeksinstituten om nog eens duidelijk hun strategie 
te formuleren: waar staan ze op dit moment? Waar willen ze naartoe? Waar liggen hun 
sterktes en zwaktes? En welke uitdagingen en kansen moeten ze grijpen? Heel bewust 
zo’n moment van reflectie inbouwen, is belangrijk.”

Bundel de krachten (en de middelen)

“Sinds 2006 heeft de UHasselt gericht ingezet op een stimuleringsbeleid voor doctor-
aatsonderzoek. De oprichting van een doctoraatsfonds was in dit kader een belangrijke 
eerste stap. Vanaf dat moment hebben we met de beschikbare onderzoeksfinanciering  
nog duidelijkere keuzes gemaakt en zijn we heel bewust meer kruisverbanden gaan 
leggen tussen deze middelen .

Via Methusalem, een financieringskanaal van de Vlaamse overheid dat middelen 
voorziet voor internationaal toonaangevende onderzoekers, ontvingen we als kleine 

universiteit bijvoorbeeld maar net genoeg middelen om één onderzoeker te onders-
teunen. Door die financiering te verdelen onder vier kleinere programma’s waarmee 
we aansluiting konden vinden met  de Methusalemprojecten van de Universiteit Ant-
werpen en deze onderzoeken te co-financieren met BOF-projectgelden, genereerden 
we een hefboomeffect. Door slimme keuzes te maken, gaven we het onderzoek in 
CMK, CenStat, BioMed en IMO een flinke boost, terwijl we anders slecht één UHas-
selt-onderzoeker hadden kunnen ondersteunen.”

Bewaak de kwaliteit

“Toen we ons stimuleringsbeleid ten aanzien van jonge onderzoekers in 2006 op papier 
zetten, zijn we eerst uitgebreid gaan benchmarken: hoe pakken de andere Vlaamse 
universiteiten dit aan? En hoe bewaken zij de kwaliteit van hun doctoraatsonderzoek? 

“Om internationaal succes te boeken en in 
sommige domeinen tot de wereldtop te  
behoren, mag je de focus niet verliezen” 
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Een betere omkadering van jonge onderzoekers drong zich op en daar hebben we sinds-
dien echt hard in geïnvesteerd. We uniformiseerden niet alleen het doctoraatsreglement, 
maar leverden heel wat inspanningen om jonge onderzoekers tijdens hun academische 
loopbaan beter te begeleiden. In deze context werden ook de doctoral schools opgericht. 
Volgend jaar houden we de laatste doctoral school al boven de doopvont. Het is mooi 
dat alle plannen die we zeven jaar geleden op papier gezet hebben, nu ook allemaal echt 
uitgevoerd worden. En de geleverde inspanningen werpen hun vruchten af. Twee jaar 
geleden was de UHasselt de eerste Vlaamse universiteit die het Europese label HR Excel-
lence in Research ontving voor de sterke begeleiding van jonge onderzoekers.” 

Informeer en stimuleer

“Als je de onderzoekscultuur en –dynamiek in een universiteit wil aanzwengelen, dan 
moet je onderzoekers goed informeren en stimuleren. Welke financieringskanalen 
bestaan er allemaal? Voor welke Europese call komt mijn onderzoek in aanmerking? En 
hoe geef ik mijn projectaanvraag alle kansen? De dienst onderzoekscoördinatie organ-
iseert niet alleen infosessies over al deze topics. We informeren de onderzoekers heel 

ONDERZOEKSDATABANKEN
Onderzoekscoördinatie gaat gepaard met een heleboel administratie. “We moeten 
niet alleen intern rapporteren, maar ook extern aan  diverse nationale en supranati-
onale overheden en organisaties. Een heel kluwen”, vertelt ir. Ann Peters, directeur 
Onderzoekscoördinatie. “Daarom staken we de afgelopen jaren heel wat energie in 
de uitbouw van onderzoeksdatabanken.”

Een documentenserver, contractendatabank, een academisch cv en my doctoral file – 
een elektronische tool die de hele flow van het doctoraatsproces in kaart brengt: door 
al die informatie  elektronisch te bundelen, kan de dienst onderzoekscoördinatie veel 
vlotter rapporteren over alle onderzoeksinput en –output. “We bouwden die databan-
ken samen met de collega’s van de dienst InformatieSystemen voor de Administratie 
(ISA) zelf uit vanuit de  praktijk, en we proberen dit systeem continu te verbeteren.”

“Als je de onderzoekscultuur en –dynamiek 
in een universiteit wil aanzwengelen,  

dan moet je onderzoekers goed informeren 
en stimuleren”  

72



ONDERZOEK IN  
NIEUWE OPLEIDINGEN

Sinds 2008 heeft de UHasselt een heel bewust beleid gevoerd om de onderzoeksac-
tiviteiten van de integrerende opleidingen een goede start te geven. Met associatie-
beurzen op het BOF (Bijzonder OnderzoeksFonds) konden ook zij profiteren van het 
stimuleringsbeleid van de UHasselt. En dat leverde op.

“Toch blijft het belangrijk om deze integrerende opleidingen de volgende jaren nog 
extra te ondersteunen”, zegt ir. Ann Peters. “De volgende jaren gaan we naast de 
gewone doctoraatsbeurzen ook speciale doctoraatsbeurzen inrichten voor deze 
opleidingen. Anders ga je natuurlijk appelen met peren vergelijken. De nieuwe 
opleidingen hebben een vliegende start kunnen nemen met hun onderzoek, maar 
het is belangrijk dat we hen ook de volgende jaren alle groeikansen geven.”

gericht over de financieringskanalen waarvoor hun onderzoek in aanmerking komt. We 
denken met hen mee en begeleiden hen intensief in samenstellen en finaliseren van hun 
dossier. Intussen hebben de collega’s van de dienst Onderzoekscoördinatie heel wat 
expertise in huis op dit terrein. Doordat er ook meer UHasselt-onderzoekers in externe 
review-panels van onder meer het FWO en het IWT zetelen, kunnen we in infosessies 
ook die ervaring in evaluatieprocedures en –culturen meegeven aan onze onderzoekers. 
Zo geven we nieuwe projectaanvragen alle kansen.”

Denk internationaal

Ook internationale mobiliteit vinden we ontzettend belangrijk. Daarom stimuleren we 
onze onderzoekers om financiering aan te vragen voor verblijven in het buitenland of 
voor deelname aan internationale congressen. Het is belangrijk dat je weet wie er in de 
wereld allemaal rond jouw onderzoektopic werkt. Op zo’n congres verwerf je niet alleen 
inzichten over de laatste tendensen en nieuwste ontdekkingen. Je timmert er ook aan 
een netwerk. En dat is belangrijk. 

Vorig jaar bleek heel duidelijk uit een bibliometrische doorlichting van de UHasselt dat 
publicaties die voortvloeien uit internationale samenwerking een veel hogere impact 
hadden. Een bewijs dat het loont om over de grenzen heen de krachten te bundelen. 
Onder meer met het BOF-programma bilaterale samenwerking waarin financiering van 
gezamenlijke doctoraten mogelijk is, proberen we daarop in te spelen. Als twee profes-
soren uit andere universiteiten samen vier jaar lang een doctorandus begeleiden, dan 
intensifieer je vanzelf dat partnerschap. En dat is niet alleen immens interessant voor de 
promotoren. Ook de doctorandus profiteert daarvan: hij krijgt immers de unieke kans 
krijgt om zijn onderzoek in twee verschillende instellingen uit te voeren

Faciliteer en investeer

“Zonder degelijke onderzoeksinfrastructuur kan je geen toponderzoek uitvoeren. Ook 
op dat terrein proberen we zoveel mogelijk de krachten te bundelen en onze middelen 
geconcerteerd in te zetten. Niet eenvoudig, want financiering vinden voor toponderzo-
eksinfrastructuur blijft een heikel punt. Ook op dat terrein moeten we slimme keuzes 
maken en de middelen die we ter beschikking stellen geconcerteerd inzetten. Zo kozen 
we er bijvoorbeeld voor om aan de UHasselt niet te investeren in eigen supercomput-
erinfrastructuur, maar voor ons onderzoek gebruik te maken – via het VSC – van de 
supercomputers  aan de KULeuven.

Ook intern zoeken we heel bewust die kruisverbanden op. Met de Herculesmiddelen kocht-
en REVAL en IMOB samen een hersensimulator aan. Die topinfrastructuur is – voor beide 
onderzoeksinstituten - echt cruciaal om onderzoek op internationaal niveau uit te bouwen.”
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DOCTORATEN VAN NIEUWE 
OPLEIDINGEN MAKEN INDRUK

Met een smartphone kunnen we bellen, sms’sen, probleemloos de weg vinden en de 
mooiste vakantiefoto’s maken. Maar kunnen we binnenkort ook ziektes opsporen met 
de smartphone? Misschien wel, want Jeroen Broeder vond in zijn doctoraat een manier 
om biosensoren via de smartphone uit te lezen. Het principe is eenvoudig: de gebruiker 
plaatst een kleine druppel vloeistof – bloed of urine - op de test-strip en kan in een mum 
van tijd de aanwezigheid van bepaalde stoffen op de smartphone uitlezen. Op die manier 
zou het mogelijk worden om bepaalde ziektes makkelijk en in een vroeg stadium op 
te sporen. Dit eerste doctoraatsonderzoek van de faculteit Industriële Ingenieursweten-
schappen opent de weg naar medisch relevante consumententoepassingen.

Bij MS-patiënten is de stof die rondom de uitlopers van de zenuwcellen zit – de myeline 
– beschadigd. Daardoor worden impulsen trager of zelfs niet meer doorgegeven. En 
dat kan onder meer kan leiden tot verminderde zintuiglijke gevoeligheid en problemen 
met coördinatie en lichaamsfuncties. In zijn recent doctoraatsonderzoek toonde Koen 
Cuypers aan dat die abnormale impulsgeleiding bij MS-patienten tot een normaal ni-
veau kan worden gebracht door sensorische stimulatie. Bij een groep gezonde men-
sen leidde deze stimulatie zelfs tot verhoogde prestaties tijdens motorische (revalidatie)
training. Die inzichten zijn bijzonder relevant voor de revalidatie van MS-patiënten.

INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Ziektes opsporen met de 
smartphone

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE
Sensorische stimulatie leidt tot een 
betere zintuiglijke gevoeligheid bij 
MS-patiënten

e opleidingen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, industriële ingenieurswetenschappen en architectuur en interieurarchitectuur horen 
pas sinds september 2013 officieel bij de UHasselt. Maar als je de kwaliteit van hun eerste doctoraatsonderzoeken bekijkt, lijkt de integratieslag al 

helemaal verteerd. Topdoctoraten van academisch niveau. Met een grote maatschappelijke relevantie.
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Op het Jihlava International Documentary Film Festival (Tsjechië), één van de meest 
toonaangevende documentairefestivals ter wereld, sleepte UHasselt-doctorandus 
Peter Snowdon de Opus Bonum Award 2013 in de wacht voor The Uprising. Zijn 
documentaire over de Arabische Lente geeft “het fragiele, onvervangbare moment 
weer waarop het leven geen gevangenis meer is en alles weer mogelijk wordt”, aldus 
Snowdon. “De filmpjes die tijdens de Arabische Revolutie werden verspreid, maakten 
integraal deel uit van de revolutionaire acties. Maar wat vertellen ze ons over de ge-
beurtenissen zelf? En wat kan het proces van ‘film maken’ hieraan toevoegen? Dat 
wou ik in mijn doctoraat graag onderzoeken.”

Energie-efficiëntie en duurzaamheid zijn sleutelbegrippen in de moderne architec-
tuur. Maar welke praktische tools kunnen architecten helpen om hier al in een vroeg 
stadium van de ontwerpfase rekening mee te houden? “Bestaande programma’s 
zijn vaak niet gebruiksvriendelijk en niet bruikbaar in een vroeg stadium van de ont-
werpfase. Dat is nochtans precies de fase waarin de belangrijkste beslissingen rond 
energie en comfort van een woning genomen worden: de oriëntatie van het gebouw, 
de ramen, de compactheid…”, legt UHasselt-doctoraatsstudente Lieve Weytjens 
uit. In haar proefschrift ontwierp ze – in één 3D-tekenprogramma - een methodologie 
voor een gebruiksvriendelijke tool die het creatieve ontwerpproces combineert met 
meetinstrumenten die de duurzaamheid van een ontwerp in kaart brengen. 

KUNSTEN

Filmdocumentaire over 
Arabische Lente internationaal 
bekroond

ARCHITECTUUR

Een praktische ontwerptool 
voor energiezuinige én 
architecturaal interessante 
gebouwen
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OOK DIT WAS 2013

Dr. Michelle Plusquin (Centrum voor Milieukunde) heeft een Marie 
Curie Fellowship in de wacht gesleept. Daarmee trekt ze voor twee jaar 
naar het prestigieuze Imperial College London. “Dankzij deze Europe-
se onderzoeksbeurs krijg ik niet alleen de mogelijkheid om buiten-
landse ervaring op te doen, maar ook om mijn expertise verder uit te 
diepen en een Europees netwerk uit te bouwen”, zegt dr. Plusquin.

Michelle Plusquin zal aan het Imperial 
College London het onderzoeksteam 
van professor Paolo Vineis verster-
ken. “Prof. Vineis is één van de top-
onderzoekers in het domein van de 
milieu- en moleculaire epidemiologie 
en coördineert verschillende Europese 
projecten”, zegt dr. Plusquin. “Ik zal er 
onderzoeken welke mechanismen ach-
ter de (nadelige) effecten van fijn stof en 
luchtvervuiling zitten op het niveau van 
DNA methylatie (een proces waarbij de 
structuur van het DNA verandert, red.). 
Hiervoor zal ik de genetische profielen 
van 1.200 Europeanen bestuderen.”

UHASSELT COÖRDINEERT EUROPEES  
NETWERKPROJECT NORM4BUILDING

Sinds 1 januari 2013 coördineert de UHasselt – als ‘grant holder’ - 
een internationaal, door COST (European Cooperation in Science 
and Technology) gefinancierd netwerkproject rond het hergebruik 
van NORM-residuen in bouwmaterialen. NORM-residuen zijn 
reststromen met verhoogde gehalten aan natuurlijk voorkomende 
radioactieve materialen.

ACADEMISCHE ANALYSE  
EN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE AANBEVELINGEN
“72 onderzoekers uit 21 Europese landen bundelen de krachten om na te gaan in welke 
gevallen reststromen met lage gehalten aan natuurlijke radioactiviteit hergebruikt kun-
nen worden in bouwmaterialen voor bijvoorbeeld huizen, zonder dat dit leidt tot een ver-
hoogde stralingsbelasting van de bewoners”, vertelt de voorzitter van het netwerk, prof. 
dr. Wouter Schroeyers van de UHasselt, verbonden aan de onderzoeksgroep nucleaire 
technologie van het Centrum voor Milieukunde (CMK). Het project zal deze problema-
tiek niet alleen academisch analyseren, maar zal ook wetenschappelijk onderbouwde 
aanbevelingen doen rond het hergebruik van deze materialen. 

De internationale experten zullen binnen het project onder meer een database van best 
beschikbare technieken opstellen voor het hergebruik van NORM-residuen in bouwmate-
rialen; nieuwe bouwmaterialen op maat ontwerpen voor veilig hergebruik; een standaar-
disatie van de meetmethoden van NORM-houdende bouwmaterialen bekomen; en de 
impact van NORM-houdende bouwmaterialen op bewoners simuleren en bestuderen.

