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Voor dit Jaarverslag 2016 kwam één – heel mooi – nieuwtje helaas te laat: in maart 2017 haalde de UHasselt voor het eerst de ranking van ‘beste kleine 
universiteiten ter wereld’. Een knappe vijftiende plaats. U begrijpt: ik wilde het u niét onthouden. Ook al omdat deze erkenning van Times Higher Education 
aantoont dat ons onderwijs – met onder meer les in kleine groepen, actieve werkvormen en korte lijnen tussen student en docent – niet enkel door onze studen-
ten zelf gesmaakt wordt.

De UHasselt is ‘klein’ (alles is relatief, natuurlijk) en jong (dat zeker), maar we stáán er wel. Kijk naar ons onderwijs, onderzoek en naar de rol die we opnemen 
in de regio én in de wereld. Als ‘universiteit van vandaag’ zetten we ons met beide voeten in de veranderende wereld, om de toekomst mee vorm te geven. 
In ons onderwijs laten we studenten op een zo actief mogelijke manier werken aan levensechte opdrachten. De uitdagingen waar wij als maatschappij voor 
staan, zitten vandaag al in ons curriculum verweven. Ook in het onderzoek zoeken we voortdurend naar oplossingen voor grote vraagstukken als de vergrij-
zingsgolf, opmars van chronische ziekten en de opwarming van de aarde. Door de handen in elkaar te slaan met kenniscentra, overheden, bedrijven en 
andere partners – en dus door onze expertise letterlijk buiten de universiteitsmuren te brengen – maken we het verschil.

En dat doen we elke dag opnieuw – 365 dagen lang (of 366 in schrikkeljaar 2016). Dankzij de inzet, het werk, het engagement van al onze proffen, onder-
zoekers, medewerkers en studenten. Zij leggen de lat hoog, verleggen grenzen en proberen het verschil te maken – voor henzelf en anderen. Zij maken van de 
UHasselt de ‘universiteit van vandaag’. En wat dat zoal betekende in 2016 kunt u lezen in dit Jaarverslag, met 366 verhalen – grote en kleine.

Veel leesplezier.

Luc De Schepper
Rector UHasselt

ÉÉN (SCHRIKKEL)JAAR, 
366 DAGEN, 366 VERHALEN

WOORD VOORAF
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Een tweede leven voor het 
Kolenspoor in Genk: masterstu-
denten architectuur bouwden 
pop-up voedsel-werkstations. 
#designLife #buildthefuture

Rechtenstudenten UHasselt en 
KU Leuven namen het tegen 
elkaar op in bemiddelings-
wedstrijd. #onderhandelen 
#bemiddelen #alternatie-
veconflictoplossingen

Biologiestudenten gingen op 
zesdaagse veldstage in het 
Station Marine de Wimer-
eux. #veldwerk #geologie 
#plant-en-dierkunde #ecologie

Bachelorstudenten fysica 
spotten het Noorderlicht 
in het Zweedse Kiruna. 
#fotonica-in-de-praktijk

1.911 professionals 
volgden 33 UHasselt-
SEE-opleidingen. 
#professionaliseer-de-
professional #UHasseltSEE

Masterstudenten Architectuur 
en kunst toonden hun 
talent tijdens EXIT/16. 
#toonjetalent

Welke flexibele 
productiemethoden kan 
H.Essers inzetten in de 
farma-industrie? Studenten 
handelswetenschappen 
onderzochten het. 
#businessgame

Orgaanmuseum toonde 
studenten en bezoekers 200 
normale en door ziektes of 
infecties aangetaste organen 
en misvormde foetussen. 
#doordeogenvanchirurgen 
#vanrobays

Rechtenstudente Valéry 
Frederix nieuwe 
voorzitter van StuRa. 
#vrouwenaandetop

Studenten kinesitherapie en 
revalidatiewetenschappen 
kropen in 
ouderdomssimulatiepak. 
#lessengeriatrie

Wat zijn de gevolgen van 
de zelfrijdende auto voor 
onze wegen, verkeers-
veiligheid en wetgeving? 
Studenten mobiliteitsweten-
schappen onderzochten het. 
#Mobiliteitsrevolutie

Informaticastudent Michiel 
Kempen richtte al twee 
bedrijven op tijdens zijn 
studie. #student-ondernemer 

Welke kansen tot succes 
laten Genkse bedrijven 
liggen? Masterstudenten 
Management legden 
opportuniteiten bloot. 
#businessmodelling 
#stadgenk #mattypaquay

De UHasselt werd in totaal 
1.786 keer vermeld in de 
geschreven pers – 659 
keer meer dan in 2015. 
#Krantenkoppen #Pers

Mobiliteitswetenschapper 
Arne Nys ontwierp een 
prototype-app die bus- 
en treinreizigers ook bij 
vertragingen zonder stress 
naar hun bestemming loodst. 
#masterthesis #ondernemen
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Unizo en StudentStartUp 
bundelden krachten in 
uniek begeleidingstraject 
student-ondernemers. 
#betere-begeleiding-voor-
ondernemende-studenten

Het nieuwe academiejaar 
werd ingezet met de Stoet 
der Togati in de binnenstad. 
#tradities

De pedel kreeg dit jaar 
voor die gelegenheid 
een ‘nieuwe’ pedelstaf. 
#zevenkilosymboliek

Op 5 SID-in-beurzen werden 
4.750 UHasselt-folders 
verspreid. #studiekeuze 
#sidin

UHasselt krijgt 
groen licht voor 
masteropleiding 
handelswe-
tenschappen. 
#nieuwe-oplei-
ding-in-aantocht 
#salk

5.000 UHasselt-pennen 
werden uitgedeeld. 
#schrijfjetoekomst

Luc De Schepper: Meer 
jongeren toegang verlenen 
tot hoger onderwijs zal 
altijd een belangrijke taak 
van een universiteit blijven. 
#democratisering #uitdaging

35 studenten volgden 
keuzevak ondernemerszin. 
Dat zijn er 23 meer dan in 
2015 
#boost-je-ondernemerszin

UHasselt-masterthesis 
maakt van TEW-student 
Yannick Antonissen één 
van de vooraanstaande 
crowdfunding-experts in 
België. #crowdfunding 
#belgisch-expert

Grote namen luidden 
academiejaar in 
met gastcolleges. 
#geertbourgeois 
#paulmagnette

StudentStartUP begeleidde 
37 UHasselt-studenten. 
#student-ondernemers

Pi Dag werd gevierd aan de 
UHasselt met wetenschap-
pelijke lezingen en PI(e). 
#feestvandewiskunde

Wie kan beter vertellen 
over Publieke Financiën 
dan #guyvanhengel 
#ericvanrompuy #lauraderoy 
en #beacantillon? 

16 UHasselt-studenten 
werkten een goed 
ondernemersidee uit 
in StudentStartUP. 
#allesbegintmeteengoedidee

5.982 studenten startten het 
nieuwe academiejaar aan 
de UHasselt. #groei

1.750 individuele leerlingen 
bezochten een van de 
vier infodagen in Hasselt 
of Diepenbeek. #infodag 
#studiekiezer

6 UHasselt-studenten 
startten effectief een eigen 
onderneming. #student-
ondernemers
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Was jullie enthousiasme eigenlijk groot toen jullie 
die opdracht voor de kiezen kregen?
Lindsay Verheyen: Best wel. Dit was duidelijk 
géén gewoon vak. Je kreeg de kans om voeling te 
krijgen met het ondernemer-zijn én om zelf ook iets 
ondernemends te doen. Dat soort praktijkopdrach-
ten was voor mij een van de redenen om handels-
wetenschappen te gaan studeren. Tegelijkertijd 
was het een beetje eng. Bij het begin van dit pro-
ject weet je eigenlijk niet waar je aan begint en 
welke uitdagingen je onderweg zal tegenkomen. 
Dit vak dwingt je om continu buiten je comfortzone 
te stappen.

“WIJ WILLEN DE MARKT 
VEROVEREN” 

‘SMALL BUSINESS PROJECT’ LAAT STUDENTEN HANDELSWETENSCHAPPEN ONDERNEMEN 

Bedenk een vernieuwend(e) product of dienst die het leven van de consument makkelijker maakt. Onderzoek 

in welke vorm dat idee zijn plek op de markt kan veroveren. Ontwikkel het product en vermarkt. Die opdracht 

kregen tweedejaarsstudenten handelswetenschappen op hun bord. Hanne, Rob, Willem, Aline en Lindsay 

vertellen over hun (zoek)tocht van idee naar bedrijfje.

Aline Buntinx: Ik had er meteen ontzettend 
veel zin in. Ik kom zelf uit een ondernemersfamilie 
en wil later ook het liefst een eigen bedrijf starten. 
Samen met je team een businessconcept bedenken 
en van een idee een bedrijf maken: dat klonk mij 
meteen als muziek in de oren.

Mochten jullie zelf je teamleden kiezen?
Hanne Zoomers: Niet helemaal. Iedereen 
moest de ENTRE-Spiegel-competentietest afleggen: 
daarin ontdek je in welke vaardigheid je uitblinkt. 
Leiderschap, netwerkskills, verantwoordelijkheids-
zin, doorzettingsvermogen en marktinzicht – als 
je met succes een nieuw product op de markt wil 

zetten, heb je al die vaardigheden nodig. Een 
team van vijf leidertypes is bij voorbaat gedoemd 
om te mislukken.

Rob Janssens: Na die test wist iedereen wat 
zijn persoonlijke troeven waren. Daarna kwam 
het erop aan om in elk team de juiste match te 
hebben. Eigenlijk hadden wij geluk, want wij 
werkten vorig academiejaar al een keer in het-
zelfde team samen. We voelden toen al aan dat 
onze competenties elkaar mooi aanvulden… Dat 
zagen we, gelukkig, nu ook geobjectiveerd in die 
competentietest. ►

33

Willem Degol, Lindsay Verheyen, Hanne Zoomers, Aline Buntinx en Rob Janssens.
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POST-ITS

Wat was de eerste stap?
Willem Degol: Een brainstormsessie. Elke groep 
kreeg een bord met zes velden. Zes trends die bin-
nen het ondernemend landschap leven –  inspelen 
op de vergrijzing, vrije tijd en gadgets, verkeer en 
veiligheid... Binnen die trends moesten we elk idee 
dat in ons opkwam, noteren op een post-it. Niets 
was gek genoeg. Of het haalbaar was of niet, dat 
maakte op dat moment niet uit.

Rob: In die eerste fase mochten we niet met 
elkaar praten. We communiceerden letterlijk via 
post-its. We spuiden à volonté nieuwe ideeën en 
bouwden voort op de ideeën van anderen, zonder 
te oordelen. Pas in de tweede fase filterden we de 
niet-realiseerbare ideeën eruit en stelden we een 
top drie samen.

En? Hebben jullie het gat in de markt snel gevon-
den?
Lindsay: De drie beste ideeën moesten we 
pitchen aan onze docent (Pieter Vandekerkhof, 
red.) en Yves Exelmans van Vlajo. Op dat moment 
dachten we dat ons idee klaar was. Zelf waren 
we er in ieder geval razend enthousiast over. Wij 
zouden een lunchbox voor kinderen op de markt 
brengen die bestond uit twee delen. Het grootste 
compartiment was bestemd voor gezonde salades 
of broodjes. In het kleinste compartiment kon dan 
een ongezondere snack gestopt worden. Maar 
dat gedeelte zou mechanisch gesloten blijven tot 
het gezonde deel opgegeten was. Een gat in de 
markt, dachten we.

Waarom zijn jullie niet doorgegaan met dat idee?
Hanne: Het was te ambitieus. Mechanisch 
bleek de ontwikkeling van de lunchbox bijzonder 
complex. Het was ook niet evident om materialen 

te vinden die de strenge voedingsinspectie konden 
doorstaan. En dan was er nog het financiële plaat-
je: de matrijs alleen al zou 20.000 euro kosten.

Aline: Een tegenvaller van formaat, want we be-
seften meteen dat we dat idee konden opbergen. 
Om startkapitaal te vergaren, moeten we aande-
len verkopen aan investeerders… Maar 20.000 
euro verzamelen op zo’n korte periode: dat was 
gewoonweg niet haalbaar.

Willem: En toch konden we de handdoek niet 
zomaar in de ring gooien. We moesten gewoon 
van nul opnieuw beginnen. Anders konden we niet 
slagen voor dit vak. Terug naar de brainstormtafel, 
dus.

Frustrerend?
Aline: “Absoluut, want we hadden al heel wat 
waardevolle tijd verloren met dat lunchbox-idee. 
De deadline voor het businessplan kwam in zicht. 
Maar als het water je tot aan de lippen staat, kan 
je het hoofd niet laten zakken. We moesten erin 
blijven geloven en het gewoon wat kleiner zien.

TE KLEINE KLEERKAST

Dat nieuwe idee was IZi 8. Wat is dat voor iets?
Rob: “De IZi 8 is een klein, plastic achtvormige 
lus die je aan een kleerhanger kan bevestigen. En 
aan dat 8´je kan je weer een nieuwe kleerhanger 
ophangen. Op die manier spaar je ontzettend 
veel kastruimte uit. Je kleerkast wordt superoverzich-
telijk en je kan je outfits bovendien op voorhand 
samenstellen.

Waar kwam dat idee vandaan?
Willem: Met BiSimpli positioneren we ons als 
een bedrijf dat via innovatieve producten eenvou-
dige oplossingen biedt voor problemen waarmee 

VAN ONDERNEMERSZIN NAAR 
ONDERNEMERSCHAP

In het praktijkvak Ondernemen krijgen 
de bachelorstudenten handelsweten-
schappen de kans om binnen een be-
schermde – financieel veilige – omgeving 
te proeven van ondernemerschap.