PRESTIGIEUZE MARIE CURIE FELLOWSHIP  
VOOR MICHELLE PLUSQUIN (CMK) 
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Welke manier van trainen is voor patiënten met diabetes type 2 het ef-
fectiefst? Behalen zij de beste resultaten met oefensessies in nuchtere of 
in gevoede toestand? Dankzij de financiering van de Koning Boudewi-
jnstichting kan het REVAL-onderzoeksproject dat zoekt naar nieuwe 
behandelingsmethoden dat nu in kaart brengen. 

Ter gelegenheid daarvan bracht prinses Astrid op 14 november 2013 – Wereld 
Diabetes Dag - een bezoek aan het Rehabilitation Research Center (REVAL) en 
maakte ze kennis met het project, de betrokken onderzoekers en de deelnemende 
patiënten. “Dit koninklijk bezoek is een mooie extra stimulans om verder te blijven 
zoeken naar de meest effectieve behandelingsstrategie voor diabetes type 2”, zegt 
prof. dr. Dominique Hansen (BIOMED-REVAL) die het project leidt.

Voor de studie werken de UHasselt-onderzoekers nauw samen met het Jessa 
Ziekenhuis (Hartcentrum Hasselt), de UGent en de Universiteit Maastricht.

PRINSES ASTRID GEEFT STARTSCHOT VOOR 
NIEUW DIABETESONDERZOEK
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Steeds meer computerbestanden en internetgegevens worden in the 
cloud beheerd zodat gebruikers op elk moment en overal hun informatie 
kunnen raadplegen en bewerken. Tom Ameloot ging in zijn doctoraat-
sonderzoek na hoe het programmeren van cloud-software nog eenvoud-
iger, sneller, correcter en efficiënter kan verlopen. En met resultaat. Zijn 
onderzoek kreeg niet alleen felicitaties van de internationale jury. Vanuit 
Amerika wordt met bewondering gekeken naar zijn toepassingen voor 
bijvoorbeeld socialemedianetwerken.

IN THE CLOUD
“Om de miljoenen profielen en tijdslijnen op Facebook te beheren, heb je eigenlijk een 
supercomputer nodig”, vertelt dr. Tom Ameloot (UHasselt). “Het is echter veel flexibeler 
en makkelijker om een cluster te gebruiken: een netwerk – een wolk- van computers die 
samenwerken. Als er problemen opduiken met eentje ervan, kunnen de anderen dit nog 
opvangen.”  Zo’n cloud werkt echter niet vanzelf, maar moet geprogrammeerd worden. 
“Een complex proces waar gemakkelijk fouten in kunnen sluipen. Daarom ontwikkel-
de ik in mijn doctoraatsonderzoek een aantal inzichten die het de programmeurs van  
cloud-oplossingen veel eenvoudiger moeten maken. Ik onderbouwde de program-
meertaal Bloom, die door het team van Berkeley-professor Hellerstein ontwikkeld 
werd voor het programmeren van de cloud-software.”  De internationale jury was 
bijzonder lovend voor het werk van Ameloot. Hij kreeg voor zijn onderzoek ook felici-
taties van professor Hellerstein zelf.

CLOUD-PROGRAMMEURS IN DE WOLKEN 
OVER UHASSELT-DOCTORAAT
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UHasselt-professor Wim Vanhaverbeke mag zich trots top 50-auteur in 
technology and innovation management noemen. Binnen zijn vakgebied 
excelleert hij niet alleen door het grote aantal academische papers op zijn 
naam. Zijn paper over open innovatie in kmo’s, die in 2009 in Techno-
vation gepubliceerd werd, is in 2013 het meest gedownloade artikel van 
dit tijdschrift. Voor het publiceren van de vele en veel geciteerde artikels 
over open innovatie krijgt professor Vanhaverbeke nu ook officieel de 
erkenning van the International Association of Management of Technolo-
gy (IAMOT). In mei 2014 mag hij in Washington DC een formele award 
in ontvangst nemen

INTERNATIONALE ERKENNING VOOR 
PROFESSOR WIM VANHAVERBEKE 

RESULTAAT VAN VRUCHTBARE SAMENWERKING
“De erkenning van The International Association of Management of Technology is 
een mooie opsteker, maar het is een pluim op de hoed van velen”, vertelt professor 
Vanhaverbeke. “De talrijke publicaties dragen dan wel mijn naam, maar zonder de 
gedrevenheid en medewerking van mijn co-auteurs had ik deze prestatie niet kunnen 
voorleggen. Het bewijst dat je in academische kringen fantastische stappen vooruit 
kan zetten als je de krachten bundelt, ook over de universiteitsgrenzen heen. De 
samenwerking met collega’s en doctorandi van de KU Leuven, UMaastricht, RSM, 
TU/e en de Haas School of Business gaat al meer dan tien jaar terug. De onderlinge 
kruisbestuiving inspireert en doet onze expertise groeien. Het is mooi om vast te stel-
len dat de UHasselt binnen het internationale, academische innovatienetwerk een 
steeds belangrijkere pion wordt. En daar krijgen we nu ook de erkenning voor.”

In juli 2013 werd professor Vanhaverbeke ook al bekroond met de PRoF-Award voor 
Innovatie 2013.
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niversiteiten staan midden in de maatschappij en stellen hun kennis 
meer dan ooit ten dienste van die maatschappij. Kennisinstellingen 

ondersteunen industriële en maatschappelijke partners bij concrete 
vragen en werken als gelijkwaardige partners aan marktgerichte 
onderzoeksprojecten. Universiteit Hasselt heeft een lange traditie als het 
gaat om samenwerken met bedrijven, overheidsinstellingen en non-
profitorganisaties. Om nieuwe relevante knowhow te genereren in een 
maatschappelijke en economische context brengt de UHasselt, zowel 
binnen als buiten de universiteit, disciplines en technologieën bij elkaar. 

SUPERCOMPUTERS 
GEVEN ONDERZOEK 
AAN UHASSELT EEN 
FLINKE BOOST

oegang tot supercomputerfaciliteiten kan je onderzoek naar een 
hoger niveau tillen”, vertelt prof. dr. Niel Hens van het Centrum 

voor Statistiek (CenStat) van de UHasselt. “Berekeningen die normaal 
gezien twee jaar in beslag nemen, kunnen door de supercomputer in 
amper een week tijd gemaakt worden. Als je op internationaal niveau 
toponderzoek wil verrichten, betekent dit een belangrijke meerwaarde.” 
De UHasselt koos er bewust voor om zelf niet te investeren in de uit-
bouw en exploitatie van een dure supercomputercluster, maar heeft via 
het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) toegang tot de faciliteiten 
aan de andere Vlaamse universiteiten. En dat is een enorme surplus 
voor het onderzoek aan de UHasselt.

RESEARCH 
MEETS 
MARKET
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Nieuwe opportuniteiten

“Toegang tot supercomputers geeft het onderzoek aan de universiteit een flinke boost. 
Voor het Centrum van Statistiek (CenStat) bepaalt het zelfs mee welke richting je met je 
onderzoek kan uitgaan. Op een domein als bio-informatica kan je zonder deze facilitei-
ten nog moeilijk toponderzoek op wereldschaal verrichten.
Op dit moment werken we hard aan de vertaling van een individu-gebaseerd model 
voor infectieziekten naar een elektronische tool, waarmee beleidsmakers op een heel 
eenvoudige manier meteen kunnen zien wat de impact van vaccinatie in bepaalde doel-
groepen is. Wat gebeurt er wanneer we alleen kinderen vaccineren tegen influenza? 
Welke gezondheidswinst levert dat op? Stijgt het rendement wanneer we de vaccinaties 
uitbreiden naar andere bevolkingsgroepen? En welk kostenplaatje is daaraan verbon-
den? Met een druk op de knop zullen beleidsmakers de vaccinatiecouvertures kunnen 
veranderen en meteen nagaan wat het effect van hun maatregelen is op de verspreiding 
van het virus. Een maatschappelijk – en economisch – relevante toepassing die zonder 
de supercomputers ondenkbaar zou zijn.”

Succesverhaal

“Op dit moment zijn CenStat en de faculteit Wetenschappen de grootste gebruikers 
van de supercomputerinfrastructuur aan de UHasselt. Maar ook het Instituut voor Mo-
biliteitswetenschappen (IMOB) maakt binnenkort de overstap. Met de expertise die we 
intussen hebben opgebouwd en de succesverhalen die hieruit ontstaan, hopen we ook 
andere faculteiten aan te zetten om mee te stappen in dit verhaal.

Kwantitatieve schaalvergroting

“Het gebruik van supercomputers in wetenschappelijk onderzoek leidt in eerste instan-
tie tot een kwantitatieve schaalvergroting: men kan berekeningen sneller uitvoeren, of 
meer gegevens analyseren dan op een werkstation”, legt professor Hens uit. “Toen we 
in september 2013 hoorden dat er in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
een mazelenepidemie woedde, wilden we graag in kaart brengen in welke mate dat 
risico ook in België bestond. Alle data die we nodig hadden, waren voorhanden en we 
klaarden de klus op amper één dag. Zonder supercomputerfaciliteiten zou datzelfde 
onderzoek meer dan een week in beslag genomen hebben. En dan nog hadden we een 
selectie moeten maken in de onderzochte parameters.”

Kwalitatief een sprong voorwaarts

“Supercomputers leveren ook een belangrijke kwalitatieve meerwaarde. Doordat je op 
kortere tijd meer en verschillende scenario’s kan onderzoeken en meer parameterruim-
tes kan gaan verkennen, genereer je ook meer data. Dat maakt dat je de onzekerheid 
– die in de statistiek altijd in kaart wordt gebracht – een stuk concreter kan maken  en 
dat je beter weergeeft wat er echt van belang is.

Bovendien kan je nieuwe paden verkennen in je onderzoekdomein en toepassingen 
ontwikkelen die zonder de rekenkracht van supercomputers gewoonweg ondenkbaar 
zijn . Dingen die je voordien nooit in vraag hebt gesteld, kan je ineens toch uittesten. 
In het onderzoek rond infectieziekten gaat iedereen er bijvoorbeeld al jaren vanuit dat 
de gemiddelde infectueuze periode voor griep twee tot drie dagen bedraagt. Maar wat 
als dit niet klopt en die periode eigenlijk maar één dag is of vier? Zal het in quarantaine 
plaatsen van contacten in dat scenario nog steeds het gewenste effect hebben? Of 
bereiken we onze doelstellingen dan niet? Dat soort berekeningen zouden we vroeger 
gewoonweg niet uitgevoerd hebben omdat ze te tijdrovend waren.”

De meest complexe scenario’s

“Vroeger verrichtte men onderzoek rond een infectieziekte zoals influenza of hiv in een 
synthetische populatie van 2000 mensen. Vandaag moet je onderzoekspopulatie min-
stens enkele miljoenen mensen bestrijken. En we werken met individu-gebaseerde 
modellen die ook de interacties tussen mensen mee in rekening brengen. Dat is be-
langrijk als je betrouwbare resultaten wil genereren. Hoe ziet die synthetische populatie 
er concreet uit? Zijn de personen in de simulatie monogaam of polygaam? En op welk 
moment in hun leven komen ze in contact met de anderen? Met de supercomputers 
kunnen we dat veel beter en gedetailleerder in kaart brengen. Zeker wanneer je onder-
zoek rond bijvoorbeeld hiv gaat verrichten, zijn al die parameters cruciaal.”
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UHasselt bouwt mee aan volgende 
generatie supercomputers 
Supercomputers spelen al jarenlang een cruciale rol in de biomedische wetenschappen 
en via het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) hebben Vlaamse onderzoekers al 
sinds 2008 toegang tot die supercomputing-infrastructuur. Maar met het ExaScience 
Life Lab maken de Intel, Janssen Pharmaceutica, IMEC en de vijf Vlaamse universiteiten 
zich nu klaar voor de volgende versnelling. Door samen een nieuwe generatie hardware 
– en vooral: de daarvoor noodzakelijke algoritmes en software stacks – te ontwikkelen 
voor supercomputers, willen ze nieuwe doorbraken in de levenswetenschappen rea-
liseren. “ExaScience Life Lab is immens belangrijk voor toekomstgericht biomedisch 
onderzoek”, zegt Geert Molenberghs, directeur van het Interuniversitair  Instituut voor 
Biostatistiek en statistische Bioinformatica.

Een boost voor het Vlaamse onderzoek in de levenswetenschappen

Het ExaScience Life Lab werkt mee aan de ontwikkeling van de supercomputers van 
de volgende generatie en de toepassingen die er gebruik van zullen kunnen maken.
Door supercomputing-expertise te combineren met de uitgebreide Vlaamse expertise 
in biostatistiek, levenswetenschappen en biotechnologie moet het ExaScience Life Lab 
het Vlaamse onderzoek in de levenswetenschappen, dat wereldwijd al hoge toppen 
scheert, nog een extra stimulans geven. “We krijgen een unieke samenwerking op het 
vlak van hardware en software in de computerwetenschappen, tussen statistici, men-
sen uit de universiteit en de bedrijfswereld. Waar de enen normaal de resultaten en 
producten van de anderen gebruiken, zoals snellere processoren, wordt nu aan de ba-
sis samengewerkt. Statistici herdefiniëren hun methoden om vlotter parallel te kunnen 
werken… op zeer snelle parallelle processoren,” aldus professor Molenberghs.

In een eerste fase focussen de onderzoekers vooral op twee toepassingsdomeinen: 
hoe kunnen supercomputers het verwerken van volledige genoomsequenties – bijv. in 
het kankeronderzoek – versnellen? En welke rol kunnen computersimulaties binnen de 
levenswetenschappen precies spelen? Door hypothesen te toetsen met computersi-
mulaties van cellen en weefsels, kan veel tijd en geld voor labotests bespaard worden.

   

EXASCIENCE 
LIFE LAB
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RESEARCH MEETS MARKET 

OP DE DREMPEL VAN EEN 
MEDISCHE DOORBRAAK

84



n 2012 zorgden onderzoekers van het Jessa Ziekenhuis en de UHasselt voor een wetenschappelijke doorbraak van formaat: ze vonden een doeltref-
fende methode om stamcellen uit het hart te isoleren en slaagden erin om die hartstamcellen (CASCs) in het labo (in vitro) te transformeren tot 

hartspierweefsel. Maar wat gebeurt er wanneer we deze opgekweekte stamcellen in het hart gaan implanteren? En hoe reageert de rest van het organisme 
op deze nieuwe cellen? Dr. Boris Robic staat in het kader van zijn LCRP-doctoraat in voor de chirurgische ingrepen op minipigs. Via EKG volgt hij ook 
de ritmestoornissen bij de proefdieren met getransplanteerde CASCs op. “Een cruciale fase in ons cardiale stamcelonderzoek”, vertelt promotor prof. dr. 
Marc Hendrikx, hartchirurg aan het Jessa Ziekenhuis en professor aan de UHasselt. “En een stap dichter bij de toepassing van stamceltherapie na een 
hartinfarct bij de mens.”

Oplossingen op lange termijn

Bij een hartinfarct loopt het hart altijd onherstelbare schade op. “Een deel van het hart-
spierweefsel van de patiënt sterft altijd af”, legt prof. dr. Marc Hendrikx uit. “Als gevolg 
daarvan vermindert de pompfunctie en stijgt de kans op hartfalen. De huidige behan-
delingen zijn vooral symptomatisch. We verbeteren de overlevingskansen en de lev-
enskwaliteit van de patiënt wel op korte termijn, maar op lange termijn lossen we het 
probleem niet op. We kunnen het verloren weefsel immers niet vervangen.”