“Een flat-app die bewoners vlot met elkaar 
laat communiceren. Een pop-up-bakkerij op 
Corda Campus of een innovatieve markeer-
stift-houder: UHasselt-studenten bewijzen in 
dit opleidingsonderdeel dat ze niet alleen 
ondernemende ideeën hebben, maar dat 
ze ook effectief kunnen ondernemen”, vertelt 
docent dr. Pieter Vandekerkhof (foto).

Het ‘Small Business Project’ loopt in samen-
werking met Vlajo (Vlaamse Jonge Onder-
nemingen). Willen de studenten hun idee 
nadien verder uitbouwen in een echt bedrijf? 
Dan krijgen ze via PXL-UHasselt StudentStar-
tUP alle ondersteuning en groeikansen om van 
hun onderneming een succes te maken.
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we dagelijks geconfronteerd worden. Zoals een te 
kleine kleerkast, dus.

Hanne: “We schreven onze missie en visie uit, 
voerden een concurrentieanalyse uit en deden een 
marktonderzoek bij meer dan 400 mensen. Die 
gaven aan dat er op de markt vraag is naar zoiets 
als onze IZi 8. Toen we bezig waren met die 
lunchbox kwamen we in contact met John Bijnens, 
ingenieursdocent aan de UHasselt. Hij zocht 
samen met ons mee naar goedkope en haalbare 
manieren om ons product ook effectief te produ-
ceren. Zonder zijn hulp was het ons nooit gelukt, 
want over technische productieprocessen weten 
wij helemaal niets.

Vlot het wat?
Lindsay: Eerst wilden we met 3D-printing 
werken, maar dat bleek niet haalbaar. Nu gaan 
we eigenhandig de 8´tjes uit grote vellen Polypro-
pyleen ponsen. Met een investering van amper 
200 euro kunnen we op die manier al 1.000 
setjes van tien IZi 8´s produceren.

Aline: Ook het marketingplan werkten we hele-
maal uit. We ontwikkelden een huisstijl, een flyer 
en een social-mediaplan. Toen we ons business-
plan voorstelden aan de jury was iedereen enthou-
siast. Die positieve feedback van onze docent, 
professor Nadine Lybaert, Vlajo-vertegenwoordiger 
Marc Beenders (van Limburg StartUp, red.) en een 
student-ondernemer gaf ons nieuwe, frisse energie.

WEBSHOP

Wanneer zijn jullie zelf tevreden?
Lindsay: “De voorbereiding op papier zit er nu 
echt op. Vanaf nu moeten we het gaan doen. En 
onze ambities zijn best hoog. Wij zijn pas tevre-
den wanneer we alle 1.000 producten verkopen. 
Via de webshop en op marktjes.

Wat met BiSimpli wanneer dit vak is afgelopen? 
Gaan jullie verder?
Willem: Eigenlijk hopen we dat BiSimpli niet 
stopt wanneer die eerste lading IZi 8´s verkocht is. 
Als dit product écht een schot in de roos is, zien 
we geen enkele reden om onze onderneming niet 

verder uit te bouwen. Dan willen we de geboek-
te winst graag opnieuw investeren in nieuwe, 
duurzame productiemethoden. Buiten de veilige 
ondernemingsomgeving van dit vak willen we dan 
ook verder timmeren aan BiSimpli. Wij hebben de 
smaak van het ondernemen goed te pakken.

COMFORTZONE

Wat maakt ondernemen zo boeiend?
Aline: Ondernemen is niet eenvoudig. Dat heb-
ben we aan den lijve mogen ondervinden. Het is 
voortdurend buiten je comfortzone treden, partners 
zoeken en contacten leggen. Het is vallen, weer 
overeind krabbelen en nooit opgeven. Maar de 
voldoening wanneer je dat product – dat je zelf 
bedacht en gemaakt hebt – in je handen kan 
houden, is niet te beschrijven. Als het nu straks ook 
nog eens een verkoopsucces wordt, dan geeft dat 
helemáál vleugels.

Lindsay: Voor ons is dit al lang geen opdracht 
voor onze opleiding meer. BiSimpli is écht ons 
bedrijf en wij willen de markt veroveren. ■
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20 UHasselt-masterstudenten 
architectuur zochten 
samen met 23 Vietnamese 
studenten antwoord op 
waterproblematiek en 
bevolkingsgroei in duurzame 
bouwprojecten in Ho Chi 
Mihn. #studiovietnam

In 2016 behaalden 37 
studenten uit 19 landen 
hun diploma Biostatistics. 
#internationalcourseprogram 
#groeikansenvoorhetzuiden

UHasselt bracht papieren 
tijdschriftencollectie naar 
Provinciale Bibliotheek 
Limburg. #goedeburen

UHasselt-onderzoekers 
architectuur stellen cocreatie-
projectresultaten rond 
duurzame ontwikkeling van 
ecotoerisme in Tanzania 
voor op internationale 
conferentie. #studiotanzania 
#daressalaam

UHasselt-onderzoekers 
ontwikkelden app 
met tips over culturele 
diversiteit op de werkvloer. 
#diversiteitopdewerkvloer

UHasselt-SEE lanceerde 
postgraduaat #CleanTech-
Management. #professionali-
seerdeprofessional

Junior Consulting, een 
vereniging van BEW-
studenten, sloot een 
samenwerkingsakkoord 
met Deloitte in Hasselt. 
#ondernemendestudenten

In 2015-2016 studeerden 
109 buitenlandse 
uitwisselingsstudenten 
aan de UHasselt. 
#exchangingexperience

Jan Colpaert verkozen 
tot nieuwe decaan 
Wetenschappen. 
#nieuwebaas

1.050 nieuwe UHasselt-studenten kregen gratis UHasselt-
hoodie. #proudtobeuhasselt

795 buitenlandse studenten  
uit 75 verschillenden landen 
studeerden in de reguliere 
UHasselt-opleidingen. 478 
méér dan vijf jaar geleden. 
#dewereldaanuhasselt#Mo-
biliteitsrevolutie

De UHasselt lanceerde 
Buddy Program voor 
internationale studenten. 
#warmwelkom

De UHasselt participeerde 
in 19 VLIR-UOS-projecten. 
#interuniversitaireontwikke-
lingssamenwerking

VLIR-UOS gaf groen licht 
voor een nieuw International 
Course Program aan de 
UHasselt. #MasterInTranspor-
tationSciences 

Vietnamese rectoren bezochten UHasselt om nieuwe 
 samenwerkingskansen te verkennen. #vietnamopbezoek
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De Vlaamse Doctoral 
Schools organiseerden aan 
de UHasselt een driedaagse 
winterschool rond functional 
coatings. #internationale-
experten-aan-het-woord

85 Belgische en 
Nederlandse AI-
onderzoekers zakten af 
naar de UHasselt voor 
de Benelux Conference 
on Artificial Intelligence. 
#drones #robots #AI

Typografie-onderzoekster 
Ann Bessemans trad toe tot 
Jonge Academie. #nieuwlid 

Architectuurstudenten 
zoeken nieuwe bestemming 
voor WTC-toren Brussel. 
#masterarchitectuur 
#herbestemmingalsspeerpunt 

Opleiding fysica ontwikkelde 
een flexibele cross-overleer-
omgeving.  
#Phys-XClassroomOfTheFutu-
re #onderwijszondergrenzen

Architectuur-onderzoekster 
Ann Petermans onderzocht 
hoe ze met UDelft-
studenten Industrial Design 
schoolgebouwen kan 
ontwerpen die “gelukkig” 
maken. #tobecontinued

Luc De Schepper wint 
nieuwe termijn als rector. 
#rectorverkiezingen

CEO Hans Bourlon lichtte de 
Studio100-bedrijfsvoering 
toe aan de hand van 
de cursus economie. 
#handelswetenschappen 
#economie-in-de-praktijk

Anne Mie Draye geeft fakkel door aan Johan Ackaert. 
#nieuwedecaanrechten

UHasselt-team van 9 doc-
torandi en studenten fysica 
mocht van European Space 
Agency experiment uitvoeren 
met zonnecellen in de strato-
sfeer. #teamoscar 

Minister Maggie De Block 
gaf lezing over geïntegreerde 
zorg op Netwerkevent 
faculteit Geneeskunde en 
levenswetenschappen. 
#hoogbezoek #netwerken

Twee nieuwe vicerectoren: 
Karin Coninx voor onderwijs, 
Jean-Michel Rigo voor onder-
zoek. #nieuwebestuursploeg

UGent en KU Leuven 
broedden op radicaal 
nieuwe jaarindeling. 
#uhasseltinspireert

Welke vernieuwingen 
kunnen geneeskunde-
onderwijs versterken? 
Faculteit Geneeskunde 
en levenswetenschappen 
vroeg het aan internationale 
experten. #curriculumdesign 
#sparren

Meer dan 500 studenten, 
doctorandi en alumni en 
meer dan 60 bedrijven ont-
moetten elkaar op Limburgse 
Jobbeurs. #hermesalumni 
#uhasselt 

Stadsbestuur Genk nam 
UHasselt-onderzoeksgroep 
ArcK onder de arm voor 
studie rond herbestemming 
van twee kerkgebouwen. 
#roelderidder 
#religieuserfgoed

Nieuwe Massive Open 
Online Courses (MOOC) 
mobiliteitswetenschappen 
betrekken deelnemers nog 
actiever. #peerassessment 
#zelfstandig-in-team
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Waarom beslisten jullie om deze opleiding te 
volgen?  
Linde Van Den Bosch: In de UHasselt-ba-
cheloropleiding werkten we al vaker rond 
herbestemming. Ik voelde meteen: hier ligt mijn 
passie, hier wil ik verder in gaan. Dat ik de master-
opleiding ook nog eens in het Engels kon volgen, 
ervaarde ik als een extra troef. Omwille van de 
taal, de experimentele aanpak van het onder-
zoek, de internationale studentengroep én het 
indrukwekkende docentenlijstje. Christoph Grafe 
(directeur Vlaams Architectuur Instituut en Universi-
teit Wuppertal, red.), An Fonteyne (noAarchitecten, 
bekend van de Oude Gevangenis, red.), Freek 
Persyn (51N4e, bekend van o.m. C-Mine, red.): 
stuk voor stuk architecten die binnen dit thema 

“HERBESTEMMING GAAT ÓÓK 
OM EMOTIES EN 
  STORYTELLING”

UHASSELT START MET ENGELSTALIGE MASTER MET FOCUS OP HERBESTEMMING 

Sinds september 2016 biedt de UHasselt een nieuwe, Engelstalige masteropleiding interieurarchitectuur aan. De 

focus ligt op herbestemming van historisch erfgoed. En dat is uniek in Europa. “Een verfrissend nieuwe kijk op de 

rol die leegstaande gebouwen uit het verleden ook vandaag nog kunnen spelen in onze maatschappij”, aldus de 

Vlaamse Linde Van Den Bosch en de Zuid-Afrikaanse Rifqah Allie die de opleiding volgden.

hun buitenlandse sporen al ruimschoots verdiend 
hebben. Ik vond het een schitterende kans om hen 
te mogen ontmoeten.

Rifqah Allie: Ik maakte m’n bachelorthesis over 
een herbestemmingsontwerp. Toen mijn promotor 
mij over deze opleiding vertelde, was ik meteen 
enthousiast. Hoe gaan we om met leegstaande, 
historische gebouwen? Dat is ook in Kaapstad 
een grote uitdaging. In Zuid-Afrika trekt men nog 
te vaak eenzijdig de kaart van restauratie, zonder 
naar een nieuwe, maatschappelijk relevante rol 
voor die gebouwen te zoeken. Hier in Europa 
bestaat daar al meer onderzoek en expertise rond. 
Jullie deden al geweldige dingen met mijngebou-
wen, industriële sites, oude postkantoren, kerken 

en kloosters. Dat ik deze opleiding in België kon 
volgen, was voor mij dan ook een grote meer-
waarde.

NIEUW LEVEN GEVEN

Hoe zouden júllie ‘herbestemming’ definiëren?
Linde: Oude gebouwen een nieuw leven geven. 
Dát is de essentie. Altijd een uitdaging, want ge-
bouwen staan leeg omdat hun bestaansreden van-
daag niet relevant meer is. Onze taak bestaat erin 
om dat gebouw een nieuwe bestemming te geven 
en het zó te ontwerpen dat het die nieuwe rol ook 
goed kan spelen. Een oefening in balans, want je 
mag niet halsstarrig vasthouden aan elk accent uit 
dat roemrijke verleden. Tegelijkertijd mag dat ► 

66

Rifqah Allie en Linde Van Den Bosch.
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historische verhaal ook niet verdrinken in je nieuwe 
ontwerp. Je moet – met de nodige creativiteit en 
sensitiviteit – manieren van restaureren vinden 
die de nieuwe gebruikswaarde niet overschadu-
wen. Poëzie creëren binnen de grammatica van 
bestaande structuren. 