“Tot twintig jaar geleden namen artsen en onderzoekers uit de hele wereld nog aan 
dat het littekenweefsel dat hartinfarcten veroorzaakten, onherstelbaar was. Het hart is 
immers – anders dan bijvoorbeeld een lever - niet in staat is om zelf nieuw weefsel 
aan te maken”, vertelt prof. dr. Marc Hendrikx. “Toen na veel onderzoek bleek dat een 
heel kleine populatie van de cellen zichzelf heel geleidelijk aan toch vernieuwt, was de 
jacht natuurlijk open. Wereldwijd gingen wetenschappers op zoek naar stamcellen die 
het hartspierweefsel konden doen groeien. Lange tijd werd op dit terrein veel verwacht 
van beenmergstamcellen, maar intussen weten we dat ook deze cellen niet als een 
kameleon in hartstamcellen veranderen. Het antwoord ligt in het hart zelf. De volwassen 
hartspierstamcellen in ons hart zijn al ‘voorgeprogrammeerd’ om tot effectief werkende 
hartspiercellen uit te groeien en zijn daarom beter geschikt voor herstel.”

Hartspierweefsel kweken

In 2012 zorgden onderzoekers van het Jessa Ziekenhuis en de UHasselt voor een 
wetenschappelijke doorbraak omdat ze – na jarenlang onderzoek – de juiste cardiale 
progenitors geïsoleerd hadden. “Onze methode om de cellen te isoleren, is uniek en 

heel reproduceerbaar. Omdat we een intracellulaire reactie gebruiken – in plaats van 
de klassieke oppervlaktemerkers – slagen we erin om een heel homogene populatie te 
isoleren. Dat is een enorm voordeel”, zegt prof. dr. Hendrikx. “In het labo testten we of 
we deze cellen in kweekbodempjes effectief konden transformeren in hartstamcellen. 
Het antwoord was eenduidig positief. Het werkte altijd. En de cellen waren bovendien 
klonaal: van één cel konden we duizenden identieke cellen maken. Met exact dezelfde 
eigenschappen en dezelfde kwaliteit. We hadden stamcellen effectief getransformeerd 
tot hartspierweefsel. Een doorbraak van formaat.”

Van in-vitro naar in-vivo

“De eerste fase van dit onderzoek was succesvol afgerond, maar er bleven natuurlijk 
nog een heleboel medische vragen. Kunnen we dit nieuwe hartspierweefsel gewoon 
implanteren na een hartinfarct? Hoe zal het lichaam van de patiënt hierop reageren? 
En met welke ongewenste neveneffecten moeten we rekening houden? Bij dit soort 
translationeel onderzoek heb je niet alleen onderzoekers nodig die ontzettend bedreven 
zijn in het cellulaire gedeelte, maar ook medische professionals die het product dat uit 
het labo komt, kunnen toepassen op proefdieren. Met dr. Boris Robic, een Sloveens 
hartchirurg-in-opleiding haalden we precies die expertise in huis die wij nodig hadden 
om de in vivo-differentiatie van het cardiaal herstel door de CASCs te bestuderen. Hij 
voert niet alleen de chirurgische ingrepen op de minipigs uit, maar volgt via ingebouwde 
sensoren van Medtronic het herstel van de proefdieren heel nauwgezet op. Duiken er 
ritmestoornissen op na de ingreep? En hoe reageert de rest van het organisme op de 
transplantatie? Die informatie is cruciaal voor we naar toepassingen op mensen kunnen 
overgaan. We zijn ontzettend blij dat een industriële partner als Medtronic heel enthou-
siast mee haar schouders zet onder dit onderzoek. Voor ons onderzoek betekent dit 
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een grote meerwaarde en het toont ook aan dat zij met een groot vertrouwen en hoge 
verwachtingen naar ons onderzoek kijken.”

Veelbelovende resultaten

“De resultaten zijn uiterst veelbelovend en we maken ons stilaan klaar voor de fase1-trial 
op mensen. Het hartspierweefsel van de minipigs herstelt zich immers bijzonder goed 
na de ingreep. De hartspier trekt nadien beter samen en de varkensharten functioneren 
bij kleinere en middelmatige infarcten bijna net zo goed als voor het infarct. Bij zeer 
ernstige infarcten – waar patiënten meer dan 25% van hun hartspierweefsel verliezen 
– zullen we misschien niet het volledige verloren weefsel kunnen vervangen, maar dit 
wil niet zeggen dat we de levensverwachting en -kwaliteit van deze patiëntengroep niet 
drastisch kunnen verbeteren. Integendeel. Uit vorige studies blijkt dat zij wellicht zelfs de 
grootste benefit zullen ervaren.”

LCRP-dynamiek

“Op hetzelfde moment dat dr. Robic de mogelijkheden van deze cardiale stamcel in een 
vivo minipig-infarct-model onderzoekt, toonde een andere LCRP-doctoranda aan dat 
beenmergstamcellen zelf niet kunnen uitgroeien tot hartspiercellen maar dat ze factoren 
kunnen vrijzetten die het cardiale herstel kunnen begunstigen. Nog een andere doc-
toraatsstudent focust op dit moment op het potentieel om deze cardiale stamcellen te 
laten uitgroeien tot cellen die deel uitmaken van bloedvaten. En een vierde doctorandus 
gaat tegelijkertijd na of de vorming van het littekenweefsel, een heel vijandige omgeving 
voor stamcellen, positief beïnvloed kan worden om zo het cardiale herstel te bevorder-
en. Met de resultaten van al deze projecten willen we op lange termijn een klinisch toe-
pasbare celtherapie ontwikkelen voor hartinfarctpatiënten. Doordat al die onderzoeken 
binnen het Limburg Clinical Research Program (LCRP) parallel verlopen in één kader 
met één duidelijk doel, boek je veel sneller resultaten”, legt prof. dr. Marc Hendrikx uit. 
“Door jonge, talentvolle onderzoekers en ervaren, geïnspireerde artsen samen te bren-
gen, ontstaat er een boeiende synergie die ontzettend stimulerend werkt. En dat zie je 
aan de talrijke innovatieve onderzoeksresultaten die elkaar in ijl tempo opvolgen. We 
oogsten internationaal bij vakgenoten heel wat lof voor het onderzoek dat hier verricht 
wordt en kwamen ook uitgebreid in de pers met baanbrekende onderzoeksresultaten. 
Door de talrijke publicaties in gerenommeerde vaktijdschriften kunnen we ook makke-
lijker bijkomende onderzoeksfinanciering aantrekken. Zo kunnen we nog meer me-
disch-wetenschappelijk onderzoek verrichten in deze provincie en blijft onze expertise 
groeien. De dynamiek die het Limburg Clinical Research Program (LCRP) op gang heeft 
gebracht, willen we ook de komende jaren vasthouden en nog verder aanzwengelen. 
Hier worden niet alleen de ziekenhuizen en de universiteit beter van. Ook de lifescience-
sector in deze regio én de patiënt zelf zullen hier op termijn de vruchten van plukken.”
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iMinds Health, het gloednieuwe Vlaamse digitale innovatiecentrum dat toekomstige 
uitdagingen van de zorg- en gezondheidssector moet aanpakken, krijgt onderdak op 
de UHasselt-campus in Diepenbeek. Het expertisecentrum moet de kruisbestuiving 
tussen wetenschappers, ondernemers, gebruikers en de verschillende zorg- en ge-
zondheidsactoren versterken. 

Het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) van de UHasselt is als sinds 2004 
partner van iMinds. Met de komst van iMinds Health naar Diepenbeek zal de samen-
werking met de UHasselt en de regionale zorgactoren nog verder worden geïntensi-
fieerd. De hele maatschappij zal hier de vruchten van plukken. Om ook in de toekomst 
een betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve zorg te garanderen, hebben we immers 
nood aan nieuwe digitale innovatieprojecten in onze zorg- en gezondheidssector. 

iMinds Health komt naar de 
campus in Diepenbeek

De Vlaamse regering gaf op 20 december 2013 groen licht voor de uitbouw van 
een VIB-onderzoeksgroep in de Universiteit Hasselt. Deze beslissing, op voorstel 
van Vlaams minister voor Innovatie Ingrid Lieten, kadert in het ‘Strategisch Actieplan 
Limburg in het kwadraat’ (SALK). “Hiermee geven we een belangrijke boost aan de 
versterking van de kenniseconomie in Limburg”, aldus minister Lieten.

VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) is een toonaangevend non-profitonder-
zoeksinstituut in de levenswetenschappen dat internationale erkenning geniet. Het 
onderzoeksinstituut, dat mee aan de basis lag van de uitbouw van de sterke Vlaam-
se biotech-cluster, had al een partnerschap met KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel 
en UGent en Universiteit Antwerpen maar tot nu toe nog niet met de UHasselt. Met 
de beslissing van de Vlaamse regering en financiering vanuit het SALK-plan wordt nu 
een nieuwe onderzoeksgroep uitgebouwd in het domein auto-immune aandoenin-
gen in het Biomedisch Onderzoeksinstuut (BIOMED) van de UHasselt. 

VIB-onderzoeksgroep in UHasselt
De Universiteit Hasselt en de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO sluiten 
op 21 januari 2014 een overeenkomst om hun onderzoekssamenwerking 
verder uit te breiden en te verdiepen.De twee partners zullen sterker 
inzetten op onder meer gemeenschappelijke onderzoeksprojecten en 
de gezamenlijke begeleiding van doctoraatsstudenten en postdoctorale 
onderzoekers. 

“Voor de UHasselt is het belangrijk dat haar onderzoek meer en meer inbedding krijgt 
in binnen- en buitenlandse netwerken. De samenwerking met andere kenniscentra, 
zoals VITO, biedt ons nog betere kansen om, bijvoorbeeld op Europees niveau, sa-
men aan onderzoek te doen. Als het om onderzoek gaat, is één plus één drie. Hoe 
meer je samenwerkt met andere organisaties, des te groter de maatschappelijke 
impact van je onderzoek – en daar draait het tenslotte om”, zegt prof. dr. Luc De 
Schepper, rector van de UHasselt. Ook Roger Dijkmans, hoofd van Integrated En-
vironmental Studies bij VITO is enthousiast over dit duurzaam partnerschap: “Deze 
samenwerking zal ons meer kansen bieden om technologieën te ontwikkelen waar-
mee mensen hun gezondheid sterker in handen kunnen nemen en, in het bijzonder, 
de invloed van omgeving en levensstijl er beter op kunnen sturen. Een meer duurza-
me gezondheid, dus.”

Onderzoekers UHasselt en VITO 
gaan nauwer samenwerken

TELEX
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lk jaar worden er in Vlaanderen zo’n 2.000 vrouwen tijdens 
hun zwangerschap geconfronteerd met pre-eclampsie 

(zwangerschapsvergiftiging). Toch is er over de precieze oorzaken van de 
ziekte op dit ogenblik nog maar weinig bekend. In haar doctoraat vond 
Kathleen Tomsin (UHasselt/ZOL) een nieuwe mogelijke oorzaak van de 
ziekte. Een belangrijke medische doorbraak, want de resultaten zetten de 
deur open voor nieuwe therapeutische mogelijkheden.

EERSTE LCRP-DOCTORAAT ZORGT VOOR MEDISCHE DOORBRAAK

UHasselt-onderzoekster vindt nieuwe 
oorzaak zwangerschapsvergiftiging

MEDISCHE DOORBRAKEN

WERELDPRIMEUR

Waar het wetenschappelijke onderzoek tot nu toe altijd focuste op de ontwikkeling van 
de moederkoek en op de veranderingen in het hart en de slagaders van de moeder-
in-spe, spitste het onderzoeksteam van de UHasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg 
(ZOL) zich toe op de aders van de moeder. Met deze onderzoeksmethode bracht dr. 
Tomsin in haar proefschrift een nieuwe oorzaak van zwangerschapsvergiftiging aan het 
licht. De resultaten werden internationaal door experten in het vakgebied geprezen. 

NIEUWE BEHANDELINGEN

Deze doorbraak betekent ook goed nieuws voor zwangere vrouwen, want het onder-
zoeksteam van de UHasselt en het ZOL werkt al actief aan de vertaling van deze re-
sultaten in aangepaste behandelingen. “Op dit moment beperkt die behandeling zich 
al decennialang tot het toedienen van bloeddrukverlagende middelen en het beëindi-
gen van de zwangerschap”, vertelt prof. dr. Wilfried Gyselaers, die het onderzoeksteam 
leidt. “Nu zoeken we naar andere types medicatie die zich richten naar de aders van 
de moeders. Daarnaast bekijken we ook of deze nieuwe aanpak zinvol kan zijn bij de 
voorspelling van pre-eclampsie maanden voordat de symptomen zich manifesteren.”

Het proefschrift van Kathleen Tomsin is het allereerste doctoraat dat kadert in het Lim-
burg Clinical Research Program, een samenwerkingsverband tussen de UHasselt en de 
Limburgse ziekenhuizen ZOL en Jessa. 
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nderzoekers van de University of Colorado, de UHasselt en het 
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk, hebben een low-cost 

IVF-techniek ontwikkeld die een grote impact kan hebben op het leven 
van miljoenen onvruchtbare koppels in ontwikkelingslanden. VUB 
IVF-specialist prof. dr. Devroey sprak over “de derde revolutie binnen 
infertiliteitsbehandeling”. Een wereldprimeur die stof deed opwaaien en 
die op heel wat persaandacht kon rekenen in binnen- en buitenland. Meer 
dan 120 kranten, tijdschriften en websites over de hele wereld berichtten 
uitgebreid over deze baanbrekende IVF-techniek.

SLECHTS TOEGANKELIJK VOOR 10% VAN WERELDBEVOLKING

Wereldwijd werden er al meer dan 5.000.000 IVF-baby’s geboren. Maar door de hoge 
kostprijs van de behandeling bleef deze vruchtbaarheidsbehandeling tot nu toe vooral 
een privilege voor de ontwikkelde landen. “Op dit moment heeft slechts 10% van de 
wereldbevolking toegang tot IVF”, vertelt prof. dr. Willem Ombelet (UHasselt/ZOL). “De 
nieuwe vereenvoudigde techniek die wij ontwikkelden, kost slechts 200€ per behan-
deling. Dat is amper 10 tot 15% van de huidige, westerse IVF-programma’s. De eerste 
baby’s die met deze methode geboren zijn, bewijzen dat een geavanceerde vruchtbaar-
heidsbehandeling toegankelijker en betaalbaarder kan worden voor iedereen.” 

EENVOUDIGERE CONDITIES, DEZELFDE RESULTATEN

Deze nieuwe techniek luidt een nieuw tijdperk in de geschiedenis van IVF in. Doordat 
de kostprijs spectaculair daalt, wordt een infertiliteitsbehandeling in één klap betaalbaar 
voor een veel groter deel van de wereldbevolking. “De techniek is gebaseerd op een 
kweekmethode voor embryo’s zonder dat hier een duur IVF-labo met CO2-incubatoren, 
medische gastoevoer en luchtzuiveringssystemen aan te pas komen. En toch zijn de 
resultaten vergelijkbaar met de duurdere, westerse methodes die tot nu toe toegepast 
worden. Tot nu toe werden er al twaalf gezonde baby’s geboren met deze low-cost 

WERELDWIJDE TOEGANG TOT ONVRUCHTBAARHEIDSBEHANDELING

IVF voor iedereen!

IVF-kweektechniek. Dat bewijst dat we onder sterk vereenvoudigde condities dezelfde 
resultaten kunnen boeken als bij de klassieke technologie.”

GEKOPPELD AAN ANTICONCEPTIE EN FAMILIEPLANNING

Het onderzoek kadert in het The Walking Egg-project, een internationaal project dat 
aandacht vraagt voor de gevolgen van kinderloosheid in ontwikkelingslanden en dat 
infertiliteitsbehandelingen toegankelijker wil maken voor een groter deel van de wereld-
bevolking. “Vaak bestaat de vrees dat goedkope IVF naar de Derde Wereld brengen, 
overpopulatie nog verder in de hand zal werken”, zegt professor Ombelet. “Maar niets 
is minder waar. Ons project zal altijd gekoppeld worden aan anticonceptie en familie-
planning. We willen koppels die anders zes kinderen zouden krijgen, helpen om er maar 
twee te krijgen en diegenen die geen kind hebben, helpen om één kind te krijgen. Het 
ene staat niet los van het andere.”

89



De universiteit als inspirator voor nieuwe uitdagingen, als motor voor veranderingen, als 
knooppunt in het innovatieweb. Naast onderwijs en onderzoek vormt ook de uitbouw 
van een regionaal innovatiesysteem een belangrijke pijler voor de UHasselt. Door 
samen te werken met bedrijven en de aanwezige kennis maximaal te benutten, wil de 
universiteit, direct en indirect, mee bouwen aan de economische ontwikkeling van de 
regio.

“Limburg heeft de voorbije jaren duidelijk de kaart van de UHasselt getrokken. En 
de UHasselt trekt ook voluit de kaart van de regio”, zegt rector Luc De Schepper. In 
het domein van de levenswetenschappen (lifesciences) boekten we al gigantische 
successen, maar ook met onze onderzoeksexpertise rond CleanTech, ICT, nieuwe 
materialen, logistiek en mobiliteit willen we een economische en maatschappelijke 
meerwaarde realiseren voor de regio. En die rol willen we ook de toekomst blijven 
spelen. De UHasselt? Dat is Knowledge in action.”
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een enkele plek belichaamt het verhaal van deze regio beter 
dan de omgeving van Terhills. De site herinnert ons niet alleen 

aan Limburgs grootse mijnverleden. Ze toont ons tegelijkertijd de 
ongelooflijke kracht van de natuur die Limburg kenmerkt en die de site 
transformeerde tot een uniek landschap met een uitzonderlijke fauna en 
flora. Een prachtig symbool voor de veerkracht van een regio die zichzelf 
op een verbluffende manier heruitvond. En precies deze site wordt 
binnenkort het kloppende hart voor nieuwe economische ontwikkelingen. 
“Met Terhills zijn we erin geslaagd een masterplan te ontwikkelen 
dat vanuit die sterke eigenheid nieuwe duurzame, economische 
ontwikkelingen tot bloei kan brengen”, vertelt Stijn Bijnens, directeur 
van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. “De UHasselt is in dit 
verhaal een belangrijke partner.”

Groene provincie

“Limburg is de meest groenste provincie van Vlaanderen. Dat groene karakter gebruik-
ten we in het verleden al succesvol om tal van toeristische en economische activitei-
ten te ontwikkelen. We waren de eerste provincie met een fietsroutenetwerk en we 
hebben als enige in België een eigen nationaal park in onze achtertuin”, vertelt Ignace 
Schops, directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en oprichter 
van het Nationaal Park Hoge Kempen. “Dit masterplan Terhills, dat vertrekt vanuit die 
groene eigenheid en de specifieke troeven van deze site, bewijst dat we ecologische en 
sociaal-economische belangen perfect met elkaar kunnen verzoenen in een duurzame 
win-winsituatie voor de hele regio.”

MIJNVERLEDEN HAND IN 
HAND MET GROENE TOEKOMST

Van sterktes troeven maken

“Na de sluiting van de mijnen is de herbestemming van de Limburgse mijnsites altijd een 
belangrijk onderdeel geweest van de activiteiten van LRM”, legt Stijn Bijnens uit. “En bij de 
ontwikkeling zijn we altijd uitgegaan van de specifieke eigenheid van elke site. C-Mine in 
Winterslag hebben we – onder impuls van de stad Genk - omgebouwd tot een ontmoe-
tingsplaats, een aantrekkingspool waar leren, studeren, beleven en ondernemen centraal 
staat. Terhills heeft een heel ander karakter. Deze site wordt gekenmerkt door haar unieke 
fauna en flora en schitterende – bijna Scandinavische – landschappen. Een geslaagde her-
bestemming van dit terrein moest op die sterkte geënt zijn. De baseline van Terhills “Feel 
the Heartbeat of Nature” maakt heel duidelijk dat natuur en natuurbeleving hier de hoofdrol 
spelen. En door de topligging van Terhills – op een boogscheut van het Nationaal Park en 
van de Nederlandse en Duitse grens – heeft deze site alles in zich om ook bovenregionaal 
een belangrijke toeristische aantrekkingspool te worden. Vanuit die visie hebben we alle 
deelzones ontwikkeld. Niet alleen Connecterra – de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal 
Park – krijgt een plaats op de site. Ook de sport- en shoppingfaciliteiten, een vakantiepark, 
een ecoresort,… stralen allemaal diezelfde visie uit. Vanuit een duurzaam gedachtengoed 
brengen we - in een regio waar ooit mijnen sloten waar 40.000 arbeiders hun job verloren - 
opnieuw werkgelegenheid. Als het project op kruissnelheid is, zal Terhills 1250 jobs – vooral 
voor laaggeschoolden – creëren. Jobs waar deze regio echt nood aan heeft.”

Veel partners, één doel

“De site zelf toont ons dat op de ruïnes van een industrieel verleden nieuwe dingen 
kunnen ontspruiten die van onschatbare waarde zijn. Met Terhills kan op die voormalige 
mijnsite - nu ook economisch - een transitie plaatsvinden naar iets nieuws, dat toch 
weer aansluit bij het verleden”,  gaat Ignace Schops voort. 
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“Om die ambities te realiseren, bundelen we bewust de krachten met heel veel partners. 
Hoe aantrekkelijker we Terhills kunnen ontwikkelen, des te groter het toeristisch potenti-
eel van de site immers wordt”, zegt Stijn Bijnens. “Ook de UHasselt is in dit verhaal een 
belangrijke partner. Door het International Field Research Centre en Ecotron+ naar Con-
necterra te brengen, zal de attractiviteit van de site alleen maar vergroten. De ecotrons 
zullen niet alleen een belangrijke aantrekkingspool vormen voor topwetenschappers uit 
de hele wereld die maar wat graag naar Limburg willen komen om onderzoek te ver-
richten in die unieke topinfrastructuur. De reusachtige klimaatkamers zullen letterlijk de 
horizon in Maasmechelen hertekenen en op die manier ook de nieuwsgierigheid en de 
interesse van het brede publiek enkel vergroten.”

Connecterra - connect people with nature

“Met Ecotron+ en het International Field Research Centre brengen we natuurbehoud, 
duurzaamheid en klimaatverandering – internationaal dé uitdagingen van de toekomst 
– ook dichter bij de leefwereld van de bezoekers”, vertelt Ignace Schops. “De ecot-
rons zullen zo imposant zijn dat niemand er kan naast kijken. Bezoekers zullen zich 
afvragen: wat wordt daar precies onderzocht? En op welke manier is dat relevant 
voor mijn leefwereld? Het brengt het wetenschappelijk onderzoek dat aan de UHas-
selt gebeurt letterlijk tot bij de bezoekers en maakt hen bewust van de relatie tussen 
natuur en klimaat. Op die manier bouwen we op Terhills ook aan een mooi project van 
citizen science en maken we de vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek naar een 
breed publiek.”

“De wetenschappelijke meerwaarde van Ecotron+ kan nauwelijks onderschat wor-
den”, legt Stijn Bijnens uit. “Deze toponderzoeksinfrastructuur is uniek in Europa en 
zal heel wat internationale toponderzoekers naar Limburg brengen. Enkel in Montpel-
lier heeft men een gelijkaardige installatie. Voor de UHasselt biedt deze state of the art 
onderzoeksinfrastructuur een unieke opportuniteit om op wereldschaal te excelleren 
met haar klimaatonderzoek. Maar ook voor de provincie Limburg biedt die inbedding 
van de ecotrons op een domein dat voor toeristen toegankelijk is, een belangrijke 
meerwaarde. Straks kunnen toeristen hier in Limburg letterlijk voorbij die klimaatka-
mers fietsen, terwijl dit soort topinfrastructuur nergens anders ter wereld bezoekbaar 
en beleefbaar is.”

Win-win-win

“Ook economisch versterkt het partnerschap met de UHasselt het potentieel van Ter-
hills”, zegt Stijn Bijnens. “Internationale onderzoekers die in de Ecotron+ wetenschap-
pelijk werk komen verrichten, verblijven een aantal weken of zelfs maanden in Limburg. 
Op die manier kunnen zij de lagere bezettingsgraad in het hotel op de site in toeristisch 
minder drukke periodes helpen opvangen. En die onderzoekers zullen – na hun werk-
dag - ook dankbaar gebruik maken van het vrijetijdsaanbod op de site. Ze hoeven zich 
niet te verplaatsen om naar de film te gaan, te shoppen of om sport te beoefenen.”
“De link met wetenschappelijk onderzoek zal ook de uitbouw van educatieve program-
ma’s geen windeieren leggen”, vult Ignace Schops aan. “Door heel bewust de link te 
leggen tussen natuurbeleving en klimaatverandering zal Terhills ook als een magneet 
werken op scholen. En via specifieke acties willen we jongeren heel gericht enthousias-
meren voor wetenschap en wetenschappelijk onderzoek.”

“Ook dat is belangrijk, zeker in deze regio”, beaamt Stijn Bijnens. “Limburg heeft echt 
nood aan ingenieurs en wetenschappers. We hopen dat deze topinfrastructuur tot de 
verbeelding van die jongeren zal spreken en dat we hen vanuit die positieve ervaringen 
en schooluitstappen kunnen fascineren voor een wetenschappelijke studierichting.”

Wereldkampioen in een niche

Stijn Bijnens: “De realisatie van Ecotron+ zet niet alleen kracht bij de ambities van de pro-
vincie Limburg om klimaatneutraal te worden, maar laat ook toe om zowel wetenschap-
pelijk als toeristisch excellentie na te streven. Dit ecosysteemkamer-project sluit naadloos 
aan bij de filosofie van Terhills en kan onze plannen voor de site enkel versterken.”

“Met Terhills moeten we excellentie nastreven en proberen wereldkampioen te worden in 
deze niche”, beaamt Ignace Schops. “Limburg heeft als provincie een voortrekkersrol ge-
speeld in dit groene verhaal en was de eerste provincie die klimaatambities formuleerde. 
De UHasselt heeft heel wat expertise rond biodiversiteit en klimaatonderzoek in huis en wil 
hier wetenschappelijk in excelleren. En ook het Nationaal Park heeft Limburg al een paar 
keer op de kaart gezet voor alles wat met biodiversiteit en klimaat te maken heeft. Als we 
samen inzetten op dat groene verhaal, zetten we Limburg op de wereldkaart.”
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Unieke topinfrastructuur

“In de imposante, gesofisticeerde ecosysteemkamers kan je heel wat parameters zoals 
de vochtigheid, de temperatuur en de CO2-concentratie semi-automatisch manipule-
ren, controleren en meten”, legt projectcoördinator Natalie Beenaerts uit. “Een dergelijke 
installatie laat ons toe om met meerdere labo’s die verschillende expertises hebben 
grootschalige gezamenlijke onderzoeksprojecten te realiseren. De Ecotron+ die wij zul-
len bouwen is uniek. Enkel Frankrijk beschikt reeds over een gelijkaardige installatie. We 
zijn er dan ook van overtuigd dat er veel interesse zal komen van onderzoekers uit heel 
Europa. Onder andere het prestigieuze Max-Planck-Instituut voor biogeochemie in Jena 
toonde al belangstelling.” 

Europese dimensie

Voor de UHasselt is de Europese dimensie van dit project cruciaal. De Ecotron+ zal 
de uitwisseling van studenten en onderzoekers immers een flinke boost geven. “Dit 
project is van groot strategisch belang voor de UHasselt”, zegt rector Luc De Schepper 
overtuigd. “Ons Centrum voor Milieukunde en onze opleiding biologie krijgen hiermee 
een topinfrastructuur voor milieu- en klimaatonderzoek die uniek is in Europa en die 
daarom de komende jaren ook veel buitenlandse onderzoekers naar de UHasselt en 
het Nationaal Park zal brengen. In 2014 richten we in het International Field Research 
Centre al excursies en bachelor- en masterproeven in voor biologiestudenten – ook 
van andere universiteiten. De volgende jaren gaan we ook heel bewust synergieën met 
andere onderzoeksdomeinen van de UHasselt – zoals statistiek, informatica en mobi-
liteitswetenschappen - opzoeken. Daarnaast willen we in het Field Centre ook graag 
summer schools organiseren voor internationale studenten Hier wordt de universiteit 
alleen maar sterker van.”

et de installatie van 12 reusachtige ecosysteemkamers, de zogenaamde 
Ecotron+, wil de universiteit een belangrijke rol spelen in het Vlaamse 

en het internationale onderzoek en actief mee naar oplossingen zoeken voor 
een van de grootste uitdagingen van de toekomst: klimaatverandering en 
biodiversiteit. “De Ecotron+ betekent een enorme wetenschappelijke meer-
waarde voor het onderzoek aan de universiteit”, zegt prof. dr. Jaco Vangrons-
veld, directeur van het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt.

EEN ENORME WETENSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VOOR HET ONDERZOEK VAN DE UHASSELT

ECOTRON+ 

De Ecotron+ is het resultaat van een partnerschap van het Centrum voor 
Milieukunde (CMK) van de UHasselt, de researchgroep Plant and Vegetation 
Ecology van de UAntwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos, MVDC 
en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. De bouw van deze 
wetenschappelijke infrastructuur is mogelijk dankzij financiering van de 
Herculesstichting, Limburg Sterk Merk en de UHasselt.
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NOG MEER MILIEU- EN 
KLIMAATONDERZOEK

etenschappers van imo-imomec hebben internationale records 
gevestigd bij onderzoek naar verschillende types dunnefilmzon-

necellen. Ze slaagden erin het rendement van de nieuwe generatie zon-
necellen significant te verbeteren. “We boekten efficiëntie-records van 
wereldniveau, die ons weer een stap dichter brengen bij een markt met 
goedkopere, kwaliteitsvolle zonnecellen”, zegt prof. dr. Dirk Vanderzande, 
directeur van imo-imomec.

Imo-imomec-onderzoekers slaagden erin om het rendement van een zonnecel op basis 
van een nieuw anorganisch materiaal op te krikken tot 9.7%. “Dat is impressionant”, 
zegt prof. Vanderzande trots. “Nergens in Europa werd met een dunnefilmzonnecel 
van hetzelfde materiaal een hoger rendement gehaald. Met die efficiëntie scharen we 
ons zelfs in de mondiale top drie.” In het domein van hybride printbare zonnecellen kon 
imo-imomec, met een heel nieuwe zonnecel, dat rendement zelfs verhogen tot 10.8%. 
En ook op het vlak van zonnecelramen boekt het onderzoeksinstituut van de UHasselt 
mooie successen. “Building Integrated Photovoltaics (BIPV) is een enorme groeisector. 
Organische zonnecellen kunnen hierin een belangrijke rol kunnen spelen in het omvor-
men van gebouwen van de toekomst tot energiezuinige en – zelfs energieproducerende 
– eenheden.”