Rifqah: Herbestemming gaat over méér dan 
architectuur. Het draait om emoties en storytelling. 
Over het oude en het nieuwe die elkaar ontmoeten 
én versterken in een nieuw verhaal. De maatschap-
pelijke uitdaging – een nieuwe functie vinden voor 
dat gebouw – vormt het uitgangspunt, maar je 
ontwerp moet ook passen bij de sfeer en de typo-
logie van de constructie. Tot hoe ver kan je een 
gebouw afpellen zonder aan de essentie ervan te 
raken? En hoeveel elementen kan je toevoegen? 
Om die keuzes te kunnen maken, is er een bepaal-
de gevoeligheid nodig.

van een gemeenschap perfect met elkaar in 
evenwicht brengen. Neem nu het project dat 
we uitvoerden rond de herbestemming van het 
Gruuthusemuseum in Brugge. We wilden naast die 
‘museum’-functie ook nieuwe functies creëren die 
relevant waren voor de buurtbewoners. Niet on-
belangrijk in een stad waar bijna al het historisch 
erfgoed naar toerisme gaat. En dat lukte perfect. 
Met een museum én ruimtes die door de bewoners 
gebruikt kunnen worden voor familiefeestjes, als 
fietsreparatie-atelier of kindercrèche. Soms moet je 
vooral niet te veel in hokjes denken.

Is die visie op herbestemming uniek?
Linde: Absoluut. In Vlaanderen en Europa is er 
geen énkele opleiding die hier specifiek op focust. 
En opleidingen die wél onderzoek doen naar 
erfgoed besteden vooral aandacht aan restauratie 
en conservatie.

Rifqah: In de opleiding kijken we trouwens ver-
der dan naar historisch erfgoed alléén. We gebrui-
ken herbestemming als een frisse bril om de totale, 
bebouwde omgeving te benaderen. We voeren 
niet alleen ontwerpprojecten uit voor kloosters, ker-
ken of musea, maar ook voor het WTC in Brussel. 
Misschien niet meteen het prachtigste gebouw met 
de mooiste, meest historische ornamenten, maar 
wat doe je met zo’n gigantisch pand in het mid-
den van de stad? Breek je het af omdat het zijn 
functie verloren heeft? Of zijn er slimme ontwerpen 
om dit soort gebouwen opnieuw relevant te maken 
voor mensen vandaag?

GRAPPIGE DIALOGEN

Wat staat centraal in de opleiding: het theoreti-
sche denken of het creatieve ontwerp?
Linde: Het is een heel geïntegreerd programma 
waarin alle onderdelen het creatieve ontwerp 
ondersteunen. Het ontwerp is uiteindelijk het 

GEEN EILAND

Hoe bepaal je wat de nieuwe functie kan zijn van 
zo’n gebouw?
Linde: Een gebouw is geen eiland. Het is deel 
van een buurt en een community. In welk stadsdeel 
is het gesitueerd? En wat zijn de noden van de 
mensen die daar wonen? Die vragen zijn cruciaal. 
Architectuur moet inspelen op maatschappelijke 
noden én – letterlijk – vormgeven aan het leven.

“ Architectuur  
 moet inspelen op  
 maatschappelijke  
 noden én het leven 
 – letterlijk – 
 vormgeven.”

Rifqah: In Kaapstad zie je architecten van-
daag experimenteren met de herbestemming van 
industriële gebouwen zonder rekening te houden 
met die bredere context. Het is natuurlijk mooi dat 
leegstaande loodsen een tweede leven krijgen als 
trendy restaurant, chique boetiek of hippe start-up, 
maar daarmee worden die gebouwen vaak opge-
waardeerd ten koste van de lokale gemeenschap. 
Daarmee creëer je een gevaarlijk spanningsveld.

Hoe zou het dan wél moeten?
Linde: Je kan een nieuwe functie en de noden 
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einddoel, maar je benadert het gebouw vanuit alle 
mogelijke insteken: sociologie, filosofie, geschiede-
nis, religie... Die veelzijdige input zorgt voor een 
beter begrip én tonnen ontwerp-inspiratie.

Rifqah: De docenten delen eenzelfde visie. En 
dat voel je. De opleiding is een goed doordach-
te puzzel die perfect in elkaar past. Die brede, 
meer filosofische benadering was voor mij heel 
nieuw. In Kaapstad gaat interieurarchitectuur 
eenzijdiger over design – interieurarchitectuur als 
oplossing voor praktische problemen. Deze visie 
op interieurarchitectuur is verfrissend, inspirerend 
en verrijkend.

Jullie volgen les in een internationaal diverse 
groep. Maakt dat de opleiding extra boeiend?
Linde: Als je negen studenten uit België, Syrië, 
Zuid-Afrika, Pakistan en Cyprus samenbrengt in 
één programma, krijg je vanzelf heel boeiende 
discussies en een bredere kijk op gebouwen en 
ontwerpen. Dingen die voor ons evident zijn, moet 
je ineens expliciteren.

Rifqah: Ik had bijvoorbeeld nooit eerder een 
klooster gezien. Wat is een klooster precies? Voor 
wie was het bedoeld? En waarom begroef men 
daar overledenen onder de grond, zodat iedereen 
letterlijk over hen heen loopt? Zoiets zou in Afrika 
absoluut not done zijn. Of co-housingprojecten: 
moet je daar écht als architect over nadenken? 
Is het niet gewoon logisch dat je je ouders in 
huis neemt als ze niet meer voor zichzelf kunnen 
zorgen? De culturele diversiteit in onze klasgroep 
zorgt voor grappige dialogen en frisse inzichten. 
Je moet referentiekaders loslaten, mee stappen in 
de denkwijze van anderen en dingen in vraag 
durven stellen om tot een inspirerend ontwerp 
te komen. Dat zijn belangrijke skills voor elke 
ontwerper.

ONDERZOEK NAAR 
HERBESTEMMING OP DE 
WERELDKAART

Met de nieuwe masteropleiding ADAPTIVE 
RE-USE wil de faculteit Architectuur en kunst 
uitgroeien tot dé Europese referentie rond 
herbestemming. De masteropleiding geeft een 
internationaal gezicht aan de onderzoeks-
expertise van de onderzoeksgroep ArcK.

De faculteit Architectuur en kunst heeft de 
voorbije jaren een stevige reputatie opge-
bouwd rond onderzoek naar herbestemming, 
met verschillende doctoraten en internatio-
nale projecten. “Daarmee is onze faculteit 
uitstekend geplaatst om die nieuwe opleiding 
aan te bieden”, aldus prof. dr. Koenraad Van 
Cleempoel. 

Heeft deze opleiding een betere ontwerper van 
jullie gemaakt?
Linde: Zonder twijfel. Ik heb breder leren kijken 
én mijn voelsprieten aangescherpt. Daardoor heb 
ik een vorm van sensitiviteit ontwikkeld die in elk 
project van pas komt. En ik ben een betere team-
speler geworden.

Rifqah: Ik heb eveneens geleerd om veel breder 
te kijken. Niet alleen naar het gebouw, maar ook 
naar de bredere socio-economische context én de 
sfeer die je wil bereiken. Hier heb ik inzichten op-
gedaan die ik mijn hele carrière zal meedragen. ■
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Nele Evers ontdekte in 
courgetteplanten drie nieuwe 
bacteriën die de planten 
sneller doet groeien én 
schadelijke stoffen afbreekt. 
#doctoraatmetimpact 
#supercourgette

Luchtvervuiling veroorzaakt 
hogere koeiensterfte, 
onderzocht UHasselt-
milieuepidemioloog 
Bianca Cox. 
#viezeluchtdoetkoeiensterven

Met ‘de Huisdokter’ krijgen 
Limburgse verbouwers advies 
op maat voor duurzame 
renovaties. Maar renderen 
die inspanningen? ArcK-
onderzoekers bekeken het. 
#duurzaamrenoveren

Professor milieueconomie 
Robert Malina ruilde 
Amerikaanse topunief 
MIT in voor UHasselt. 
#kennistransfer

UHasselt bundelde in 
Europees onderzoeksproject 
GREAT(Growing Renewable 
Energy Applications and 
Technologies) krachten met 
KU Leuven en SmartGridFlan-
ders. #elektriciteitsnet

UHasselt onthulde plannen voor nieuw faculteitsgebouw BEW. 
#bouwplannen #groei

UHasselt-onderzoekers 
zetten populieren in om 
vervuilde bodems te saneren. 
#centrumvoormilieukunde

Rookverbod redt steeds 
meer levens: tussen 2006 
en 2011 zijn 3.040 
hartinfarcten vermeden 
in Vlaanderen, bewees 
UHasselt in onderzoek. 
#komoptegenkanker

Faculteit BEW krijgt nieuw 
gebouw op campus Hasselt. 
#bouwplannen

Ook voor de 
Herkenrodekazerne 
maakte de UHasselt 
haar bouwplannen 
bekend. #poortgebouw 
#wittekazerne 

Landbouwbedrijven 
in Zuid-Europa zien 
inkomsten sterk dalen door 
klimaatverandering, bleek 
uit UHasselt-onderzoek. 
#klimaatverandering

GREAT concludeerde dat 
de overgang naar een 
slim net de CO2-uitstoot 
significant kan terugdringen. 
#greatnews

Nieuw Interreg-project 
moet weg vrijmaken 
voor multifunctioneel 
bouwmateriaal op zonne-
energie. #pvopmaat

Vuile lucht maakt kinderen 
minder aandachtig. 
Effect van luchtvervuiling 
bijna even bepalend als 
opleidingsniveau van ouders, 
stelde UHasselt-prof Tim 
Nawrot. #luchtvervuiling

Kinderen die geboren 
worden in streken met vuilere 
lucht hebben vaak lager 
geboortegewicht, toonde 
Esmée Bijnens aan in haar 
doctoraat. #luchtvervuiling

Onderzoekers van UHasselt 
en imec zijn erin geslaagd 
om – samen met Britse en 
Amerikaanse collega’s – tan-
demzonnecellen te ontwik-
kelen. #dubbeleperovskiet 
#dubbele-impact
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Hoe kan Hasselt uitgroeien 
tot een fietsstad? Stad 
Hasselt zocht inspiratie bij 
IMOB. #Hasseltsfietsstad

UHasselt stimuleerde 
studenten om deel te nemen 
aan ‘Dagen Zonder Vlees’ 
en bespaarde in totaal meer 
dan 14.000 vierkante meter 
op ecologische voetafdruk. 
#lekkervegetarisch 
#goedvoorplaneet

Febetra en Instituut voor 
Mobiliteit (IMOB) voerden 
diepteanalyses uit om 
belangrijkste oorzaken 
van ongevallen met 
vrachtwagens bloot te 
leggen. #verkeersveiligheid

Met Transport Systems and 
Transport Policy lanceerde 
IMOB nieuwe MOOC voor 
internationale studenten. 
#shapethefutureofmobility

Luc De Schepper: Ecotron 
Hasselt University zal onder-
zoekers en bezoekers uit de 
hele wereld naar Limburg 
brengen. #trotsopecotron

Gouverneur Reynders 
vroeg UHasselt om 
nieuw verkeersplan voor 
Limburg uit te werken. 
#mobiliteitinlimburgsepraktijk

Het Verpakkingscentrum 
(imo-imomec) werkte in 
verschillende onderzoeks- en 
dienstverleningsprojecten aan 
duurzamere verpakkingen 
voor voedselindustrie. 
#groeneverpakking

Tweedejaarsstudenten 
mobiliteitswetenschappen 
hielpen ook stad Ninove 
fietsvriendelijker maken. 
#degroteverkeersenquête 
#ninovefietsstad

Op campus Diepenbeek 
werden de renovatie- en 
verbouwingswerken alvast 
gestart. #nieuwelabos

Welke signalisatieborden 
kunnen vlotte doorstroom 
verkeer aan IKEA 
Hasselt garanderen? 
IMOB onderzocht het. 
#rijsimulatoronderzoek 
#infranea #connect

Architectuurproffen Sylvain 
De Bleeckere en Danny 
Windmolders braken in 
nieuw boek lans voor 
meergeneratiewoningen. 
#nieuwewoonvormen

 UHasselt ondertekende 
engagementsverklaring 
toegankelijk onderwijs. 
#onderwijstegenarmoede

IMOB ontwikkelde app 
voor INDEV om zelf 
ongevallen te rapporteren. 
#ongevallenapp

14 managers, consultants, 
bedrijfsleiders en beleidsme-
dewerkers leerden nieuwe 
milieuvriendelijke technolo-
gieën (en de economische 
impact daarvan) kennen in 
nieuw UHasselt-postgraduaat 
Cleantech Management. 
#duurzametoekomst 
#UHasseltSEE

Leo Delcroix verkozen 
tot voorzitter Raad van 
Bestuur, Hendrik Verbrugge 
nieuwe ondervoorzitter. 
#nieuwebestuursploeg

IMOB monitorde gevaarlijke 
situaties met zwakke 
weggebruikers beter 
via nieuwe tool. #ruba 
#verkeersveiligheid

Meer dan 3.000 bezoe-
kers kregen op Dag van de 
Wetenschap in primeur een 
rondleiding in de splinternieu-
we Ecotron Hasselt University. 
#klimaatonderzoek
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Wie Terhills – in hoofdtoegangspoort Connecterra 
van het Nationaal Park Hoge Kempen –  binnen-
wandelt, kan moeilijk náást de Ecotron Hasselt 
University kijken. Twaalf gigantische koepels 
hertekenen er de horizon. De meer dan 100 meter 
lange inoxwand weerspiegelt het graslandschap, 
waardoor het lijkt alsof de koepels boven het 
landschap zweven. Het spiegelende omhulsel 
reflecteert ook de schachtbok… Symbolischer kan 
haast niet: op de plek waar ooit steenkool uit de 
grond gehaald werd, zullen onderzoekers uit de 
hele wereld straks speuren naar de effecten van de 
klimaatverandering op de biodiversiteit.

“Dat de Ecotron een plek kreeg in het Nationaal 
Park Hoge Kempen vind ik een grote meerwaar-
de”, zegt onderzoekscoördinator François Rineau. 