Efficiëntie-records van wereldniveau voor printbare zonnecellen
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an het gebruik van planten bij de sanering van bodems en 
(grond)water (fytoremediatie) een haalbaar alternatief zijn voor 

de klassieke saneringstechnieken? Dat wil studiebureau Arcadis de 
komende drie jaar in een demonstratieproject in Genk onderzoeken. 
Het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt, pionier in 
het onderzoek naar en het in de praktijk brengen van fytoremediatie, 
ondersteunt dit groene bodemsaneringsproject vanuit haar expertise en 
jarenlange ervaring.

Bij fytoremediatie worden planten (inclusief bomen) gebruikt voor het vastleggen, ver-
wijderen, omzetten en/of afbreken van schadelijke stoffen uit bodems of (grond)water. 
“In veel gevallen spelen daarbij in feite vooral de plantgeassocieerde micro-organis-
men (bacteriën, schimmels…) de hoofdrol”, zegt prof. dr. Jaco Vangronsveld, van het 
Centrum voor Milieukunde. Deze groene saneringstechniek biedt heel wat voordelen. 
“Fytoremediatie is minder duur, de bodem wordt niet verstoord, er komt geen transport 
aan te pas en het werkt op zonne-energie. Daardoor is deze methode veel minder be-
lastend voor de omgeving en is ook de ‘ecologische voetafdruk’ uiterst beperkt”, aldus 
professor Vangronsveld. 

Ondanks de voordelen wordt de techniek tot hiertoe slechts in beperkte mate toegepast 
in Vlaanderen. Het Arcadis-project in Genk, dat gedeeltelijk gefinancierd wordt door de 
Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM, moet de mogelijkheden van fytoremediatie 
bijkomend aantonen en de kennis over deze biotechnologie in de Vlaamse bodemsan-
eringssector vergroten.

UHasselt stapt mee in ‘groen’ bodemsaneringsproject in Genk
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RESEARCH MEETS MARKET
Patiënten monitoren via de smartphone

e Limburgse ziekenhuizen ZOL en Jessa boekten al heel wat successen 
met de telemonitoring van ernstig zieke hartpatiënten. Op termijn 

willen ze ook het herstelproces van minder zieke patiënten vanop afstand 
opvolgen. Met het doctoraat van Christophe Smeets zetten ze – in het kader 
van het Limburg Clinical Research Program (LCRP) en in samenwerking met 
Imec – mee hun schouders onder de ontwikkeling van de draagbare devices 
die dit mogelijk moeten maken. UHasselt-professor Pieter Vandervoort, 
promotor van het  LCRP-doctoraat, is alvast enthousiast over dit partner-
schap: “Het onderzoekscentrum Imec behoort tot de wereldtop in het do-
mein van nano-elektronica en nanotechnologie. En wij hebben de medische 
kennis, de patiënten en nuttige klinische ervaring met telemonitoring. Als je 
die expertises samenbrengt, kan dat alleen maar tot betere prototypes leiden. 
En daar wordt straks ook de patiënt beter van.”

Een betere opvolging

“Op dit moment worden er in Limburg al meer dan 500 risicopatiënten dagelijks van 
op afstand opgevolgd door de hartcentra van het Jessa- en het ZOL-ziekenhuis. Via 
ingebouwde sensoren in pacemakers monitoren artsen hun herstelproces nauwkeurig. 
Zijn er op een bepaald moment afwijkingen? Is hun bloeddruk plots alarmerend hoog of 
is hun hartritme onregelmatig ? Dan wordt er meteen een soort alarm gegenereerd en 
verwittigt het ziekenhuis de huisarts. We zijn erin geslaagd om op heel korte tijd een de-
gelijke omkadering voor deze telemonitoringactiviteiten op touw te zetten”, vertelt prof. 
dr. Pieter Vandervoort (ZOL, UHasselt). “In dit LCRP-doctoraat gaat Christophe Smeets 
in de eerste plaats na hoe we die opvolging nog verder kunnen verbeteren. Maar hij 
onderzoekt ook hoe we telemonitoring kunnen opzetten met niet-geïmplanteerde-toe-
stellen, want in de toekomst willen we ook patiënten in een vroeger stadium van hun 
ziekte vanop afstand nauwgezet opvolgen.”
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Links: Lars Grieten
coördinator LRCP-activiteiten ZOL

Rechts: Pieter Vandervoort
promotor van het LRCP-doctoraat

Telemonitoring voor iedereen

“Op dit moment focust de Mobile Health Unit haar telemonitoringactiviteiten op twee 
speerpunten in de cardiologie: hartfalen en revalidatie, maar uiteraard biedt deze nieuwe 
innovatieve technologie ook veel opportuniteiten voor andere medische domeinen. Ook 
patiënten met bijvoorbeeld diabetes, risicozwangerschappen of slaapproblemen heb-
ben heel wat te winnen bij deze vorm van individuele opvolging”, verduidelijkt dr. Lars 
Grieten, die de LCRP-activiteiten in het Ziekenhuis Oost-Limburg coördineert. “Voor die 
patiëntengroepen moeten er dus sensoren en meettoestellen ontwikkeld worden die 
draagbaar zijn. Niet eenvoudig, want uiteraard zijn de signalen die een pacemaker bin-
nen in het lichaam opvangt van veel hogere kwaliteit dan de signalen die zo’n wearable 
device kan oppikken. Imec heeft de expertise om die technologie te ontwikkelen in huis. 
Zij kunnen alle aspecten analyseren, miniaturiseren en platformen bouwen waarmee wij 
onderzoek kunnen verrichten. Het onderzoeksinstituut produceert zelf geen vermarkt-
bare toestellen voor de eindgebruiker, maar levert de technologie voor zo’n draagbare 
devices aan grote, internationale spelers.”

Proeftuin

“Voor ons is het van onschatbare waarde om in dit vroege stadium van ontwikkeling be-
trokken te worden”, beklemtoont prof. dr. Pieter Vandervoort. “Meestal komen we in het 
ziekenhuis pas in aanraking met deze devices in de vorm van afgewerkte producten. Op 
dat moment kunnen we geen input meer leveren die de meetresultaten kan optimalise-
ren en we hebben ook geen inbreng in de parameters die in kaart worden gebracht. Dat 
is jammer, want soms kunnen bijkomende meetresultaten een belangrijke meerwaarde 
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betekenen. Voor een patiënt die naar het ziekenhuis komt met een verhoogde bloed-
druk, kan het interessant zijn om niet alleen de evolutie van zijn bloeddruk te analyseren, 
maar ook te bekijken hoe zijn hartritme of zijn slaappatroon evolueert. Meer en beter 
gekozen parameters kunnen leiden tot een betere diagnose en behandeling van de 
patiënt. De draagbare devices kunnen bovendien een belangrijke stap voorwaarts be-
tekenen naar geïndividualiseerde zorg op maat. Als een toestel tien parameters in kaart 
brengt, kan je als arts zelf een selectie maken die voor die individuele patiënt relevant is.”
“Ook voor Imec is de samenwerking bijzonder waardevol”, zegt dr. Lars Grieten die 
zowel binnen de Mobile Health Unit als binnen Imec actief is. “Met de Mobile Health Unit 
bieden wij een proeftuin aan met honderden patiënten waarmee we het nut van nieuwe 
technologieën meteen kunnen uittesten in de klinische praktijk. En door dit onderzoek te 
laten uitvoeren door een UHasselt-doctorandus garanderen we ook een wetenschap-
pelijk onderbouwde studie van hoog academisch niveau.“

Plug & Play

“Bij de ontwikkeling van dit soort draagbare devices is gebruiksgemak cruciaal. Hoe 
eenvoudiger en gebruiksvriendelijker de toepassing is, des te beter zijn de resultaten”, 
vertelt prof. dr. Pieter Vandervoort. “Eigenlijk moeten de devices – via bijvoorbeeld een 
smartphone of slimme pleisters – vooral in de achtergrond meetresultaten verzamelen. 
In het beste geval merkt de patiënt zelfs niet dat er metingen worden uitgevoerd. Als 
je te veel inspanningen vraagt van de patiënt om de meetresultaten te verzamelen, zal 
telemonitoring minder goed werken.“
“Binnen de Mobile Health Unit denken we ook gericht na over de vertaling van die 
meetresultaten naar de patiënt”, legt dr. Lars Grieten uit. “We willen de patiënt meer 
betrekken bij zijn herstelproces en hem hier ook rond responsabiliseren, maar tegelij-
kertijd mogen we hem niet alarmeren door bijvoorbeeld een alarmsignaal te genereren 
wanneer zijn parameters minder goed zijn.”

Big Mother is watching you

“In de vertaalslag van de medische input naar de patiënt speelt het Clinical Call Centre 
op dit moment een cruciale rol”, zegt prof. dr. Pieter Vandervoort. “Als een Big Mo-
ther interpreteren speciaal opgeleide hartfalenverpleegkundigen in het ziekenhuis de 
inkomende data. Via gestroomlijnde protocollen weten zij precies wat ze moeten doen 
in bepaalde situaties. Sommige dingen kunnen ze zelf afwerken, soms moeten ze de 
patiënt even opbellen voor bijkomende informatie. Bij alarmerende situaties contacteren 
ze meteen de specialist of de huisarts en vragen ze de patiënt om dringend de huisarts 
te raadplegen of naar het ziekenhuis te komen.”

Lars Grieten: “Onze samenwerking met Imec is technologiegebaseerd. Met een ba-
chelor in de biomedische wetenschappen en master in de bio-elektronica en nanotech-

MOBILE HEALTH UNIT
Telemonitoring is een belangrijke toepassing in de gezondheidszorg van de toe-
komst. En de Limburgse ziekenhuizen ZOL en Jessa zijn absolute koploper in België 
op dit terrein. Zij volgen al jaren succesvol ernstig zieke hartfalenpatiënten uit heel 
Limburg vanop afstand thuis op. In het kader van het Limburg Clinical Research Pro-
gram (LCRP) besloten beide ziekenhuizen de krachten te bundelen met de UHasselt, 
en via de Mobile Health Unit (MHU) willen ze de medische meerwaarde van hun 
telemonitoringsactiviteiten wetenschappelijk onderbouwen. Met dit eerste doctoraat 
in de MHU  zet het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) – in samenwerking met wereld-
speler Imec - nu een eerste stap richting productinnovatie. 

nologie is Christophe Smeets de perfecte doctorandus om die koppeling tussen het 
medische en het technologische luik te leggen. Maar in de toekomst zal ook de link met 
ICT ontzettend belangrijk worden. Hoe kan ons clinical call centre die enorme stroom 
aan data zo efficiënt mogelijk verwerken? En op welke manier kunnen we al die input 
linken aan het medische dossier van de patiënt? Voor dat aspect zullen we binnen het 
LCRP weer nieuwe partnerschappen moeten aangaan. De komst van iMinds-Health 
naar de UHasseltcampus zien we in deze context dan ook als een ongelooflijke oppor-
tuniteit.”
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NOG MEER LIFESCIENCES

Bij patiënten met MS wordt de isolerende laag rond de zenuwbanen afgebroken in de 
hersenen en in het ruggenmerg, wat leidt tot symptomen als slecht zien, mentale prob-
lemen en ernstige verlammingsverschijnselen. De huidige generatie geneesmiddelen 
bestrijdt vooral de symptomen van deze aandoening of onderdrukt het hele immuun-
systeem. Apitope, een spin-off van de UHasselt-BIOMED – die gevestigd is in BioVille 
op de campus in Diepenbeek - ontwikkelde nu een mogelijk nieuwe behandeling die 
de werking van het immuunsysteem zelf aanpakt en terug in balans brengt om de 
onderliggende oorzaak van de ziekte aan te pakken. De resultaten van de tweede fase 
1-klinische studie van het geneesmiddel ATX-MS-1467 zien er alvast veelbelovend uit. 
Nu volgen bijkomende studies om de effecten van de behandeling te onderzoeken.

De klinische studie, waarin er een stukje eiwit onderhuids geïnjecteerd werd, levert 
hoopvolle resultaten op. Het blijkt een veilige behandeling te zijn, waarbij onderzoek-
ers een significante vermindering van de ontsteking in de hersenen van de patiënten 
vaststellen. In experimentele modellen bleek deze benadering zeer effectief. In de 
kliniek was er tot nu toe slechts langzame vooruitgang. “Dat de behandeling zo goed 
verdragen wordt en vroege tekenen van efficiëntie vertoont, is een belangrijke stap 
voorwaarts”, aldus professor Wraith.

SPIN-OFF APITOPE BOEKT 
SUCCES IN STRIJD TEGEN MS

“Professionals uit de eerste lijn vormen een cruciale schakel in de gezondheidsketen. 
Toch is er op dit moment aan de UHasselt nog maar weinig onderzoek en opleiding 
dat Limburgse huisartsen ondersteunt. Met onze nieuwe onderzoekslijn LHO3 willen 
we hier verandering in brengen”, aldus professor Neree Claes. Onder leiding van prof. 
Claes geven twee onderzoeksters het startschot voor deze nieuwe onderzoekslijn. In 
hun onderzoeken borduren zij voort op bestaande UHasselt-expertise in projecten zoals 
PreCardio en Vitalink.

In Vlaanderen verschuift een steeds groter deel van de georganiseerde zorg in in-
stellingen naar de thuiszorg. En de zorgtechnologie die deze verschuiving in goede 
banen moet leiden, boomt. “Toch gaan nieuwe, technologische toepassingen nog 
te vaak voorbij aan het totaalplaatje van de zorgbehoefte”, zegt Stijn Agten, onder-
zoeker bij het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) aan de UHasselt. In het 
Novicept 2-project vergeleken EDM-onderzoekers – in samenwerking met CM Lim-
burg - de praktische noden van enkele grote thuiszorgorganisaties en hun patiënten 
met bestaande technologieën en opkomende (digitale) innovaties in de thuiszorg. 
De resultaten werden op 4 november 2013 voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams 
minister voor Welzijn Jo Vandeurzen.

LIMBURGSE HUISARTSEN ONDERSTEUNEN 
MET NIEUWE ONDERZOEKSLIJN

EDM ZOEKT SLIMME OPLOSSINGEN VOOR 
THUISZORG
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Zorginnovatie is een hot issue in onze maatschappij. En in Limburg beweegt er heel 
wat op dit terrein. Dat bewees de derde editie van Zorgidee, die LifeTechLimburg 
in samenwerking met o.a. de UHasselt organiseerde. Het evenement bracht meer 
dan 300 professionals uit de zorgsector samen om slimme ideeën uit te wisselen 
over toekomstige innovatie in de zorg. “Zorgidee is een forum waarop we best prac-
tices in beeld brengen, trends en ontwikkelingen bespreken en het beleidskader 
schetsen,” zegt professor Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde en 
levenswetenschappen van de UHasselt en voorzitter van LifeTechLimburg. “Zorgi-
dee maakt zichtbaar wat innovatie kan betekenen voor zorgbehoevenden en zorg-
verstrekkers. Door professionals uit de zorgsector samen te brengen rond innovatie 
willen we het uitwisselen van ideeën en de kansen tot samenwerkingen versterken.“

Nieuw in deze editie was de centrale zorginnovatiemarkt. Twintig demoprojecten 
uit België en Nederland maakten duidelijk wat zorginnovatie in de praktijk allemaal 
kan inhouden. En dat is heel wat meer dan technologische gadgets en complexe 
ICT-toepassingen. Deze succesvolle projecten maakten de Limburgse dynamiek die 
er op dit terrein leeft heel concreet.

ioVIlle is dé hot spot voor de Limburgse lifesciences. Een broedplaats 
voor innovatie waar intensief genetwerkt wordt. Jonge en meer matu-

re bedrijven krijgen er niet alleen toegang tot state of the art laboratorium- 
en kantoorruimtes, ze vinden ook makkelijk toegang tot de onderzoeksex-
pertise van de UHasselt en lokale klinische centra. In 2012, amper twee 
jaar na de officiële opening, was de maximumcapaciteit al bereikt. Maar 
BioVille wou kunnen meegroeien met de bestaande bedrijven en ook in 
de toekomst nieuwe hoogtechnologische lifesciencebedrijven blijven aan-
trekken. Het voorbije jaar werden de bouwwerken voor een nieuwe vleugel 
gestart. Daarmee zal de capaciteit van BioVille verdubbelen.

De combinatie van hoogwaardige infrastructuur in BioVille, de sectorexpertise en het 
risicokapitaal van LRM, de toegang tot lokale onderzoeksinstituten en medische centra 
en sectorondersteunende activiteiten van LifeTechLimburg hebben geleid tot een ver-
snelde uitbouw van de lifesciencessector in de regio. De uitbreiding van BioVille past in 
de strategie om deze hoog technologische-economische speerpuntsector in Limburg 
te verankeren en verder uit te bouwen.

BioVille werd gerealiseerd en wordt beheerd door de NV Life Sciences Development 
Campus, een vennootschap opgericht door LRM, de Provinciale Ontwikkelingsmaat-
schappij (POM) Limburg en de Universiteit Hasselt met de steun van de Europese en 
Vlaamse overheid en de provincie Limburg (LSM). 

AGORA WORDT OMGEBOUWD 
TOT ZORGINNOVATIEFORUM

BIOVILLE BREIDT UIT
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KENNIS ALS GRONDSTOF 
OM INNOVATIE IN DE  

REGIO TE ONDERSTEUNEN
Hasselt wil lokale kmo’s blijven ondersteunen bij de ontwikkeling 
van nieuwe producten of diensten. Met heel concreet 

contractonderzoek wil de universiteit ondersteuning bieden aan bedrijven 
in de regio. “En we halen daarbij de neus niet op voor kleinere projecten”, 
vertelt rector Luc De Schepper. “Integendeel: per jaar voert de universiteit 
maar liefst 400 innovatiegerichte opdrachten uit voor bedrijven met een 
factuurbedrag onder de 2.000 euro. Dat kan gaan om een klein advies, een 
consultancyopdracht, een scheikundige analyse of een onderzoek met de 
elektronenmicroscoop.” 
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DATWYLER
COMPLEMENTAIRE 
TOPEXPERTISE

106



In het verlengde van de eigen R&D-afdeling

“Ik denk dat we bijna wekelijks een onderzoek door imo-imomec laten uitvoeren. Intussen 
is die samenwerking zo vanzelfsprekend geworden, dat imo-imomec gewoon aanvoelt als 
een uitbreiding van ons eigen labo”, lacht dr. Bram Jongen, Head of Material Development. 
“Wij weten perfect met wat soort vragen we bij hen terechtkunnen en zij kennen onze pro-
ducten vanbinnen en vanbuiten. Zo’n duurzame relatie is van onschatbare waarde.”

“De kwaliteitscontrole van onze producten voeren we intern uit, maar voor analyses die 
gespecialiseerde apparatuur vereisen, nemen we contact op met imo-imomec”, gaat 
dr. Anita Thijs voort. “Een vervuiling op een stop die we niet meteen kunnen verklaren, 
een  probleemstelling van een klant  gelinkt aan ons product,… Imo-imomec heeft de 
onderzoeksinfrastructuur én de expertise om dat soort problemen te analyseren. En ze 
zijn ontzettend snel en servicegericht. Stalen die we vandaag met de post versturen, 
worden morgen meteen onderzocht. In een mum van tijd krijgen we een onafhankelijk  
analyserapport van hoge kwaliteit. En we schakelen imo-imomec niet alleen in wanneer 
er een probleem in de productie opduikt of wanneer een klant een vraag formuleert. 
Ook wanneer we een nieuw materiaal willen testen op de barrière-eigenschappen of ex-
traheerbare bestanddelen leveren zij de onafhankelijke topexpertise die in de farma-in-
dustrie zo belangrijk is.” 

atwyler Pharma Packaging is wereldwijd de nummer twee als het gaat om verpakkingscomponenten in rubber, kunststof of aluminium. Alle 
grote farmaconcerns behoren tot haar klanten. “Datwyler investeert fors in onderzoek en ontwikkeling. Dat is nodig,  want de kwaliteitseisen 

die de farmaceutische sector stelt, zijn bijzonder hoog”, vertelt dr. Anita Thijs, Senior Manager Material Development. “En toch hebben we niet de 
infrastructuur en expertise in huis om alle onderzoeken intern uit te voeren. Voor transportsimulaties en gasdoorlaatbaarheidsmetingen kloppen we 
dankbaar aan bij het VerpakkingsCentrum. En voor de chemische analyses en materiaalkarakterisaties doen we al sinds de jaren ‘80 een beroep op imo-
imomec. Professor Carleer en Jan  D’Haen kennen onze producten intussen zo goed, dat we perfect op elkaar ingesteld zijn.”

Transportsimulatie

“Toen we op een bepaald moment een kunststoffen doos aan ons verpakkingsgamma 
wilden toevoegen, hebben we dat hele onderzoeksproces met het Verpakkingscentrum 
doorlopen. Ze brachten nauwgezet de fysieke karakterisatie van onze kartonnen doos 
in kaart om te bepalen aan welke kwaliteitseisen die kunststofvariant minimum moest 
voldoen. En toen het prototype ontwikkeld was, gingen ze ook na of de nieuwe doos 
analoge of betere eigenschappen had dan de verpakkingsdozen die we voordien ge-
bruikten. De resultaten vertaalden ze in een rapport dat onze klanten waarborgen geeft 
over de kwaliteit. Voor dat soort transportsimulatietesten zijn we zelf niet uitgerust. Hun 
expertise vult de onze op dat terrein perfect aan.”

Open innovatie

“In bedrijven zoals Datwyler, waar R&D een belangrijke rol speelt, is het belangrijk om 
op gebied van onderzoek goed de focus te houden. Je eigen expertise moet je blijven 
aanscherpen en verdiepen, maar tegelijkertijd moet je ook op zoek naar externe part-
ners met complementaire knowhow. Alles helemaal onderzoeken en ontwikkelen: dat 
kan vandaag niet meer. En dat hoeft ook niet. Op de campus in Diepenbeek zit genoeg 
expertise om ons hierin te ondersteunen.”
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Kwaliteitscontrole en troubleshooting

“Metrotile is wereldwijd wellicht de meest moderne plant in deze business”, zegt Sergio 
Canini. “En 98% van de dakpannen die we produceren, wordt geëxporteerd. Als we 
op een bepaald moment geconfronteerd werden met kleinere productfalingen en een 
business partner in Afrika ons bijvoorbeeld signaleerde dat er witte vlekken opdoken op 
onze pannen, dan klopten we al dankbaar aan bij imo-imomec van de UHasselt. Met 
een aantal testen konden zij heel makkelijk en snel achterhalen wat er precies aan de 
oorsprong lag van het probleem en met die verklaring konden wij meteen weer aan de 
slag. Ook voor kwaliteitscontroles van de producten van onze leveranciers deden we al 
een beroep op de UHasselt. Doken er ergens toch problemen op met die producten, 
dan zorgde een wetenschappelijk onderbouwd rapport van een onafhankelijke onder-
zoeksinstelling telkens voor een snelle en efficiënte afhandeling. Die ad-hoc-samenwer-
king willen we in nu verder intensifiëren in een duurzame langetermijnovereenkomst.”

Samen innoveren

“Stalen dakpannen, al of niet gegranuleerd, zijn een nicheproduct”, legt Sergio Canini 
uit. “In elk land krijgen ze een eigen positionering met eigen kleuren en soms specifieke 
hulpstukken per project. Alle pannen worden in Tongeren geproduceerd, maar we staan 
wel in voortdurende interactie met partners, business partners en leveranciers uit de rest 

van de wereld. En door die wereldwijde contacten krijg je continu inspiratie voor weer 
nieuwe – nog betere - producten. Maar welke ideeën zijn haalbaar? En waar moeten 
we op wetenschappelijk niveau rekening mee houden? In nauwe samenwerking met de 
onderzoekers van de UHasselt hopen we nog meer succesvolle innovaties te realiseren. 
Onze eigen ingenieurs zijn alvast bijzonder enthousiast over dit partnerschap. Ze voelen 
zich echt ondersteund door deze extra wetenschappelijke expertise en zien dit als een 
unieke kans om zelf professioneel te groeien.”

Ondersteund door expertise

“Dit samenwerkingsakkoord gaat veel verder dan probleemanalyses, kwaliteitsonder-
zoek en productinnovatie. In onze plant in Tongeren streven we naar de goedkoopste 
prijs voor de beste kwaliteit. Om de Total Plant Cost te optimaliseren, willen we de door-
loopsnelheid van de productielijnen zo efficiënt mogelijk laten verlopen en ons afval tot 
een minimum herleiden. Op dit moment zien we bijvoorbeeld soms pas dat er iets mis 
is met de dakpannen wanneer ze uit de oven komen, maar dan is het te laat natuurlijk. 
Hoe kunnen we eventuele mankementen sneller opsporen zonder eerst zoveel materiaal 
verloren te laten gaan? 

Ook op die terreinen bundelen we nu de krachten met de UHasselt. De expertise die 
deze onderzoekers in huis hebben, betekenen een enorme meerwaarde voor ons.” 

NIEUWE IDEEËN WETENSCHAPPELIJK 
ONDERBOUWEN

etrotile is één van de grootste fabrikanten van metalen dakbedekkingsmaterialen ter wereld. De metalen dakpanelen - al dan niet gegranuleerd 
- die in Tongeren ontwikkeld en geproduceerd worden, worden naar meer dan 80 landen geëxporteerd. In Oost-Europa, West-Afrika en het 

Midden-Oosten is de Tongerse fabrikant zelfs marktleider. Aan de basis van dit succes ligt een traditioneel product dat Metrotile innovatief maakt : 
ultrasterk, milieuvriendelijk en licht in gewicht. En innoveren zit deze Limburgse kmo in het bloed. “In onze eigen R&D-afdeling, en in samenwerking 
met partners, leveranciers en business partners uit de hele wereld, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe dakbedekkingsmaterialen en/of 
toepassingen”, vertelt oprichter Sergio Canini. “Nu bundelen we ook op lange termijn de krachten met de onderzoekers van de UHasselt. Een optimale 
synergie tussen beide partijen kan enkel tot nog betere resultaten leiden.”
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MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

HOE MOETEN WE MOBILITEIT IN  
VLAANDEREN OP EEN DUURZAME MANIER 
ORGANISEREN?

obiliteit is een basisrecht. Om goed te kunnen leven, moeten we ons kunnen verplaatsen. Maar als we ook toekomstige generaties deze 
mobiliteit willen garanderen, moeten we ze wel anders en duurzamer organiseren. Welke maatregelen kan de Vlaamse overheid nemen om 

Koning Auto van de troon te stoten zonder hele segmenten van de bevolking uit te sluiten van mobiliteit? Hoe stemmen we het mobiliteitsplan af op 
de behoeften van minder mobiele mensen? En wat met de verkeersveiligheid in Vlaanderen? Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt 
coördineerde de voorbereidingen voor het Mobiliteitsplan Vlaanderen 2013. “Vijf jaar lang hebben we hier intensief aan gewerkt”, vertelt professor 
Geert Wets. 

Duidelijke doelstellingen 

In haar beleid stelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 
vijf strategische doelstellingen voorop: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, 
milieu en toegankelijkheid. Maar welke stappen moeten er concreet worden gezet om 
mobiliteit de komende jaren op een duurzame manier te organiseren? Welke gevolgen 
brengt elk mogelijk scenario met zich mee? En met welke maatschappelijke tendensen 
moeten we rekening houden om de uitdagingen correct in te schatten? Met die vragen 
klopte de Vlaamse overheid aan bij het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt. 
“Vanuit IMOB hebben we het Mobiliteitsplan Vlaanderen – als coördinator – heel inten-
sief mee vorm gegeven. In de eerste fase brachten we alle stakeholders bij elkaar. Hoe 
denken de verschillende actoren over mobiliteit? Waar loopt het volgens hen vandaag 
fout? En waar willen we op lange termijn naartoe?”

Geen sinecure

“Het was geen sinecure om de violen gelijk te stemmen. Iedere stakeholder benadert 
mobiliteit nu eenmaal vanuit een ander perspectief. En daarnaast was het niet eenvoudig 
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om de vijf strategische doelstellingen met elkaar te verzoenen. Als je overal autosnelwe-
gen bij bouwt, dan los je het probleem van de bereikbaarheid misschien wel op, maar 
dan schiet je voorbij aan alle eisen omtrent duurzaamheid en milieu. En geen bijkomende 
wegen meer aanleggen, lijkt dan misschien op het eerste gezicht een duurzame oplos-
sing, maar daarmee breng je op sommige plaatsen de bereikbaarheid in het gedrang. En 
de fileproblematiek neemt in Vlaanderen sowieso al duizelingwekkende proporties aan.” 

“Om de impact van alle scenario’s correct in te schatten, heeft IMOB simulatiemodellen 
ontwikkeld. In die modellen voerden we nog een aantal extra parameters in: maatschap-

pelijke tendensen die op ons afkomen en die het mobiliteitsvraagstuk mee beïnvloeden. 
Als je bijvoorbeeld weet dat de Vlaamse bevolking de komende decennia nog met 15% 
gaat groeien, dan moet je in je simulatiemodel ook rekening houden met die evolutie. 
Die extra 1 miljoen Vlamingen gaan immers een enorme impact hebben op onze mo-
biliteit. Ook het verplaatsingsgedrag van gepensioneerden, dat de afgelopen decennia 
ontzettend veranderd is, heeft zijn effect op onze mobiliteit. Waar senioren zich vroeger 
slechts beperkt verplaatsten, maakt de nieuwe generatie gepensioneerden nog gretig 
gebruik van mobiliteit. In de simulaties moet je met al die elementen rekening houden 
om een juiste inschatting te maken.”
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“Een debat over mobiliteit verglijdt al snel 
in een emotionele discussie waarbij de 

gemoederen hoog oplaaien” 

Rekeningrijden

“Mobiliteit is een bijzonder complex domein omdat het altijd te maken heeft met het 
(verplaatsings)gedrag van mensen. Daar structureel verandering in brengen, is niet 
eenvoudig. Een debat over mobiliteit verglijdt al snel in een emotionele discussie waar 
de gemoederen hoog oplaaien. ‘Mijn auto, mijn vrijheid’ is voor de Vlaming veel meer 
dan een slogan. Neem nu de commotie over het rekeningrijden. In een recordtijd 
ondertekenden 100.000 Belgen de online petitie, terwijl de meeste mensen stilaan 
echt wel beseffen dat ons verplaatsingsgedrag -  67% van alle verplaatsingen gebeurt 

vandaag nog steeds met de auto – op termijn onhoudbaar is en dit zowel voor het 
milieu als voor de economie.”