“KLIMAAT VAN 2070 
SIMULEREN”

ECOTRON HASSELT UNIVERSITY OFFICIEEL GEOPEND  

Dát ons klimaat aan het veranderen is, daar is iedereen van overtuigd. Maar over de effecten van die 

verandering op ons ecosysteem bestaat nog veel onduidelijkheid. Met de Ecotron Hasselt University beschikt de 

UHasselt over de perfecte infrastructuur om net dát in kaart te brengen. 

“De futuristische installatie is een landmark die 
aan iedereen die hier binnenwandelt zichtbaar 
maakt dat de regio investeert in hightechklimaaton-
derzoek.” Het geeft volgens prof. dr. Rineau niet 
alleen de nodige zichtbaarheid aan het onderzoek 
van de UHasselt, maar het is ook een uithangbord 
voor Limburg en Vlaanderen. “De Ecotron Hasselt 
University kan als een magneet werken op toeristen 
uit heel Europa.”

INGENIEUS

“Klimaatverandering is wereldwijd een issue. We 
wéten dat ons klimaat almaar extremer wordt en 
dat we in de toekomst niet alleen geconfronteerd 
zullen worden met fellere regenbuien, maar ook 
met langere periodes van droogte. En tóch bestaat 

er nog maar weinig onderzoek naar de effecten 
van die klimaatverandering op ons ecosysteem”, 
vertelt professor Rineau. “Eigenlijk is dat niet zo 
vreemd, want klimaatomstandigheden simuleren, 
is niet eenvoudig. Weersomstandigheden zijn 
een combinatie van vochtigheid, temperatuur, 
CO2-concentratie, wind, zonlicht… En ze variëren 
van minuut tot minuut.”

Om dat goed en realistisch te kunnen meten, 
controleren en manipuleren, heb je dus ontzettend 
ingenieuze onderzoeksinfrastructuur nodig. “Met 
de Ecotron Hasselt University hebben we nu zo’n 
hightechinfrastructuur. Dat is uniek, want in Europa 
is er enkel in Montpellier nóg zo’n Ecotron. En zij 
kunnen met hun installatie een stuk minder parame-
ters meten en controleren dan wij.” ►

100



24

DROOGTE

Welk effect zal klimaatverandering hebben op het 
ecosysteem van het heideland in het Nationaal 
Park Hoge Kempen? Dat willen de onderzoekers 
nauwgezet in kaart brengen. François Rineau: “Om-
dat we uit ander onderzoek al weten dat dit type 
ecosysteem het meest getroffen zou worden door 
droogteperiodes, willen we daarop focussen. Geen 
sinecure, want als we die periodes van droogte in-
eens te extreem gaan opvoeren, wordt de simulatie 
onrealistisch en maak je de bodem gewoon kapot. 
Daarom zullen we de twaalf ecosysteemkamers 
gebruiken om verschillende gradaties van die droog-
teperiodes te simuleren.”

Het onderzoek zal minstens 5 tot 10 jaar lopen. 
“En elk jaar opnieuw zullen we die periodes van 
droogte verlengen en intenser maken. Wat doet die 
droogte met de heide? Hoe gaat het ecosysteem 

in zijn totaliteit daardoor veranderen? Ontstaan er 
nieuwe plantensoorten? En wat met het bodemle-
ven? Dit onderzoek is ontzettend belangrijk, want 
als er nadelige effecten ontstaan, kunnen we daar 
misschien wel op anticiperen.”

BLOEMPOTTEN MET SENSOREN

In de heide hebben de onderzoekers – in een soort 
gigantische, cilindervormige bloempot – twaalf 
bodemstukken uitgegraven. Die bloempotten hebben 
een diameter van twee meter, een diepte van an-
derhalve meter en ze zijn doorweven met meer dan 
50 ingebouwde sensoren. Door die grote omvang 
zijn ze representatief voor echte ecosystemen. “We 
brengen ze onder in twaalf gesloten ecosysteemka-
mers, waar het zonlicht dat door de koepels schijnt 
de enige natuurlijke bron is. Alle andere parameters, 
zoals zuurstof, vochtigheid, CO2 en wind, kunnen 
we perfect meten, controleren en manipuleren. De 

VELE PARTNERS, ÉÉN DOEL
De Ecotron Hasselt University is het resultaat van een partnerschap van het Centrum voor Milieu-
kunde (CMK) van de UHasselt, de onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-Ecologie (PLECO) van 
de UAntwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland. Het project werd gerealiseerd met steun van de UHasselt, Limburg Sterk Merk (LSM) 
en de Vlaamse Regering.

data die we via de sensoren kunnen verzamelen, 
bieden ons een schat aan informatie. Zij vormen 
straks onze belangrijkste onderzoeksinput.”

Op het moment van ons bezoek zijn ingenieurs 
nog volop bezig met de installatie van de Ecotron 
Hasselt University. “Maar eenmaal het experiment 
start, mogen we niet te veel meer ingrijpen. Elke keer 
wanneer je binnenstapt in de ecosysteemkamer, be-
invloed je immers de omstandigheden. Slechts drie 
keer per jaar zullen we effectief grondstalen nemen. 
Het onderzoek zal vooral bestaan in de analyse van 
de computerdata die de sensoren genereren.” 

Buiten in de heide maakten ze een exacte kopie 
van zo’n bloempot in haar natuurlijke habitat. Prof. 
dr. François Rineau: “De meteorologietoren van de 
UAntwerpen meet de exacte weersomstandighe-
den. De windrichting en -sterkte, de kracht van de 
regen…. Die bootsen we zo natuurlijk mogelijk – in 
real time – en tot in het kleinste detail na in één 
van de koepels. Die meteorologietoren is van groot 
belang om de klimaatomstandigheden zo realistisch 
mogelijk te kunnen simuleren. En doordat de toren 
deel uitmaakt van een internationaal netwerk van 50 
meteorologietorens in heel Europa, beschikken we 
over veel relevante data.”

TOPWETENSCHAPPERS UIT EUROPA

Is dit onderzoek nu dé droom van een klimaatweten-
schapper? “Absoluut”, antwoordt François Rineau. 
“We hebben niet alleen de meest geavanceerde 
technologie tot onze beschikking, maar benaderen 
het topic ook erg interdisciplinair. Wat gebeurt er 
met het bodemleven als periodes van droogte elkaar 
in ijl tempo opvolgen? Daarover hebben we binnen 
het Centrum voor Milieukunde (CMK) voldoende 
expertise. Maar we willen ook weten welk effect die 
klimaatverandering op de koolstofcyclus, de fauna, 
flora en de watercyclus heeft. Om een zo volledig 
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mogelijk beeld te krijgen van de totale effecten van 
klimaatverandering op dit ecosysteem, werken we 
nauw samen met toponderzoekers uit heel Europa.”

En dankzij een hoogtechnologische infrastructuur is 
het niet moeilijk om onderzoekers met een indruk-
wekkend academisch cv naar Limburg te bren-
gen, aldus François Rineau. “Wetenschappers uit 
Antwerpen, Namen, Jüllich, Manchester, Uppsala, 
Amsterdam en Aberdeen zullen elk vanuit hun eigen 
expertise naar de effecten van klimaatverandering 
kijken. Door al die kennis en inzichten te combine-
ren en samen te brengen, groeit niet alleen onze 
eigen expertise maar ook de totale impact van ons 
onderzoek.”

PRIJSKAARTJE

Het Ecotron-onderzoek houdt trouwens niet op bij het 
bestuderen van de effecten van klimaatverandering. 
Samen met de milieueconomen van de UHasselt zal 
er ook berekend worden hoeveel klimaatverandering 
Limburg effectief zal kosten. Professor Rineau: “Dit 
heidelandschap groeit op één van de grootste drink-
waterreserves in Limburg. Hoe hoog is de economi-
sche kost wanneer die watercyclus wordt aangetast 
door droogte? En gaan minder toeristen de weg 
naar het Nationaal Park Hoge Kempen vinden 
als dit landschap van uitzicht verandert? Hoeveel 
inkomsten zal Limburg hierdoor dan jaarlijks missen? 
De economische effecten van klimaatverandering op 
die ecosysteemdiensten zal nauwgezet onderzocht 
worden.” 

Eén van de relevantste luiken van het onderzoek, 
vindt hij zelf. “Het maakt communiceren over de 
effecten van klimaatverandering heel concreet. Men-
sen begrijpen immers pas écht goed hoe dramatisch 
die zullen zijn wanneer je er een prijskaartje op 
plakt.” ■
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De Leerstoel Medische 
Ethiek opende met een 
lezing over de invloed van 
emoties en cognities op 
pijn. #gezondheidszorg 
#pijnbestrijding

UHasselt-onderzoek bewees: 
behandeling hoest kan 
met minder antibiotica. 
#robinbruyndonckx

Apothekers sporen 
‘onwetende’ diabetici 
op – en daarmee kunnen 
we 3,4 miljoen euro 
besparen tegen 2038, 
berekende onderzoeksgroep 
Patiëntveiligheid & 
Gezondheidseconomie. 
#gezondheidswinst

UHasselt/ZOL-onderzoe-
kers ontwikkelden nieuwe 
techniek om longkanker via 
bloedstaal op te sporen. 
#doctoraatmetimpact 
#evelinelouis

IMOB en JessaZiekenhuis 
lanceerden 
rijveiligheidscentrum 
voor senioren. 
#samenveiligmobiel

Moeilijker te behandelen 
soorten Hepatitis C komen 
significant meer voor bij 
injecterende druggebruikers, 
bleek uit onderzoek 
van UHasselt en ZOL. 
#onderzoekmetimpact

Belgische Charcot Stichting 
gaf 109.400 euro aan 
MS-onderzoek UHasselt. 
#multiplesclerose

CareVille Limburg ging 
internationaal met 
zorgproeftuin CrossCare 
#sameninnoveren 
#innovatievezorg

UHasselt-eredoctor 
Jean-Jacques Cassiman 
gaf openingscollege 
biomedische 
wetenschappen. 
#starteninstijl

Werknemers met beperking 
worden subtiel, maar 
structureel achtergesteld op 
de werkvloer, toonde Eline 
Jammaers in doctoraat aan. 
#inclusievewerkplek

Eerste Charcot Fellowship 
naar UHasselt-onderzoekster 
Elien Grajchen. Zij ontving 
200.000 euro voor haar 
MS-onderzoek. #biomed

Adlon UHasselt stoomde 
spelers KVC Westerlo, 
STVV en KRC Genk klaar 
voor nieuw voetbalseizoen. 
#medischetesten

Ingrid Lieten nieuwe 
directeur LifeTechValley, 
later omgedoopt tot Happy 
Aging. #versbloed

UHasselt-studenten bezorg-
den 70 personen met een 
beperking de week van hun 
leven. #multidisciplinaireacti-
viteitenweek

Ook de renners van 
wielerploeg Lotto-Soudal 
zakten af naar campus 
Diepenbeek voor 
medische testen. #topsport 
#toponderzoek
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Het voorbije jaar gaven 
836 UHasselt-studenten 
en -personeelsleden bloed 
op de campus – van wie 
402 voor de eerste keer. 
#bloedserieus 

Complix, dat in 
BioVille gehuisvest is en 
biotherapeutica ontwikkelt 
voor de behandeling van 
kanker, sloot megadeal 
met multinational 
Merck & Co (MSD). 
#researchmeetsmarket

Zorgrobot Zora (Zorg, 
Ouderen, Revalidatie en 
Animatie) nam haar intrek in 
BioVille. #robotsinzorg

POTUS werd bekroond door 
minister Maggie De Block. 
#mobilehealth

De veiligheidscultuur in 
Vlaamse ziekenhuizen zit in 
de lift, bewees een studie 
die de onderzoekgroep 
Patiëntveiligheid voor de 
FOD Volksgezondheid 
uitvoerde. #patientsafety

Spinning, pilates, fietsen 
of Total Body Workout: 
UHasselt-studenten sportten 
tegen kanker. En dat leverde 
2.291,83 euro op. #rekinea 
#miezerik #biomedica

Elektrisch fietsen is goed 
voor gezondheid van 
hartpatiënten, bevestigde 
een onderzoek van UHasselt 
en Jessa. #elektrischefiets

Onderzoekers van UHasselt, 
VITO, Universiteit Maastricht 
en TSG InnoteQ begonnen 
samen te werken aan 
innovatieve diagnostische 
procedures om risico op 
hart- en vaatziekten sneller 
en preciezer op te sporen. 
#transtechdiagnostics

UHasselt- en ZOL-onderzoek 
bij meer dan 700 moeders 
bewees: baby´s van 
zwaarlijvige moeders 
verouderen sneller. #obesitas 
#verouderingsproces

De VIB Biotechtour landde 
in de Oude Gevangenis. 
#wetenschappelijkeweetjes 
#interactieve-expo

IMOB nam samen met 
Maastricht University, REVAL 
(UHasselt) en de universiteit 
van Virginia het rijgedrag 
van jongeren met autisme 
onder de loep. #rijsimulator

Is de thuiszorg klaar voor 
de toekomst? UHasselt 
organiseerde een bevraging 
bij meer dan 600 Limburgse 
thuisverpleegkundigen. 
#nieuwzorgmodel

De zorg voor chronisch 
zieken kan tot 3.860 
euro per patiënt per jaar 
goedkoper, bleek uit 
economische analyse 
van de onderzoeksgroep 
Patiëntveiligheid, 
Gezondheidseconomie 
& Zorginnovatie. 
#gezondheidswinst 

240 kinderen kwamen met 
hun knuffel naar het zieken-
huis. #teddybearhospital 
#bemsahasselt

UHasselt berekende 
economische waarde van 
mantelzorgers in Vlaanderen 
op 11 miljard euro per jaar. 
#takingcare

Mobile health-project POTUS 
van UHasselt- 
spin-off Qompium spoorde 
hartritmestoornissen op 
met de smartphone. 
#mobilehealth

Met Age Simulation Suit 
GERT screenden UHasselt-
studenten architectuur 
het Sint-Katarinaplein in 
Hasselt op toegankelijkheid. 
#weekvandetoegankelijkheid
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Vandaag lijkt iedereen overtuigd van de gezond-
heidsvoordelen van mobile health, maar hoe zat 
dat tien jaar geleden toen jullie ermee begonnen?
Paul Dendale: Toen ik tien jaar geleden mijn 
hartpatiënten vanop afstand begon op te volgen, 
verklaarden collega-cardiologen mij voor gek. 
Men vond het idioot onderzoek – geldverspilling 
zelfs – waarvan men absoluut niets verwachtte. 
Het heeft een hele tijd geduurd vooraleer daar 

“MOBILE HEALTH BOEKT 
GEZONDHEIDSWINST ÉN 

BESPAART GELD” 

MINISTER MAGGIE DE BLOCK BEKROONT DRIE LIMBURGSE MOBILE HEALTH-PROJECTEN 

Mobile health is de toekomst – dat is ook de visie van Maggie De Block. In 2016 lanceerde de minister een 

oproep voor pilootprojecten rond gezondheidsapps en mobiele toestellen. Maar liefst drie projecten van het 

Limburg Clinical Research Program (LCRP) werden bekroond. “Een kans om impact te genereren op het Belgische 

gezondheidsbeleid. En een mooie waardering voor onze jarenlange inzet”, aldus prof. Dr. Paul Dendale (Jessa 

Ziekenhuis/UHasselt) en prof. Dr. Wilfried Gyselaers (Ziekenhuis Oost-Limburg/UHasselt).

verandering in kwam. Academische ziekenhuizen 
bleven ver weg van alles wat met mobile health te 
maken had. Tot vier jaar geleden werd er zelfs op 
het grootste cardiologiecongres geen enkele sessie 
besteed aan telecardiologie. In Limburg hebben 
we op dit domein écht gepionierd.

Wilfried Gyselaers: Vandaag is iedereen 
overtuigd van de voordelen. De onderzoeksresul-

taten bewijzen dat de patiënt én de maatschappij 
alleen maar winnen bij opvolging vanop afstand. 
Niet alleen in de cardiologie, ook in andere medi-
sche disciplines zoals de gynaecologie.

Welke gezondheidswinst hebben jullie met jullie 
onderzoek kunnen aantonen?
Paul Dendale: In de groep patiënten die 
na een hartfalen via telemonitoring werden ► 
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Prof. Dr. Wilfried Gyselaers en Prof. Dr. Paul Dendale.
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opgevolgd, waren er twee derde minder sterf-
gevallen dan in de groep patiënten met normale 
klinische nazorg. Dat konden we jaren geleden 
al aantonen. In dit nieuwe project focussen we 
op telerevalidatie. Studies tonen immers aan dat 
slechts 20 tot 40% van de hartpatiënten er na zijn 
revalidatie in slaagt om zijn levensstijl grondig om 
te gooien. Via een stappenteller en motiverende 
feedbackberichten proberen we het tij te keren. 
Met resultaat. Onze aanpak werkt motiverend en 
de hartpatiënten houden hun inspanningen veel 
beter vol. Daardoor daalt de kans op een recidief 
hartprobleem aanzienlijk. En dat effect blijft zelfs 
tot twee jaar ná de therapie-stop zichtbaar.

Wilfried Gyselaers: Ook in de verloskunde 
konden we de meerwaarde van telemonitoring met 
harde, klinische cijfers aantonen. Met ons team 
waren we er voordien al in geslaagd om risico-
zwangerschappen snel te detecteren door het hart- 
en vaatstelsel van zwangere vrouwen in kaart te 
brengen. Dankzij telemonitoring kunnen we die pa-
tiëntengroep nu ook intensiever en vanop afstand 
opvolgen. Die aanpak rendeert. Een derde van de 
observaties die we voordien deden bij zwangere 
vrouwen met een hoge bloeddruk, bleek overbo-
dig. In de risicogroep was er bovendien minder 
nood om vrouwen vroeger te laten bevallen of om 
een zwangerschap in te leiden. Dat verkortte niet 
alleen de hospitalisatieduur. Het verkleinde ook de 
kans op een keizersnede. En ook voor de baby´s 
betekende dit goed nieuws, want de opnamekans 
op de premature afdeling lag significant lager.

REVOLUTIE

Vervangt telemonitoring het klassieke dokters-
bezoek?
Paul Dendale: (Lacht) Enkel de overbodige 
doktersbezoeken. Routineconsultaties ruimen plaats 

voor interventies waarmee je écht impact kan 
hebben op de gezondheid van de patiënt. 

Wilfried Gyselaers: De meerwaarde van 
routineconsultaties wordt overschat. Een consultatie 
blijft een momentopname. Door telerevalidatie krijg 
je een veel beter beeld van de reële gezondheids-
toestand van de patiënt én kan je sneller op de bal 
spelen als er problemen opduiken.

vroedvrouwen en kinesitherapeuten wordt anders. 
De zorg van de toekomst wordt een geïntegreerd 
verhaal waarin alle zorgactoren continu met elkaar 
in interactie zullen treden. En daar zal de patiënt 
de vruchten van plukken.

Paul Dendale: Op die revolutie bereiden we 
onze geneeskundestudenten trouwens vandaag al 
voor. In het nieuwe curriculum gaan we expliciet 
aandacht besteden aan mobile health en het 
geïntegreerde gezondheidszorgmodel.

Betekent dit dat een dokter meer tijd zal doorbren-
gen met computerdata dan met patiënten?
Paul Dendale: Helemaal niet. Achter telemoni-
toring en -revalidatie schuilt een hele organisatie, 
met verpleegkundigen in clinical call centres die 
speciaal getraind zijn om die alarmsignalen op te 
volgen en contact op te nemen met patiënten en 
artsen. Als specialist komt er net meer tijd vrij om 
bezig te zijn met de patiënt. En de huisarts blijft 
zijn eerstelijnsrol ten volle spelen.

Wilfried Gyselaers: Een goede organisatie 
zorgt ervoor dat je je als arts niet moet bezighou-
den met de ruwe data die in het ziekenhuis toeko-
men. Goed opgeleide verpleeg- of vroedkundigen 
zorgen hiervoor. Bovendien wordt de technologie 
almaar verfijnder via o.a. automatische alarmen 
en signalen die meteen naar de persoon gestuurd 
worden die bij de zorg van de patiënt betrokken is.

Paul Dendale: En die alarmsignalen wor-
den ook steeds gepersonaliseerder. Binnen de 
cardiologie werkten we op dat terrein nauw 
samen met de biostatistici van het Centrum voor 
Statistiek (UHasselt). Zij maakten komaf met vooraf 
bepaalde, gestandaardiseerde drempelwaarden 
en ontwikkelden een gesofisticeerde statistische 
formule die drempelwaarden instelt op basis van 
de individuele waarden van elke patiënt. Een 

Paul Dendale: Je hoeft zelfs niet te wachten tot 
problemen zich voordoen. Met telemonitoring kan 
je daarop anticiperen. Een voordeel voor de pati-
ent, maar het maakt ook onze job interessanter. Als 
cardioloog is er niets zo frustrerend dan iemand  
die je vochtafwerende medicijnen voorgeschreven 
hebt, een week later met dezelfde problemen in 
het ziekenhuis zien te belanden. Misschien was 
zijn medicatie gewoon niet aangepast aan het 
warme weer? Met een tussentijdse aanpassing kan 
je heel wat zinloze heropnames vermijden.

Dat betekent dus dat de taak van de arts veran-
dert…
Wilfried Gyselaers: Absoluut. De hele mobile 
health-evolutie zal onze job ingrijpend veranderen. 
Ook de rol van huisartsen, verpleegkundigen, 

“ Toen ik 10 jaar 
 geleden met 
 mobile health 
 begon, verklaarden  
 ze me voor gek.”
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LIMBURG CLINICAL RESEARCH 
PROGRAM 

Het Limburg Clinical Research Program (LCRP) 
is een intensief samenwerkingsverband voor 
patiëntgerichte life science research. 

Met programmafinanciering van Limburg 
Sterk Merk (LSM), Provincie Limburg en de 
Vlaamse Overheid bundelden de UHasselt, 
het Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk) en het 
Jessa Ziekenhuis (Hasselt) sinds 2010 de 
krachten. Die samenwerking bracht het me-
disch-wetenschappelijk onderzoek in Limburg 
in een stroomversnelling. Mobile Health is één 
van de speerpunten van het LCRP. Binnen de 
Mobile Health Unit werken artsen in een multi-
disciplinaire setting samen met onderzoekers 
en bedrijven aan innovatieve mHealth-toepas-
singen. 

gigantische stap naar geneeskunde op maat. Als 
arts is het een enorme luxe om al die data op zo´n 
presenteerblaadje te krijgen.

HULPMIDDEL

Verandert telemonitoring ook de rol van de pati-
ent?
Wilfried Gyselaers: De patiënt wordt veel 
actiever bij zijn herstelproces betrokken. En dat 
rendeert. In het verleden vroegen we patiënten 
natuurlijk ook om hun medicijnen heel stipt in te 
nemen en hun bloeddruk en gewicht op te volgen. 
Maar we merken dat dit vandaag – nu ze weten 
dat wij over hun schouder meekijken – veel consis-
tenter gebeurt.

Paul Dendale: Bovendien kunnen ze zelf objec-
tief vaststellen dat de therapie die wij voorschrij-
ven, effect heeft. Ze zien hun parameters elke dag 
verbeteren. Ook dat motiveert.”

Mobile health als hulpmiddel, dus.
Wilfried Gyselaers: Precies. De technologie 
is niet méér dan een hulpmiddel om de patiënt 
te motiveren om zijn gezondheid zélf in handen 
te nemen. Het zorgt ervoor dat zij gezonder en 
bewuster gaan leven.

Paul Dendale: Onze gezondheid monitoren, is 
trouwens een algemene trend in de maatschappij. 
Niet alleen de risicogroepen waarop wij focussen, 
meten continu hun hartslag, bloeddruk en stappen. 
Ook de standaardpatiënt volgt die parameters 
steeds vaker zélf op via een app op zijn smart-
phone. Dat is een evolutie die wij als arts alleen 
maar toejuichen. Hoe meer mensen hun gezond-
heid meten en opvolgen, des te sneller ze eventu-
ele problemen zullen detecteren – en des te beter 
ze ook hun therapie zullen opvolgen.

KOSTEN

Is de toekomst van de geneeskunde mobiel?
Paul Dendale: Mobile health is de toekomst, 
ja. Als je ernstig zieke patiënten continu opvolgt, is 
de behandeling vanzelfsprekend beter afgestemd 
op de individuele patiënt. Zijn levenskwaliteit zal 
stijgen. Dat bewijzen de cijfers ook. Maar niet 
alleen de individuele patiënt wint. Met telemoni-
toring boek je als maatschappij ook economische 
winst. Patiënten worden minder vaak en minder 
lang gehospitaliseerd, op die manier kan je gigan-
tische kosten besparen in onze gezondheidszorg.

Wilfried Gyselaers: Met deze projecten 
bewijst minister De Block dat ook zij in deze mobile 
health-evolutie gelooft. Er moeten nog heel wat 
juridische en financiële kwesties uitgeklaard wor-
den, maar één ding staat vast: mobile health is de 
toekomst. En daar zullen alle partijen –  arts, patiënt 
en maatschappij – alleen maar bij winnen. ■
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UHasselt mag zichzelf 
tot 7% beste hoger-
onderwijsinstellingen 
in U-Multirank rekenen. 
#topscore

De UHasselt lanceerde 
haar Engelstalige website. 
#thinkglobal

UHasselt-prof 
Patiëntveiligheid Dominique 
Vandijck CEO van Zorgnet 
ICURO. #knowledge-in-
action

In de Times Higher Education 
Ranking werd UHasselt 
in 2016 (voor het eerst) 
gerangschikt op plaats 401-
500. #topunief

Drie UHasselt-
architectuurstudenten 
verdedigden Belgische 
driekleur op internationale 
ISOVER Multi Comfort 
Student Contest. #kwaliteit

IMOB gaf samen met zijn 
Europese consortiumpartners 
het startsein voor iSCAPE, een 
Horizon2020- 
onderzoeksproject dat streeft 
naar betere luchtkwaliteit én 
een lagere ecologische voet-
afdruk in Europese steden.