“IMOB heeft de effecten van rekeningrijden – wetenschappelijk onderbouwd – in kaart 
gebracht. En uit onze simulaties blijkt heel duidelijk dat je op dit terrein alleen een door-
braak kan forceren als je financieel de druk opvoert. Uit onderzoek blijkt dat Vlamingen 
gemiddeld 15% van hun beschikbaar gezinsinkomen aan mobiliteit willen besteden. Als 
je met de auto rijden drastisch duurder maakt, zal dat zijn invloed hebben en zullen meer  
Vlamingen voor alternatieven kiezen. Maar als je het probleem wil oplossen, moet je te-
gelijkertijd natuurlijk wel voldoende alternatieven kunnen aanbieden. Met goed gekozen 
flankerende maatregelen merk je bijna onmiddellijk een efficiëntieverschil. Buitenlandse 
voorbeelden zoals de Congestion Charge in Londen bewijzen dat een dergelijk model 
waarbij de gebruiker geresponsabiliseerd wordt, kan werken.”

“Uit die simulaties blijkt duidelijk dat rekeningrijden ook een immense impact zou heb-
ben op het goederentransport in Vlaanderen. Op dat terrein zie je drie grote gevolgen: 
een deel van die verplaatsingen verschuift in de tijd, waardoor je heel wat files vermijdt. 
Een ander deel kiest heel bewust voor andere verplaatsingsmodi zoals bijvoorbeeld de 
binnenvaart. En een deel van de verplaatsingen verdwijnt zelfs gewoon omdat bedrij-
ven op een innovatieve manier efficiëntiewinsten proberen te creëren door bijvoorbeeld 
vrachten te bundelen. Dat soort processen kan gefaciliteerd worden van zodra bedrijven 
de financiële druk voelen. Vaak gaan ze pas dan bewuster nadenken over hun trans-
portgedrag.”
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LOKALE MOBILITEITSVRAAGSTUKKEN 

MOB ondersteunt vanuit haar expertise rond mobiliteit ook vaak 
het lokale beleid.

SPARTACUS 

“Het Spartacusplan is een toekomstplan voor geïntegreerd en duurzaam open-
baar vervoer in Limburg. Daar hebben wij al te graag mee onze schouders onder 
gezet. Met Spartacus hopen we de kwaliteit van het openbaar vervoer in deze 
provincie op te trekken tot een niveau waarbij zij een volwaardige component 
vormt van een duurzaam mobiliteitssysteem”, zegt professor Wets. “En lightrail 
heeft daar zeker zijn plaats in. Kijk maar naar de positieve effecten die de lightrail 
in Frankrijk heeft.”

PROEFTUINEN ROND ZORG

Hoe zorg je ervoor dat senioren zo lang mogelijk mobiel blijven? En welke maatregel-
en moet je nemen om de veiligheid van deze groeiende groep ouderen in het verkeer 
te garanderen? In het kader van de Limburgse proeftuin rond zorg werkte IMOB in 
samenwerking met de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen aan concrete 
voorstellen die een verschil kunnen maken. 

UHASSELT-MASTERPLAN

Sinds 2012 heeft de UHasselt een campus in Diepenbeek en in Hasselt. Maar hoe 
moet dat tweecampusmodel verder ontwikkeld worden? Welke opleidingen brengt 
de universiteit het best in Hasselt onder? Welke in Diepenbeek? En welke impact zal 
het Spartacusplan hebben op het verplaatsingsgedrag van de UHasselt-studenten 
en –personeelsleden? Samen met de opleiding architectuur, die de ruimtelijke in-
vulling voor haar rekening neemt, ondersteunt IMOB de ontwikkeling een masterplan 
voor de universiteit.

Beeld: DE LIJN
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VLAAMSE 
BELEIDSONDERSTEUNING 

IMOB COÖRDINEERT VLAAMS STEUNPUNT  
VERKEERSVEILIGHEID

“IMOB coördineert voor de derde keer op rij het Steunpunt Verkeersveiligheid. 
Steunpunten verrichten beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek in op-
dracht van de Vlaamse overheid. Het is fijn om te zien dat er met onze onderzo-
eksresultaten van ongevallen- en gedragsanalyse, rijsimulatoronderzoek en effec-
tiviteitsevaluaties echt iets gebeurt”, aldus professor Daniels. “Voor het Steunpunt 
analyseren wij niet alleen de effecten van reeds uitgevoerde overheidsmaatregelen. 
We testen ook op voorhand uit of bepaalde nieuwe opties haalbaar en doeltreffend 
zijn. Op die manier willen we het beleid wetenschappelijk ondersteunen zodat de 
overheid snel en proactief kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en 
uitdagingen.”

GLOBALE UITDAGINGEN 

VERKEERSVEILIGHEID IN ONTWIKKELINGSLANDEN 
VERBETEREN

Van september tot december 2013 verwelkomde IMOB een 25-tal professionals 
uit ontwikkelingslanden op hun eerste internationale trainingsprogramma rond ver-
keersveiligheid. “Het laatste decennium is verkeersveiligheid een issue geworden”, 
vertelt professor Geert Wets. “Logisch, want volgens de VN eist het verkeer per 
jaar ongeveer 1.3 miljoen doden wereldwijd en de Wereldgezondheidsorganisatie 
schat zelfs dat het verkeer tegen 2030 de vijfde belangrijke doodsoorzaak zal zijn. 
Maar dit stijgende probleem treft vooral ontwikkelingslanden. IMOB organiseerde al 
vijf jaar het Kort Opleidingsprogramma (KOI) Road Safety in Asian and Latin Ameri-
can Countries om op deze problematiek in te spelen. Met het International Training 
Programme (ITP) wilden we lokale medewerkers nu nog intensiever opleiden om 
de verkeersveiligheid in hun land heel concreet te verbeteren.”

Dit opleidingsprogramma wordt gecofinancierd door VLIR-UOS.
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De UHasselt leeft! De universiteit gooit haar deuren en ramen open om met haar 
kennis dingen in beweging te zetten. In de regio en in de wijde wereld. En die positieve 
uitstraling werkt aanstekelijk. 

Ook de UHasselt-studenten dragen die UHasselt-spirit mee uit. Met de initiatieven die 
ze nemen, brengen ze de academische wereld en het bedrijfsleven dichter bij elkaar, 
ondersteunen ze maatschappelijk relevante projecten en proberen ze – op hun eigen 
creatieve manier – de wereld een stukje beter te maken. Ze brengen leven en dynamiek 
op de campussen in Hasselt en Diepenbeek. 
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STUDENTS IN ACTION
e UHasselt leeft! En haar studenten dragen die bruisende UHasselt-
spirit mee uit. Ze zetten enthousiast hun schouders onder 

maatschappelijk relevante projecten en zorgen voor leven én inspiratie op 
de universiteitscampussen.

TEDXUHASSELT SALON: 
COMMUNICATION CREATES CHANGE

Na twee grootschalige TEDxUHasselt-conferenties, was het tijd voor een intieme sa-
lonversie in de foyer van de Oude Gevangenis. De inspiratie voor deze editie vonden 
de organiserende studenten bij Martin Cooper, de vader van de mobiele telefoon en 
UHasselts kersvers lustrum-eredoctor. Met zijn uitvinding veranderde de 84-jarige 
Amerikaan niet alleen de manier waarop we communiceren. Hij veranderde er de 
wereld mee. 

Kan technologie de wereld veranderen? Welke impact heeft technologische voor-
uitgang op de manier waarop we communiceren? En hoe kan je met je manier van 
communiceren meer succes boeken op persoonlijk en professioneel vlak? Die vragen 
vormden het uitgangspunt van de inspirerende talks van vijf prominente sprekers. 
Naast Martin Cooper trakteerden ook Angelo Vermeulen (commander Mars-simula-
tiemissie NASA), Patryk en Kasia Wezowski (experts in lichaamstaal), Filip Maertens 
(Argus Labs, Jini mobile app) en Pieter Vandervoort (Mobile Health Unit UHasselt/
ZOL/Jessa Ziekenhuis) het publiek op een gepassioneerd verhaal. De formule bleek 
een schot in de roos, want de beschikbare plaatsen waren in amper drie dagen 
uitverkocht .
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3.000 EURO VOOR  
SLACHTOFFERS TYFOON HAIYAN
Toen tyfoon Haiyan op 8 november 2013 de armste gebieden van de Filipijnen 
trof, was de immense omvang van de ravage meteen duidelijk. De natuurramp 
kostte het leven aan meer dan 6.000 mensen en verwoestte duizenden huizen 
en scholen. UHasselt-personeelsleden en -studenten zetten bijna onmiddellijk 
een inzamelactie op touw. Op de campussen in Hasselt en Diepenbeek werd 
allerlei lekkers verkocht en de studentenvereniging Miezerik organiseerde zelfs 
een middagdisco. Al die acties samen brachten 679,87 euro op. De UHasselt zelf 
voegde hier nog eens 2.500 euro aan toe. 
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Een onderzoek bij de dokter? Of een bezoek aan het ziekenhuis? Het boezemt kin-
deren vaak wat angst in. Met de eerste Limburgse editie van het TeddyBear Hospital 
wilden de geneeskundestudenten van BeMSA Hasselt die angst wegnemen en hun 
nieuwsgierigheid prikkelen. Het initiatief, in samenwerking met het Jessa Ziekenhuis 
en de UHasselt, kon op heel wat belangstelling rekenen. Op 20 april trokken 150 
kinderen tussen 4 en 7 jaar met hun zieke knuffel naar het TeddyBear Hospital.

“Sommige kinderen zijn heel nieuwsgierig naar wat een dokter zoal doet. Andere 
kinderen zijn eerder angstig”, vertelt Karlijn De Vocht van BeMSA Hasselt. “In het 
TeddyBear Hospital kwamen de kinderen met hun knuffel naar ons toe. Ze vertelden 
wat er met hem scheelde en vroegen ons om hem weer beter te maken. Omdat ze de 
situatie zelf in de hand hadden, waren ze een stuk minder bang. Tegelijkertijd leerden 
ze op een speelse manier de instrumenten kennen die in een ziekenhuis gebruikt 
worden. Een stethoscoop, verbandjes, spuitjes, maar ook de apparaten op het ope-
ratiekwartier en in de röntgenafdeling konden ze met eigen ogen bekijken. En terwijl 
de kinderen het hele TeddyBear Hospital leerden kennen, konden de ouders een 
lezing bijwonen over hoe ze hun kleuter kunnen betrekken bij een ziekenhuisopname 
of bij het ziekteproces van familieleden.”

150 KINDEREN MET ZIEKE KNUFFEL NAAR TEDDYBEAR HOSPITAL
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GENEESKUNDESTUDENTEN ORGANISEREN 
BLOEDINZAMELACTIE
Zeven op tien Belgen hebben ooit een bloedtransfusie nodig, terwijl slechts drie 
procent van de Belgen bloed geeft. “Met Bloedserieus willen we studenten over die 
drempel heen helpen en zo de groep trouwe donoren uitbreiden”, vertelt studente 
Elisabeth Decarne die de actie coördineerde. En met succes, want de bloedinzamel-
actie lokte in totaal bijna 800 donoren naar de campus in Diepenbeek.

De bloedinzamelacties aan de UHasselt worden georganiseerd onder de koepel van 
Bloedserieus. De organisatie werd iets meer dan een jaar geleden opgericht door 
studenten in samenwerking met het Rode Kruis. “Bloedserieus wil bloedinzameling 
bij studenten promoten. Jongeren zijn namelijk zwaar ondervertegenwoordigd bij de 
bloedgevers, hoewel ze zeer geschikte donoren vormen. En elke druppel telt”, zegt 
UHasselt-studente Elisabeth Decarne. Het afgelopen jaar organiseerden de studen-
ten geneeskunde twee bloedinzamelacties op de campus in Diepenbeek.

STUDENTEN GENEESKUNDE OP 
INLEEFSTAGE IN INDIA

In onze westerse geneeskunde is er steeds meer mogelijk. Ziektes worden sneller 
opgespoord, behandelingen verfijnd en technologische innovaties worden op een ef-
ficiënte manier gebruikt om het herstelproces van patiënten beter op te volgen en te 
ondersteunen. Het verschil met ontwikkelingslanden kan niet groter zijn: hier is het 
basisaanbod aan medische zorg immers nog steeds niet voor iedereen beschikbaar. 
Omdat de opleiding geneeskunde van de UHasselt haar studenten een heel brede 
visie op gezondheidszorg wil meegeven, organiseert ze elk jaar inleefstages in ont-
wikkelingslanden. In 2013 liepen 14 studenten stage in Jaipur, Calcutta en Bangalore/
Mysore in India.

Liselore Loverix trok met een VLIR-UOS-beurs naar Jaipur. Back to the basics van 
de geneeskunde. “Mijn inleefstage naar India heeft mijn blik op de wereld veranderd”, 
vertelt Liselore enthousiast. “Op medisch vlak was deze ervaring een eye-opener. Ik 
heb geleerd om met weinig middelen te werken. Zonder dure onderzoeken, vaak zelfs 
zonder stroom, gewoon de patiënt die voor jou zit proberen te helpen. Dat is de basis 
van geneeskunde.”
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tuderen aan de UHasselt? Dat is boeiend, leerrijk, maar ook heel 
plezant. Want naar de universiteit gaan, betekent je horizonten 

verruimen op alle mogelijke manieren. En een goed gevuld studentenleven 
hoort daarbij. In 2013 viel er in Hasselt en Diepenbeek heel wat te beleven.

LIMBURGS 
STUDENTENLEVEN

HASSELT WINT NETSTRIJD

Hasselt mag zich voortaan de netste studentenstad noemen. In de Netstrijd gingen de 
vijf grootste Vlaamse studentensteden de strijd aan tegen het zwerfvuil en probeerden 
ze de uitgangsbuurten van hun stad zo proper mogelijk te houden. Met een dagelijkse 
netheidsscore van minstens 95% versloeg Hasselt haar tegenstanders heel overtui-
gend. 

En de netste stad won ook de strafste party. Met gratis bier, een lasershow en een op-
treden van The Whatevers, dansgroep Radikal en Buscemi.

De Netstrijd kadert in de jaarlijkse Indevuilbak-campagne, een initiatief van de Openbare 
Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) en FostPlus. 
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TIENDE HASSELT STUDENTENREGATTA

De Hasselt Studenten Regatta is stilaan een vaste waarde in het Limburgse studenten-
leven. Op 8 mei 2013 streden de roeiteams van de UHasselt, de PHL, de KHLim en de 
Xios Hogeschool Limburg voor de tiende keer om de titel. Het PHL-roeiteam kaapte dit 
jaar de overwinning weg. Het UHasselt-team behaalde een mooie tweede plaats.

LUSTRUMDAG VAN DE STUDENT

In 2013 vierde de UHasselt haar veertigste verjaardag. En dat ging niet onopgemerkt 
voorbij. De studenten werden voor de gelegenheid getrakteerd op een speciale, stu-
dentikoze lustrumdag. Na een optreden van Absynthe Minded in de Agora, barstte 
de Faculty Battle los. Studenten namen het per faculteit tegen elkaar op in een reeks 
fysieke en mentale proeven. Entertainment en ambiance gegarandeerd.
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JUNIOR WETENSCHAPPERS 
inderen en jongeren zijn nog bijzonder gevoelig voor verwondering. 
En met talrijke initiatieven op hun maat wil de UHasselt hun 

interesse voor wetenschappen prikkelen. Want wetenschappen zijn 
boeiend én spannend!

KINDERUNIVERSITEIT

Hoe koud is het in de ruimte? Wat doet een banaan bij lage temperaturen? En hoe 
kan je dingen doen zweven? Op zaterdag 1 juni 2013 – de Internationale Dag van de 
Kinderen – transformeerde de UHasselt tot een heuse Kinderuniversiteit. 180 kinderen 
tussen 6 en 12 jaar maakten op een verrassende en interactieve manier kennis met 
wetenschappen. 

Een interactief hoorcollege van een échte prof die met zijn assistent én de aanwezige kin-
deren, spannende proefjes uitvoeren. En een pingpongbom die met een luide knal 1500 
pingpongballetjes in het rond deed vliegen. Het maakte indruk en smaakte naar meer!
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AGORA WORDT ROBOT-ARENA 

Donderdag 4 april 2013 werd de agora van de UHasselt omgebouwd tot een ware robo-
tarena voor de eerste UHasselt RoboChallenge. Een leger van LEGO MINDSTORMS ® 
stond klaar om geprogrammeerd te worden en het tegen elkaar op te nemen in span-
nende challenges. Na een korte basiscursus robot-programming stonden 10 teams  
klaar voor de strijd.

OP WETENSTAP

Een eigen kleurentol of lavalamp ontwerpen? Met gps-coördinaten op zoek gaan naar 
een schat? Of een grote lichtjesstad bouwen die schittert in het donker? Op 24 novem-
ber 2013 beleefden grootouders en hun kleinkinderen – van 6 tot 12 jaar - een boeiende 
dag vol wetenschap op de universiteitscampus in Diepenbeek. Met 120 deelnemende 
wetenschappertjes-in-spe was deze vijfde editie was een groot succes.

ROCKET SCIENCE LAUNCH DAY

Met de basisprincipes uit de fysica in het achterhoofd bouwden leerlingen uit het secundair onderwijs - individueel, in groepjes of in klasverband een waterrakket. Op 27 april 2013 
was het Rocket Science Launch Day: tijd voor de lancering in Cosmodrome Genk. Een spannende dag voor alle enthousiaste deelnemers. De ontwerpers van de meest ingenieuze 
en creatieve raketten gingen naar huis met de Frank De Winne Awards en schitterende prijzen.
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UHASSELT-EXPERTISE OP DE 
WERELDKAART ZETTEN

nderwijs en onderzoek zijn per definitie internationaal, want kennis stopt niet aan de landsgrenzen. De UHasselt bouwde in de loop van de jaren 
dan ook een stevig internationaal netwerk uit. Dat is belangrijk om de mobiliteit van studenten en staff te stimuleren, de academische expertise van 

de UHasselt internationaal meer zichtbaarheid te geven, de netwerken van de universiteit te verstevigen en vanuit haar expertise een maatschappelijke 
bijdrage te leveren in ontwikkelingssamenwerking. “Internationalisering is voor onderzoekers een natuurlijk proces. Op congressen leer je vakgenoten 
kennen met wie je dezelfde passie deelt en uit die contacten ontstaan vaak mooie samenwerkingen en duurzame relaties”, vertelt vicerector Onderzoek, 
prof. dr. Paul Janssen. “Vorig jaar hebben we heel wat inspanningen geleverd om dat uitgebreide netwerk van internationale partners nog verder te 
intensifiëren en naar een hoger niveau te tillen”, aldus vicerector Onderwijs, prof. dr. Jean-Michel Rigo.

DUURZAME INTERNATIONALE SAMENWERKINGEN UITBOUWEN

Een sterkere internationale verankering

Waar in het verleden de faculteiten en onderzoeksgroepen – los van elkaar – stevig tim-
merden aan hun internationale netwerk, is de UHasselt het voorbije jaar op het niveau 
van de universiteit op zoek gegaan naar structurele partnerschappen. “Vanuit het totaal-
pakket van onderzoeksspeerpunten en onderwijsprogramma proberen we bestaande 
samenwerkingen meer in de breedte te intensifiëren en partnerschappen aan te gaan 
met universiteiten die eenzelfde onderwijsaanpak in een gelijkaardig programma reali-
seren en bij wie onze onderzoeksexpertise nauw aansluit”, vertelt prof. dr. Jean-Michel 
Rigo. “We inventariseerden nauwgezet alle huidige internationale samenwerkingen van 
de UHasselt en kozen in overleg met alle faculteiten om een heel gerichte landenstra-
tegie op te starten voor Vietnam, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Vanuit 
de samenwerkingen van de UHasselt die op dit moment al succesvol lopen, brachten 
we in kaart waar er nog opportuniteiten liggen om die bestaande partnerschappen nog 
verder te intensifiëren. En naast die eigen UHasselt-strategie zetten we ook mee onze 
schouders onder de landenstrategie van de Vlaamse, federale (Vlaamse Interuniversitai-
re Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking, VLIR-UOS) en Europese overheid. 
Vanuit onze expertise willen we ook die initiatieven mee helpen uitbouwen. Een helse 
opdracht, maar een cruciale stap om de UHasselt-expertise nog beter te verankeren in 
het internationale weefsel.”

Een ambitieus actieplan

“We inventariseerden niet alleen de bestaande samenwerkingen, maar gingen ook het 
gesprek aan met enkele ambassadeurs, delegaties van buitenlandse universiteiten, 
uitwisselingsstudenten en –onderzoekers en onze eigen faculteiten en onderzoeks-
groepen”, gaat prof. dr. Paul Janssen voort. “Waar liggen nog opportuniteiten voor de 
UHasselt? Op welke manier kunnen we door onze expertises te bundelen met die van 
andere kennisinstellingen in deze concrete landen meerwaarde creëren? En met welke 
praktische bezwaren moeten we tijdens dit proces rekening houden? De gesprekken 
met onze stakeholders inspireerden en de conclusies en suggesties vertaalden we in 
een ambitieus actieplan.”

Meerwaarde voor de regio

“Die internationale verankering gestructureerd intensifiëren is immens belangrijk”, be-
klemtoont vicerector Onderzoek, prof. dr. Paul Janssen. “Niet alleen voor het onderwijs 
en onderzoek aan de UHasselt, maar ook voor onze rol in het regionale innovatieweb. 
Hoe groter en steviger ons internationale netwerk is, des te groter zal ook onze impact 
zijn op de regionale ontwikkeling.”
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EEN AMBITIEUZE LANDENSTRATEGIE VOOR VIETNAM

oe kan de UHasselt haar internationale academische 
samenwerkingen met een land als  Vietnam naar een hoger niveau 

tillen?  Het voorbije jaar zetten de vicerectoren Onderwijs en Onderzoek – 
samen met de dienst Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking 
- hun schouders onder een gezamenlijke landenstrategie. “Door de 
krachten te bundelen binnen één duidelijk afgebakend gebied willen we 
meer zichtbaarheid krijgen in de nationale academische wereld”, zegt 
vicerector Onderwijs, prof. dr. Jean-Michel Rigo. “Ons actieplan maakt 
meteen duidelijk hoe we, vanuit onze bestaande partnerschappen, de 
UHasselt in deze landen nog beter op de kaart kunnen zetten. Daarbij 
focussen we op twee domeinen: enerzijds proberen we de uitwisseling van 
studenten en personeelsleden optimaal te versterken. Anderzijds leveren 
we ook heel wat inspanningen om structurele samenwerkingen – zowel op 
het vlak van onderwijs als onderzoek – naar een hoger niveau te tillen.” 

BIOMED

De bilaterale samenwerking met de Ho Chi Minh City University 
(HCMC) in het kader van een recent doctoraat binnen Biomed vormt 
een goede vertrekbasis om verdere onderzoekssamenwerkingen met 

deze Vietnamese universiteit uit te bouwen. Van daaruit exploreren we nu ook toekom-
stige samenwerkingsmogelijkheden binnen de master of Biomedical Sciences en gaan 
we na of de UHasselt interessante stageplaatsen in Vietnam kan aanbieden aan reis-
beurs-studenten. In de loop van 2014 trekken alvast drie bachelorstudenten gedurende 
twee maanden naar Hué University voor een stage in het kader van hun bachelorproef.

CENSTAT

CenStat wil de constructieve samenwerkingen met het National Hos-
pital of Tropical Diseases (OUCRU, Hanoi) en The National Institute for 
Hygiene and Epidemiology (NIHE,Hanoi) nog verder intensifiëren. Dit 

partnerschap is bovendien een vruchtbare voedingsbodem om nieuwe projecten op te 
starten binnen Infectious Disease Epidemiology. Vanuit de Master of Statistics bestaat 
er ook interesse in een toekomstige samenwerking rond summer courses in Vietnam.

IMOB

In het kader van het VLIR-UOS Kort Opleidingsinitiatief  (KOI) rond 
Road Safety verwelkomde de opleiding mobiliteitswetenschappen in 
het verleden al tien studenten uit Vietnam en ook het intensievere VLIR-

UOS Internationaal Trainingsprogramma (ITP), voor het eerst georganiseerd in 2013, 
sluit perfect aan bij de noden van deze doelgroep. Vanuit haar expertise rond mobiliteit 
heeft IMOB ook heel wat te bieden aan excellente Vietnamese doctorandi. Vanuit deze 
onderzoekssamenwerking wenst IMOB de bestaande contacten te onderhouden. Zo 
plant een Vietnamese oud-PhD student op dit moment een master in de verkeerskunde 
in de Vietnam Aviation Academy (VAA) op te starten. Deze opportuniteit wil IMOB aan-
boren om een joint master degree met  VAA uit te bouwen. Daarnaast wil IMOB ook 
samenwerken met de HCMC University of Transport.
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VIETN
AM

WET

De faculteit Wetenschappen werkt in het kader van een project van 
het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) van prof. dr. Peter 
De Maesschalck intensief samen met Vietnam. Nu wordt nagegaan 

op welke manier deze onderzoekssamenwerking nog verder kan versterkt worden en 
of vanuit dit gezamenlijk project ook potentiële onderwijssamenwerkingen in het leven 
geroepen kunnen worden.

EDM

Op dit moment loopt er een bilaterale samenwerking met de Vietnam 
Academy of Science and Technology (HUST) in het kader van een doc-
toraatsonderzoek. HUST sprak al haar uitdrukkelijke interesse uit om 

die onderzoekssamenwerking verder uit te breiden. Vanuit de bestaande partnerschap-
pen wordt nu onderzocht op welke manier beide universiteiten ook de krachten kunnen 
bundelen op het gebied van onderwijs.

IMO-IMOMEC

Prof. dr. Patrick Wagner diende het voorbije jaar met succes een VLIR-
UOS RIP(Research initiatives Project)-aanvraag in om de contacten met 
Vietnam – ook op het terrein van het materiaalonderzoek –te exploreren.

BEW

Vietnamese studenten van de Foreign Trade University (FTU, Hanoi) kun-
nen op dit moment in principe al voor één jaar de master of Management 
aan de UHasselt komen volgen en vice versa, maar deze uitwisseling 

vergt nog verdere uitwerking. Ook voor het onderzoek werd in 2012 al een samenw-
erkingsovereenkomst met het FTU afgesloten. Door de lesopdrachten van prof. dr. Wim 
Vanhaverbeke in Ton Duc Thang University (TDT) en de Hanoi School of Business, en 
het onderzoeksengagement van prof. dr. Gerrit Janssens, die projectleider Institutional 
Strenghtening is in een samenwerkingsproject met de Hué Univerisity, is het netwerk van 
de faculteit BEW in deze Vietnamese universiteiten al tamelijk stevig verankerd. 
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FINANCIËN 2013
aarrekeningen, opbrengsten, kosten en balans. Deze cijfers vertalen een concreet beleid dat de UHasselt in 2013 voerde ten gunste van haar 
onderwijs en onderzoek en dienstverlening.

OPBRENGSTEN
In 2013 bedroegen de opbrengsten van de UHasselt in totaal 77,3 miljoen euro.

52%
• 40,1 miljoen euro zijn overheidstoelagen van de Vlaamse Overheid voor Werking, 

Investeringen, Sociale Voorzieningen en het Bijzonder Onderzoeksfonds.

29%
• 22,1 miljoen euro zijn opbrengsten voor fundamenteel en toegepast onderzoek 

(zonder het Bijzonder Onderzoeksfonds) en  worden via competitie op de  
onderzoeksmarkt geworven, verdeeld over tweede geldstroom (3 miljoen  
euro), derde geldstroom (13,2 miljoen euro) en vierde geldstroom (5,9  
miljoen euro).

15%
• 11,4 miljoen euro zijn eigen opbrengsten (studiegelden, beleggingen…) en  

opbrengsten uit vormings- en wetenschappelijke activiteiten.

DE OVERIGE MIDDELEN ZIJN OPBRENGSTEN VAN 
ALLERLEI AARD.

52%

29%

15%

77,3 
miljoen
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KOSTEN
In 2013 bedroegen de kosten van de UHasselt in totaal 73,4 miljoen euro. In 
concrete cijfers betekent dit:

66%
• Bezoldigingen personeel: 48,5 miljoen euro

26%
• Diensten, goederen en andere kosten: 18,7 miljoen euro

8%
• afschrijvingen, voorzieningen: 6,2 miljoen euro

DE OVERIGE MIDDELEN ZIJN OPBRENGSTEN VAN 
ALLERLEI AARD.

66%

26%

8%

73,4
miljoen
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e UHasselt? Dat is Knowledge in action. Kennis die 
– ook buiten de universiteitsmuren – een verschil 

maakt. En dat is ook de pers niet ontgaan. De succesvolle 
onderwijsresultaten, medische doorbraken en baanbreken-
de wetenschappelijke onderzoeken van de UHasselt lever-
den het afgelopen jaar heel wat knappe krantenkoppen. 

DOCUMENTAIRE  
DOCTORAATSTUDENT UHASSELT 
INTERNATIONAAL BEKROOND 

(TV LIMBURG - 02/12/2013)  

Peter Snowdon, een Britse doctoraatsstudent aan 
de UHasselt, heeft een internationale prijs gewon-
nen op een gerenommeerd documentairefestival 
in Tsjechië. Zijn documentaire heet ‘The Uprising’ 
en gaat over de Arabische Lente in onder meer 
Egypte en Tunesië. Alle beelden in de documen-
taire zijn amateurbeelden.

40
JAAR

UHASSELT IN DE PERS
STOET DER TOGATI LUIDT  
40 JAAR UHASSELT IN  

(TVL 27/09/2013) 

“Limburg heeft in deze crisistijd een sterke universiteit nodig.” Dat is de 
boodschap die de rector van de UHasselt, Luc De Schepper, vanmid-
dag verkondigde op de academische openingszitting. De universiteit 
viert dit jaar haar 40-jarig bestaan en wil meer dan ooit uitgroeien tot 
een sterke innovatiemotor voor deze provincie.

Hasselt bewijst vernauwen oogbloedvaten door lucht-
verontreiniging (HBvL, 13-08-2013)
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UHASSELT BEREIKT DOORBRAAK 
IN ONDERZOEK NAAR  
FLINTERDUNNE ZONNECELLEN  

(TVL - 3/07/2013) 

Wetenschappers van imo-imomec, het Instituut 
voor Materiaalonderzoek van de Universiteit Hasselt, 
hebben een doorbraak bereikt in het onderzoek naar 
flinterdunne zonnecellen. Zulke zonnecellen zijn tot 
1.000 keer dunner dan de gewone. Het nadeel van 
de cellen is wel dat ze minder rendement hebben, 
maar bij de UHasselt zijn ze nu een aanzienlijke stap 
dichter om dat verschil weg te werken.

octor aan UHasselt spoort ziektes op met  
smartphone ...(De Morgen, 10/11/13)

xperimenten klimaatkoepels van Nationaal Park in 
Eisden starten eind 2014 (27/08/2013 – DM)

VF as cheap as £170, doctors claim  

imburgse onderzoekers vinden low budget ivf-
techniek uit 

Hasselt onderzoekt energiewinning uit groenafval  
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