 In de Times Higher 
Education-lijst van ‘beste 
kleine universiteiten 
ter wereld’ prijkt 
UHasselt op plek 15. 
#pluimvooronderwijs

ERC Starting Grant van 2 
miljoen euro voor imo-
imomec-onderzoeker Bart 
Vermang. #zonnecellen

Google toonde interesse 
in Big Data-onderzoek 
UHasselt. #internetgigant 
#onderzoekstopper

VIB/UHasselt Kleinewietfeld 
Lab vierde eerste verjaardag. 
#msonderzoek

Eerlijker scheiden, ook 
zonder huwelijkscontract. 
UHasselt-prof Rechten 
Charlotte Declerck werkte 
mee aan de hervorming. 
#familierecht

Professor Ken Haenen 
werd editor-in-chief van 
het A1-tijdschrift Diamond 
and Related Materials. 
#impactfactortwee

Statistiek-professor Niel Hens 
kreeg 1,6 miljoen euro voor 
onderzoek naar verspreiding 
infectieziekten. #censtat 
#biostatistiek

Rechten-prof Elly Van de 
Velde gaf een lezing over 
tax rulings in Europees 
Parlement. #topexpertise

Rechten-prof Steven Van 
Garsse bestudeerde één 
van de belangrijkste 
nieuwigheden in 
overheidsopdrachtenrecht: 
de regeling rond 
self cleaning en 
de toepassing van 
corrigerende maatregelen. 
#maatschappelijkerelevantie
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Informatica-prof Frank Neven 
werd door Google in San 
Francisco uitgenodigd om 
zijn expertise rond Big Data 
toe te lichten. #kennisdelen

Chemie-doctorandus 
Joris Haven won 
BPG2016 Poster Prize. 
#succesvolledoctorandi

UHasselt-doctorandus Martijn 
Peters won de Vlaamse 
Wetenschapsbattle 2016. 
Hij legde nanotechnologie 
voor hersenonderzoek uit aan 
de hand van de Minions, 
K3 en de Rode Duivels. 
#wetenschapscommunicatie

Professor Petra Foubert 
ondersteunde Europese 
Commissie in beleid rond 
gelijke verloning voor man 
en vrouw. #onderzoekme-
timpact

Drie UHasselt-onderzoekers 
legden in Iedereen Beroemd 
uit waar hun onderzoek 
precies over gaat. #weten-
schapscommunicatie

Informatica-onderzoeker 
Jonny Daenen vond in 
doctoraat manier om sneller 
en goedkoper big data te 
analyseren. #knowledge-in-
action

Professor Wim Vanhaverbeke 
keynotespreker Open 
Innovation in SMEs op Open 
Innovation 2.0-conferentie 
2016 in Amsterdam. 
#sprekermetimpact

Mathijs Biesbrouck en Arne 
Nys schreven de beste master-
proef over verkeersveiligheid, 
mobiliteit en duurzaamheid 
en wonnen de AXA Award 
2016. #bekroond

CMK-onderzoekster Nele 
Witters haalde longlist 
verkiezing New Scientist 
Wetenschapstalent 2016. 
#erkenning

Onderzoekster Ann 
Bessemans leerde scholieren 
vlotter lezen met variabele 
letters. #readsearch #pxlmad

Familiebedrijven doen 
beroep op externe financiële 
audit om gevolgen mogelijke 
conflicten te verkleinen, bleek 
uit doctoraatsonderzoek van 
Maarten Corten. #externe-
audit

Met de huidige luchtkwaliteit 
in Nederland en België 
kost fijnstof ongeveer een 
jaar van ons leven, bewees 
UHasselt-prof Tim Nawrot in 
zijn onderzoek. #fijnstof

UHasselt-onderzoeker 
Jeroen Put ontwikkelde 
algoritme om belichting 
filmscène aan te passen 
zónder nieuwe opnames. 
#tijdengeldbesparen

UHasselt-onderzoekers 
lanceerden PhysXlaB waarin 
exploratie en cross-overs tus-
sen verschillende disciplines 
centraal staan. #overdegren-
zenvandisciplines

Nieuwe onderzoekslijn 
rond typografisch 
leesbaarheidsonderzoek 
gelanceerd: READSEARCH. 
#nietzomaarletters
#pxlmad

Rechten-prof Stijn Verbist 
drukte mee stempel op de 
wetgeving onteigeningen. 
#rechten-in-de-praktijk

Mobiliteitsprof Tom 
Brijs mocht op tv in Het 
Lichaam van Coppens 
uitleggen waarom we 
beter een gordel dragen. 
#wetenschapscommunicatie
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Ken Haenen: Binnen de wetenschappen klopt 
dat voor een deel wel. Voor je aan een onderzoek 
begint, ga je op zoek naar wat er in de litera-
tuur al verschenen is. Wat is er bekend? Welke 
inzichten kan ik in mijn experiment incorporeren? 
En welke paden zijn nog niét bewandeld? Je weet 
waar anderen mee bezig zijn, omdat ze erover 
gepubliceerd hebben. En je wil ook dat anderen 
weten welke onderzoeksresultaten jij geboekt hebt. 
Als je een onderzoek uitvoert en het niet publi-
ceert, dan kan je het net zo goed niet gedaan 

“DE H-INDEX IS NIET DE 
HEILIGE GRAAL” 

IN 2016 PUBLICEERDEN UHASSELT-ONDERZOEKERS 714 KEER IN A1-TIJDSCHRIFTEN 

Wil je een succesvolle academische carrière uitbouwen? Dan moet je publiceren in tijdschriften met een zo hoog 

mogelijke impactfactor. Die publicaties hebben niet alleen impact op je academische loopbaan.  

Ze bepalen ook je financiering én de score van je universiteit in de rankings. Maar wat is de ‘impactfactor’?  

En hoe meet je de impact van jouw onderzoek? Vijf stellingen aan prof. dr. Ken Haenen (fysica) en  

prof. dr. Steven Van Garsse (rechten).

hebben. Dan wordt het niet verspreid. Geen van 
je collega’s kan er een opinie over geven, erop 
voortbouwen of je theorie weerleggen. 

Steven Van Garsse: In de rechten voeren we 
geen grote experimenten of laboproeven uit. De 
publicatie an sich is onze onderzoeksoutput. Het is 
dus veel méér dan een manier van communiceren. 
Het is het einddoel. De output is een boek of een 
publicatie waar vakgenoten in de praktijk meteen 
mee aan de slag kunnen. Het biedt hen een kader, 
nieuwe inzichten en een houvast om met moeilijke 
juridische kwesties om te gaan. Daar draait je 
onderzoek uiteindelijk om. ►

“ Als je een  
 onderzoek  
 uitvoert en het  
 niet publiceert, 
 dan kan je het even  
 goed niét gedaan  
 hebben.”

1 PUBLICEREN IS EEN MANIER 
 VAN COMMUNICEREN

166

Prof. dr. Steven Van Garsse en prof. dr.  Ken Haenen.
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Steven Van Garsse: Absoluut. Je projectfinan-
ciering is in grote mate afhankelijk van je publica-
ties. Wil je in een consortium stappen? Of wil je 
projectfinanciering aantrekken? Dan moet je in die 
– uiterst competitieve – kanalen excelleren door 
een indrukwekkend publicatielijstje. Hoe meer 
A1-publicaties, hoe hoger je kansen. Dat is de 
realiteit. Om die reden is de hele academische ge-
meenschap steeds meer gefocust op die publica-
ties. En je kan niet achterblijven ten opzichte van 
je collega´s. Anders fnuik je je eigen groeikansen.

Ken Haenen: Publicatiedruk is natuurlijk van alle 
tijden, maar de laatste jaren is die druk toch enorm 
toegenomen. Niet alleen wat en hoeveel je publi-
ceert, is van belang. Het wordt ook steeds belang-
rijker waar je publiceert. Toen ik mijn doctoraat in 
2002 beëindigde en mijn eerste postdoc-positie 
aanvroeg bij het FWO, moest ik gewoon mijn 

“ Zelfs een topartikel  
 over het Belgische  
 bestuursrecht zal  
 je niet  
 gepubliceerd  
 krijgen in Harvard  
 Law Review.”

2

3

4

 DE PUBLICATIEDRUK NEEMT 
 STEEDS MAAR TOE 

 ENKEL TIJDSCHRIFTEN MET EEN
 HOGE IMPACTFACTOR HEBBEN 
 IMPACT

 DE H-INDEX IS EEN OBJECTIEVE
 GRAADMETER VOOR 
 ACADEMISCH SUCCES

Ken Haenen: (Lacht) De h-index is uitgevonden 
door een fysicus. Het is een cijfer dat de impact 

publicaties opsommen. Daar werden verder geen 
vragen bij gesteld. Nu wordt er ook gekeken naar 
je h-index, je aantal citaties en de impactfactor 
van de tijdschriften en het kwartiel waarin je publi-
ceert. Daarmee leg je de lat voor jonge onderzoe-
kers enorm hoog – en stijgt de druk.

Ken Haenen: Als je de juiste onderzoekscommu-
nity wil bereiken, moet je – ook in de wetenschap-
pen – vaak verder kijken dan die impactfactor. 
Hoewel binnen de materiaalfysica en -chemie een 
impactfactor van 5 bijna de norm is, kan je mis-
schien meer reële impact genereren door te publi-
ceren in een zeer gespecialiseerd vakblad met een 
lagere impactfactor. Zelf ben ik editor-in-chief van 
Diamond and Related Materials, een tijdschrift met 
een – op het eerste gezicht niet zo indrukwekkende 
– impactfactor 2. Maar wie binnen het veld van 
Diamonds onderzoek voert, weet dat iedereen die 
wereldwijd met dit thema bezig is zijn onderzoeks-
resultaten gelezen heeft. Soms is dat meer waard 
dan die A1-publicatie in het eerste kwartiel.

Ken Haenen: A1-publicaties, A2-publicaties, 
conferentiebijdragen… Daar zit in de wetenschap-
pen écht een hiërarchie in. Als je in aanmerking 
wil komen voor onderzoeksfinanciering en je kan 
weinig A1-publicaties voorleggen, dan ben je 
kansloos. Alle andere artikelen op je cv zijn een 
leuke extra, maar maken op zichzelf weinig indruk. 
Het draait om de impactfactor. Dat cijfer drukt de 
verhouding uit van het aantal verwijzingen dat het 
tijdschrift ontvangt ten opzichte van de verwijzingen 
die het tijdschrift geeft. Als de impactfactor groter is 
dan 1, wordt er dus méér naar het tijdschrift verwe-
zen dan dat het tijdschrift naar andere tijdschriften 
verwijst. 

Steven Van Garsse: Op het eerste gezicht lijkt 
dat een goede indicator voor de impact van een 
tijdschrift, maar in de rechten is het verhaal wat 
complexer. Academisch gezien zijn die A1-publi-
caties immens belangrijk voor onze financiering, 
maar A2-publicaties zijn dan weer cruciaal om 
maatschappelijk impact te genereren. A2-publi-
caties zijn een stuk toegankelijker en zorgen voor 
veel meer zichtbaarheid in het professionele veld 
én voor valorisatie van je onderzoeksresultaten 
naar de burger, bedrijven en overheden. Zij 
maken het mogelijk om een sterk netwerk uit te 
bouwen en weer andere onderzoeksfinanciering 
aan te trekken.
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van een individuele onderzoeker wil objectiveren 
door te kijken naar het totaal aantal publicaties, 
citaties en citaten per artikel. Eigenlijk was die 
Hirsch-index bedoeld om bibliothecarissen te 
helpen inschatten welke tijdschriften niet mochten 
ontbreken in hun bibliotheek. Dat staat mijlenver 
van hoe we die index vandaag gebruiken. Mijn 
h-index is  – afhankelijk van welke bron je gebruikt 
–  26 of 31en dat is vandaag belangrijk om 
projectfinanciering aan te vragen. Maar eigenlijk 
kan je niet zomaar de h-index van twee academici 
vergelijken. Imo-imomec is een materiaalprodu-
cerend labo. De materialen die we naar andere 
labo´s sturen, zijn elk jaar goed voor minstens 10 
copublicaties op mijn naam. Bovendien groeit je 
h-index mee met je carrière. De laatste keer dat 
ik zélf een volledig artikel schreef, dateert van 
2009. Vandaag onderzoeken en publiceren mijn 
doctorandi en postdocs. Ik lees na, stuur bij en 

geef feedback. Maar ik ben wél auteur.

Steven Van Garsse: Dat is in de rechten on-
denkbaar. In elke fase van onze carrière onderzoe-
ken en publiceren wij zélf. En de h-index bestaat 
bij ons niet. De discussie is in ons domein minder 
relevant omdat het aantal citaties weinig zegt. Ui-
teraard publiceren wij ook in A1-tijdschriften, maar 
in sommige vakgebieden – zoals het bestuursrecht, 
dat in belangrijke mate gericht is op België en 
Vlaanderen – is dat gewoonweg niet haalbaar. 
Zelfs een topartikel over het Belgische bestuursrecht 
zal je niet gepubliceerd krijgen in Harvard Law 
Review. Enkel rechtsvergelijkende onderzoeken 
maken kans op publicatie in zo’n toptijdschrift. 
Maar is zo´n rechtsvergelijking per definitie beter 
dan een diepte-analyse waarover in België binnen 
100 jaar nog gesproken wordt?

holistischere benadering.

Ken Haenen: De h-index is de heilige graal 
niet… Aan de UHasselt hebben ze dat – gelukkig 
– begrepen en houden ze voor je loopbaanont-
wikkeling ook rekening met andere parameters. 
Maar het blijft problematisch dat eenzijdig naar 
h-indexen en impactfactoren gekeken wordt voor 
de financiering van je onderzoek. Door vast 
te houden aan ‘objectieve cijfers’ creëer je het 
perverse effect dat er vandaag veel minder risi-
covol onderzoek wordt gevoerd. Risico´s nemen, 
betekent immers altijd dat experimenten kunnen 
mislukken en gehoopte resultaten uitblijven. En 
over dat soort onderzoek kan je nu eenmaal niet 
publiceren. Jammer, want op die manier laten we 
misschien wel mooie kansen liggen.■

“ Door vast te  
 houden aan  
 ‘objectieve cijfers’  
 creëer je het  
	 perverse	effect	 
 dat er vandaag  
 amper nog  
 risicovol onderzoek  
 wordt uitgevoerd.”

5
 CIJFERS KUNNEN NOOIT DE
 REËLE IMPACT VAN JE 
 ONDERZOEK METEN

Steven Van Garsse: Ik vind dat je de hele 
beweging in ieder geval moet relativeren. Onlangs 
publiceerde ik een bijdrage in een internationaal 
boek. Het heeft meer dan drie jaar geduurd 
voor het uitgegeven werd, op het moment van 
uitgave was mijn bijdrage volledig achterhaald. 
De nieuwe wetgeving die ik had aanbevolen, 
was immers klaar toen het boek verscheen. Op 
academisch vlak was dat een toppublicatie, maar 
hoe hoog is de reële impact ervan? Anderzijds 
schreef ik samen met een 30-tal auteurs een boek 
over de wet Overheidsopdrachten. Binnen België 
is dat op dit terrein nu hét referentiewerk en het 
zal nog decennialang relevant zijn in de juridische 
praktijk. Maar het is geen A1-publicatie. Dus: 
wat is impact? Persoonlijk zou ik pleiten voor een 
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Een UHasselt-delegatie trok 
naar de universiteit van 
Kisangani (Congo) waar ze 
al 12 jaar een VLIR-UOS-pro-
gramma coördineert. #inter-
universitaireontwikkelings-
samenwerking

IMOB startte driejarig 
onderzoek rond 
passagiersveiligheid in het 
openbaar vervoer in Ghana. 
#roadsafety 

Wiskunde-prof Christel Faes coördineerde het deelproject Data 
Management and Analysis van het IUS-programma met de 
University of Limpopo. #vliruos #capacitybuilding

De UHasselt werd door 
VLIR-UOS aangeduid 
als coördinator van 
het Interuniversitaire 
Samenwerkingsprogramma 
aan de Université Moulay 
Ismaïl in Meknès. #winwin

UHasselt-mobiliteitsonder-
zoekers gaan komende 
jaren na welke rol informeel 
publiek vervoer en Bus Rapid 
Transit kunnen spelen bij de 
armoedereductie onder de 
gebruikers van het systeem 
in Dar es Salaam. #mobili-
teit-en-armoede

Architectuurstudenten dachten – samen met hun Tanzaniaanse 
collega´s – na over duurzame ontwikkeling van ecotoerisme in 
de kuststreek van Dar es Salaam. #studiotanzania

Delegaties uit Marokko, 
Ethiopië, Kenia en 
Bolivië kwamen naar 
de UHasselt voor een 
VLIR-UOS-matchmaking. 
#newbeginnings

De UHasselt coördineerde 
5 van de 19 VLIR-UOS-
projecten waarin ze 
participeert. #congo 
#marokko #kenia

Ingenieursstudenten Jason 
Serdons en Sven Bonhomme 
bouwden een duurzame 
kookinstallatie voor een 
dorpsschool in Ukunda. 
#students-for-energy-in-africa

UHasselt-student Gert Wertelaers nam, in een Renault 4 
volgepakt met schoolmateriaal, deel aan de 4L Trophy, de 
beroemdste woestijnrally voor studenten. #enfants-du-désert

In het Intra-Africa 
Academic Mobility 
Scheme-project bundelde 
UHasselt de krachten 
met partnerinstellingen uit 
vijf Afrikaanse landen. 
#partnerafrika

Koningin Mathilde kwam 
naar de UHasselt om 
met studenten te praten 
over onderzoek in het 
buitenland en universitaire 
ontwikkelingssamenwerking. 
#koninklijke-aandacht

VLIR-UOS gaf groen licht 
voor een nieuw International 
Course Program, de 
internationale master in 
Transportation Sciences. 
#groeikansenvoorhetzuiden

Van september tot december 
organiseerde IMOB voor 
de vierde keer het studie-
programma Road Safety 
in Low and Middle Income 
Countries: Challenges and 
Strategies for Improvement. 
#sciencesharing

18 geneeskundestudenten 
trokken op inleefstage in 
India. Vier liepen stage in 
Myanmar. #stagelopen 
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Arnoud Raskin inspireerde 
de UHasselt-studenten 
en -personeelsleden met 
een lezing over Mobile 
School.#straatkinderenhel-
pengroeien

39

84 UHasselt-studenten studeer-
den in het buitenland. De top 
5-bestemmingen waren Frankrijk, 
Spanje, China, Nederland en 
Canada. #grenzenverleggen

Typografie-onderzoekster 
Ann Bessemans bracht de 
wereldvermaarde TDC61°-
tentoonstelling naar Hasselt. 
#belgischeprimeur

De UHasselt verwelkomde 
425 in Vlaanderen 
studerende jongeren uit meer 
dan 30 ontwikkelingslanden 
voor de Get Together Day. 
#vliruos 

UHasselt ontwikkelde 
een onlinetaalmodule 
waarmee vluchtelingen 
op korte tijd een mondje 
Nederlands kunnen leren. 
#slimmeoplossingen

Directeur Onderzoek 
Ann Peters trok naar Lima 
om landbouwuniversiteit 
La Molina te helpen 
bij de uitbouw van 
haar onderzoeks- en 
innovatiemanagement. #ius 
#capacitybuilding

UHasselt-studenten en 
-doctorandi met Arabische 
roots werkten mee 
aan de ontwikkeling 
van deze taalmodule. 
#slimmeoplossingen

Het Centrum voor Statistiek 
zet vier jaar lang mee 
de schouders onder de 
uitbouw van een netwerk 
rond biostatistiek in 
Kenia om er de zorg te 
helpen moderniseren. 
#capacitybuilding

76 UHasselt-studenten liepen 
stage in het buitenland. De 
top 5-bestemmingen waren 
India, Myanmar, Duitsland, 
Nederland en Finland. 
#ogenopenen

Architectuurstudent Pieter 
Dockx bouwde drie 
maanden lang een huis in 
Tanzania voor C-RE-A.I.D. 
#vanschetsentotbouwen 

Buitenlandse studenten 
ontmoetten elkaar én 
Vlaamse medestudenten 
op de Wereldavond. 
#worldevening

44 UHasselt-studenten namen 
deel aan summer schools in 
Spanje, Polen, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland. 

Rechten-prof Petra Foubert 
helpt de universiteit in 
Mozambique met het 
opzetten van een cursus 
sociaal recht. #vliruos

Het keuzevak Noord-Zuid 
stond dit jaar in het teken 
van A World in Transition. 
Multidisciplinaire lezingen 
benaderden hedendaagse 
vraagstukken en paradigma’s 
in ontwikkelingssamenwer-
king. #noordzuid

UHasselt werkte samen 
met 191 buitenlandse 
partneruniversiteiten. 
#samensterker

De wiskunde-expo Imaginary 
streek neer op campus 
Diepenbeek en toonde via 
simulaties, 3D-objecten, 
touchscreens en filmmateriaal 
de schoonheid en kracht 
van wiskunde. #art-for-math-
lovers

UHasselt-studenten en 
-personeelsleden zamelden 
8.150 euro in voor 
Vluchtelingenwerk Limburg. 
#uhasselt-met-een-hart

De Week van de Fair 
Trade ging ook dit jaar niet 
onopgemerkt voorbij, met 
een quiz, filmavond en een 
wijnproeverij. #heerlijkeerlijk
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Wereldwijd maakt ondervoeding méér dodelijke 
slachtoffers bij kinderen dan malaria, hiv/aids en 
tbc samen. De Ethiopische cijfers spreken boekde-
len. 117 van de 1.000 Ethiopische kinderen halen 
hun vijfde verjaardag niet. Daarmee ligt het kinder-
sterftecijfer dubbel zo hoog als het gemiddelde in 
andere ontwikkelingslanden. “Dramatische cijfers 
die choqueren”, zegt professor Marita Granitzer. 
“Ook de kinderen die overleven, worden getroffen 
door de gevolgen van chronische ondervoeding. 
Ze lopen mentale, motorische, talige, socio-emotio-
nele en fysieke (groei)achterstand op. Die achter-
stand blijft overigens veelal onbehandeld, soms 
wordt die zelfs niet herkend.” 

“ER IS DAAR NIÉTS, DUS ELKE 
STAP VOORUIT VRAAGT TIJD”

ONDERZOEKERS WERKEN AAN NIEUWE METHODEN OM ONTWIKKELINGSACHTERSTAND 
ONDERVOEDE KINDEREN ETHIOPIË IN TE DIJKEN

Elk jaar sterven wereldwijd 3,1 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan ondervoeding. Nergens is de situatie 

dramatischer dan in Ethiopië: bijna één op tien baby’s sterft er voor zijn eerste verjaardag. En van de kinderen 

die wél overleven, kampen twee op drie met de fysieke en mentale gevolgen van chronische ondervoeding. 

Prof. dr. Marita Granitzer zocht (samen met PXL-ergotherapeuten en Ethiopische collega´s) naar manieren om de 

ontwikkelingsachterstand van die kinderen in te dijken. 

Met het project Child Health and Nutrition wilden 
de betrokken onderzoekers duurzame oplossingen 
vinden voor dat probleem. “Want met zoveel 
kinderen die – letterlijk – niet uitgroeien tot hun volle 
potentieel, laat Ethiopië heel wat kansen liggen. 
Kansen op persoonlijk geluk voor die kinderen, 
maar ook groeikansen voor het land.”

PLETWALS

Hoe weet je hoeveel ontwikkelingsachterstand die 
kinderen precies hebben opgelopen? En welke 
verbeteringen hoop je met jouw revalidatie aan te 
brengen? Om dat objectief in kaart te kunnen bren-

gen, zijn er betrouwbare meetinstrumenten nodig. 
Prof. dr. Granitzer: “Niet zo eenvoudig, want de 
meetinstrumenten hier in Europa kan je niet zomaar 
transponeren naar de Ethiopische context. Boven-
dien heb je parameters uit verschillende disciplines 
nodig. Daarom vormden we samen met onze loka-
le partner een multidisciplinair team van pediaters, 
kinderpsychologen, pedagogen, ergotherapeuten, 
verpleegkundigen en kinesitherapeuten.” 

In 2008 reisden ze voor het eerst naar Ethiopië. 
“Die reis was nodig om onze Ethiopische teamleden 
goed te leren kennen én om de situatie beter te kun-
nen inschatten. Want je dénkt wel dat je jezelf ► 
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Prof. dr. Marita Granitzer.
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iets kan voorstellen bij die lokale context…. Tot je 
effectief dáár bent.” Dat eerste bezoek raasde “als 
een pletwals” over haar heen, zo geeft ze toe. 
“Mensen die niets hebben – dat kunnen wij ons 
niet voorstellen. De geur van armoede die zich in 
je neusharen nestelt. Het volledig ingezwachtelde 
ebonieten babylichaampje dat jou met het label 
‘human’ lijkt aan te staren in die ziekenhuisgang 
van de pediatrie. Dat raakt je tot in het diepste 
van je vezels.” En tóch was ze ook intens getroffen 
door de felle kleuren van hoop die de straten vul-
len. “Overal om je heen zie je vriendelijke, warme 
mensen die om ter breedst naar jou glimlachen. 
Ook dát raakt je.”

GEEN LUXE

Tien jaar aan zo’n project werken, is geen luxe. “Je 
moet geduldig zijn om in Ethiopië stappen vooruit 
te zetten. Elke stap vraagt immers tijd, want er is 
helemaal niets om op voort te bouwen”, vertelt pro-
fessor Granitzer. “Een betrouwbaar meetinstrument 
ontwikkelen was één ding, maar het moest ook 
gevalideerd worden bij 1.700 kinderen. Vooraleer 
we dat konden doen, moest er nog een stimule-
rende revalidatieruimte in het ziekenhuis ingericht 
worden om de interventie mogelijk te maken.”

In de eerste fase van het project bouwden ze – bin-
nen en buiten – een spelruimte om o.a. de motoriek 
van de kinderen op een prettige en veilige manier 
te stimuleren. “Daarna stelden we twee Ethiopische 
doctorandi aan om het onderzoek uit te voeren. Zij 
hielpen mee aan de ontwikkeling van een nieuwe 
therapie, voerden het onderzoek ter plaatse uit en 
kwamen met een beurs van VLIR-UOS regelmatig 
naar België om hun onderzoeksdata te analyseren 
en te interpreteren.”

Marita Granitzer: “Vooraleer onze doctorandi 
konden starten met hun datacollectie, leidden onze 

ergo- en kinesitherapeuten hen op. We leerden 
hen hoe ze de ontwikkelingstesten bij de kinderen 
konden afnemen en welke revalidatietechnieken ze 
konden gebruiken om hun ontwikkeling te stimule-
ren.” De doctorandi onderwezen die technieken op 
hun beurt aan lokale verpleegsters. En die trainden 
dan weer de ouders van de kinderen. “De betrok-
kenheid en inzet van de ouders was een cruciale 
sleutel voor succes. Zonder hun steun konden we 
de kinderen immers onvoldoende opvolgen en 
begeleiden. In Ethiopië kan je die kinderen nu een-
maal niet wekelijks, en zelfs niet maandelijks, naar 
het ziekenhuis laten komen voor een interventie.”

MODDERPOEL

“Mijn eerste doctorandus (van opleiding een speci-
alist voor ‘children with special educational needs 
and disability’) had z’n handen vol met de data-
verzameling. Een huzarenwerk”, vertelt professor 
Granitzer. “De eerste fase verliep nog relatief vlot. 
Die vond plaats bij acuut ondervoede kinderen 
onder de vijf jaar die in het ziekenhuis verbleven. 
Maar voor de tweede meting moest die onderzoe-
ker, samen met de verpleegsters, diezelfde kinderen 
thuis bezoeken in hun dorp. Soms waren ze meer 
dan acht uur onderweg – door rivieren en modder-
poelen – om de data van één kind te sprokkelen. 
Geen wonder dat de dataverzameling alleen al 
meer dan twee jaar in beslag nam.”

Haar tweede doctorandus (psycholoog van op-
leiding) focuste in zijn onderzoek op kinderen die 
leven in extreme armoede. “Nadat hij nauwgezet 
in kaart had gebracht met welke persoonlijke, so-
ciale, motorische en taalkundige ontwikkelingspro-
blemen deze groep geconfronteerd werd, werkte 
hij – in samenwerking met SOS Kinderdorpen 
– een intensief revalidatietraject uit voor kinderen 
opgevangen in pleeggezinnen. Omdat deze 
groep kinderen geografisch minder verspreid was, 

INSTITUTIONELE UNIVERSITAIRE 
SAMENWERKING (IUS) 

Dit project kadert in een 10-jarig programma 
voor Institutionele Universitaire Samenwerking 
(IUS) van de Vlaamse Interuniversitaire Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS). 
Een structureel en duurzaam partnerschap 
tussen Jimma University in Ethiopië, de UGent, 
UHasselt en Hogeschool PXL. 

‘Child Health and Nutrition’ is een deelproject 
van een IUS-programma dat de problematiek 
van ondervoede kinderen in de breedte be-
naderde (landbouw, voeding, economie…). 
In 2017 gaat het vervolgproject (‘Better Child 
Health and Growth through Nutrition Sensitive 
Agriculture’) van start.
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verliep hun revalidatie intensiever en was de studie 
gecontroleerder.”

STUDENTENSTAGES

Van in het begin hebben de onderzoekers ook 
studenten bij dit project betrokken. “Meestal 
stuurden we ze in duo naar Ethiopië. Een student 
ergotherapie liep dan samen met een student 
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie stage. 
De masterstudenten hielpen de lokale verpleegsters 
bij het uitvoeren van de revalidatie. Hoe groot de 
schok voor ieder van hen ook was: elke student 
die naar Ethiopië vertrok, keerde positiever en als 
een rijker mens terug. Dat ze vanuit hun expertise 
konden meewerken aan een project met impact op 
het leven van die lokale kinderen, schonk hen veel 
voldoening. Ik vind het dan ook fantastisch dat we 
straks – wanneer dit project afloopt – nog steeds 
UHasselt-studenten kunnen blijven sturen naar Jimma 
University.”

Sharing minds, changing lives – Marita Granitzer 
gelóóft in de slagzin van VLIR-UOS. “Als je ideeën 
deelt met partners uit het Zuiden en samen aan 
projecten werkt, dan verandert dat levens. Niet 

alleen dat van de mensen daar, maar ook dat 
van jezelf. Ik heb minstens zoveel teruggekregen 
dan dat ik gegeven heb. Deze ervaring verruimde 
m’n blik op de rol die onderzoek kan spelen in 
onze maatschappij. Op het eerste gezicht lijkt dit 
misschien basaal onderzoek dat mijlenver staat 
van het onderzoek in de celbiologie waar ik mijn 
academische carrière mee startte. Maar het is wél 
onderzoek dat meteen een verschil maakt in het 
leven van mensen en inspeelt op basisbehoeften 
in de samenleving. Onderwijs, onderzoek en 
dienstverlening: alle rollen die een universiteit moet 
spelen, vloeien hier mooi samen.”

VERSCHIL

En of professor Granitzer trots is op wat het team 
gerealiseerd heeft. “Voor honderden kinderen 
maakten we nu al het verschil. En de lokale, goed 
opgeleide verpleegkundigen doen dat effect alleen 

HET CHILD HEALTH AND NUTRITION-
PROJECT IN CIJFERS

• 6 Vlaamse onderzoekers.
• 7 Ethiopische onderzoekers.
• 40 verpleegkundigen die opgeleid werden.
• 4.000 kinderen die getest en begeleid  
 werden.
• 14 UHasselt-masterstudenten die stage  
 liepen.
• Doctoraten: 1 afgelegd, 2 gepland voor  
 2017, 4 gepland voor 2018.

maar groeien. Intussen krijgen studenten verpleeg-
kunde aan Jimma University al tijdens hun opleiding 
die nieuwe inzichten en therapieën aangeleerd. 
Onze doctorandi helpen straks – met hun nieuwe 
titel op zak – ter plaatse die kenniscapaciteit nog 
verder groeien.”

En binnenkort zullen die nieuwe revalidatietherapie-
en zelfs nog véél méér kinderen helpen groeien. 
Prof. dr. Granitzer: “Dankzij dit project is Jimma 
University de opgebouwde expertise aan het valori-
seren in een eigen Centre of Excellence. Daardoor 
zullen ook andere universiteiten uit het Zuiden naar 
Jimma komen om er trainingen te volgen die kinder-
levens blijvend zullen veranderen. Dat ik aan dat 
succesverhaal mijn steentje mocht bijdragen, maakt 
van mij een bijzonder gelukkig mens.”■
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20 start-ups kregen een 
studiebeurs voor de 
Ondernemersuniversiteit. 
#UHasseltSEE

Nu de Europese 
Commissie ons rijbewijs 
verder wil uniformiseren, 
bestudeerde IMOB de 
huidige regelgeving 
in alle EU-lidstaten. 
#vergelijkendonderzoek

Hoe creëer je een 
betere winkelbeleving 
in een retailomgeving? 
Dertig professionals 
lieten zich inspireren 
in de UHasselt SEE-
opleiding Retail & Design. 
#experiencemarketing

Tech Transfer Office 
UHasselt spoorde 5 nieuwe 
potentiële spin-offs op en 
begeleidde 8 dossiers 
in de voorbereidingsfase 
van een spin-off. 
#spinoffsindepipeline

UHasselt-mobiliteitsonder-
zoekers testten in primeur 
zelfrijdende auto´s met de 
Platoontest. De resultaten 
waren veelbelovend. #zelfrij-
dendeauto

UHasselt SEE lanceerde 
een nieuw postgraduaat 
Patient Safety. De 
praktische vertaalslag 
van unieke UHasselt-
onderzoeksresultaten. 
#patiëntveiligheid

TTO UHasselt was gastheer van het jaarlijkse TTO Flanders 
Event. #ervaringdelen

Met 615 innovatieve onder-
zoeksopdrachten met een fac-
tuurbedrag onder de 20.000 
euro bewees de UHasselt dat 
ze haar expertise maximaal 
inzet om de concurrentiekracht 
van lokale kmo’s te versterken. 
#regionalerol

148 juristen kwamen zich op 
de UHasselt SEE-studiedag 
verder professionaliseren in 
gerechtelijke bemiddeling. 
#nieuweroljurist

Het Expertisecentrum voor 
Digitale Media (EDM) hielp 
e-commercebedrijf Bivolino 
slimme hemden maken. 
#partners-in-innovatie

In 2016 werden 719 
onderzoekscontracten 
(voor een bedrag van 
14,4 miljoen euro) 
afgesloten aan de UHasselt. 
#gebundeldekrachten

Met Route2School hielp 
IMOB steden en gemeenten 
de verkeersveiligheid rond 
scholen te verbeteren. 
#verkeersveiligheid

Het UHasselt-Nanosenseteam 
ontwikkelde en patenteerde 
een sensor die waterige 
oplossingen snel en 
eenvoudig kan analyseren. 
#voedingsindustrie 
#gezondheidszorg 

Airdeck Building Concepts 
was lovend over de flexibele 
meccano-proefbank van de 
UHasselt-onderzoeksgroep 
Construction Engineering. 
#infrastructuurdelen

Samen met externe 
partners werkte de 
UHasselt aan 34 raam- 
en duurovereenkomsten. 
#knowledge-in-action

UHasselt-alumnus Stefan 
Coenen werd de nieuwe 
directeur van UHasselt SEE. 
#sterkealumni
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CMK-professor Tom Artois 
trok naar Panama om er de 
Rhabdocoela, een specifieke 
groep platwormen, in kaart 
te brengen. #platwormexpert

CORe-onderzoekers 
onderzochten verschillende 
juridische vragen voor 
het Vlaams Departement 
Leefmilieu, Natuur en 
Energie. #kennis-in-de-
praktijk

Pasgeborenen en 50-plussers hebben vandaag lagere 
gehaltes aan vervuilende stoffen in hun lichaam dan tien jaar 
geleden. Onderzoekers van het Centrum voor Milieukunde en 
Centrum voor Statistiek werkten mee aan de meetcampagne 
van het Steunpunt Milieugezondheid. #metenisweten

De faculteit Geneeskunde 
en levenswetenschappen 
stelde haar anatomiezaal 
en expertise open voor 
externen. #surgical-training-
and-research-center

UHasselt claimde een doorbraak in het onderzoek naar een 
vastestofbatterij. #innovatie

Living Lab EnergyVille nam 
haar intrek in het Thor-park in 
Waterschei. #duurzaam

EDM-onderzoekers werkten 
aan Hospi Adventure, een 
serious game dat kinderen 
moet voorbereiden op een 
verblijf in het ziekenhuis. #iof 

ArcK-onderzoekers schreven 
het boek Retail Design: 
Theoretical Perspectives voor 
studenten, onderzoekers 
en retail professionals.  
#winkelbeleving

UHasselt-mobiliteitsonder-
zoekers organiseerden het 
slotevent van het project Urban 
Logistics & Mobility. Daarin 
focusten ze op het toenemen-
de passagiers- en vrachtver-
keer op de Vlaamse wegen. 
#knowledge-on-the-road

Meer dan 20 bedrijven en 
90 studenten ontmoetten 
elkaar op de eerste editie 
van de Limburgse Jobdate. 
#companies-meet-alumni 
#hermesalumni

Studenten industrieel 
ingenieur en biomedische 
wetenschappen werkten 
voor hun masterproef samen 
in het ZOL aan Mobile 
Health-toepassingen. 
#multidisciplinair #mobile-
health-unit

ArcK-onderzoekers lanceerden het Retail Design 
Lab, een kenniscentrum rond retail design.  
#academischekennisnaardepraktijk

Vier Belgische CEO’s 
behoren tot de honderd 
beste ter wereld. En twee 
van hen – Johan Thijs en 
Ronnie Leten – studeerden 
aan de UHasselt. 
#sterkealumni

Tien bachelorstudenten 
architectuur wonnen een 
Cera Award met hun 
innovatief stopcontact- en 
lichtschakelaarontwerp Light 
Up For All. #universaldesign

Op twee weken tijd een huis 
uitbreiden én renoveren tot 
een bijna-energieneutrale 
woning: in het consortium 
Mutatie+ bewezen ArcK-on-
derzoekers in een sociale 
woonwijk in Zwartberg dat 
het kan. #energieneutraal

Onderzoekster Sarah Deville, 
die onderzoek voert rond 
biofysica, sleepte een VITO-
FWO-postdocmandaat in de 
wacht. #vito #fwo

In EnergyVille bundelden 
KU Leuven, VITO, imec en 
UHasselt hun onderzoek 
naar duurzame energie. 
#samenmeerimpact
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“Energie is zó cruciaal. Koken, werken, wonen… 
We kunnen niet zonder. Die energie moeten we 
blijven waarborgen op de meest duurzame ma-
nier”, zegt An Hardy. “Batterij-onderzoek kan daar 
een belangrijke rol in spelen. Dat mogen we niet 
zomaar overlaten aan China, Japan of Korea – 
daarvoor is de energie-uitdaging maatschappelijk 
én economisch te belangrijk.”

We hebben in Vlaanderen heel wat expertise en 
kennis in huis om in dat batterijonderzoek – we-
reldwijd –  een prominente rol te spelen. Marlies 
Van Bael: “Maar zolang iedereen binnen de gren-
zen van z’n onderzoeksgroep blijft, dreigen we 

“HIER ZIT IEDERÉÉN
 OP TE WACHTEN” 

UHASSELT BOUWT MEE AAN BATTERIJ VAN DE TOEKOMST 

Prof. dr. An Hardy en prof. dr. Marlies Van Bael hebben een droom. En met SolSThore hebben ze de expertise, 

partners en infrastructuur om die droom ook waar te maken. “Zou het niet fantastisch zijn als we – op de plek 

waar mijnwerkers honderd jaar geleden voor het eerst steenkool uit de Limburgse grond haalden – de batterij 

van de toekomst konden bouwen? Een krachtigere, veiligere batterij die zonne-energie nog langer en beter kan 

opslaan? Dan zou de wereld naar Limburg kijken voor oplossingen rond duurzame energie.”

de boot te missen. De internationale competitie is 
moordend en de ambities zijn overal huizenhoog. 
Als je snel grote stappen vooruit wil zetten op dit 
terrein, heb je input uit verschillende disciplines no-
dig. Interactie, onderlinge kruisbestuiving én vooral 
voldoende kritische massa. Want samen kan je de 
puzzel leggen. We tekenden een gedetailleerde 
roadmap uit met tussentijdse targets. We weten 
waar alle puzzelstukjes in elkaar zullen passen. 
En we investeerden in state-of-the-art infrastructuur 
om dat onderzoek ook te kunnen uitvoeren. Alle 
ingrediënten zijn er om hier een succesverhaal van 
te maken.” ►

“ Energie is zó 
 cruciaal. Dat 
 mogen we niet 
 overlaten aan 
 China, Japan of 
 Zuid-Korea.”

234

Prof. dr. An Hardy en prof. dr. Marlies Van Bael.
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OPSLAGCAPACITEIT

Iedere partner levert een bijdrage vanuit zijn eigen 
expertise, maar het einddoel is duidelijk: samen 
een innovatieve, veilige, duurzame en milieuvrien-
delijke oplossing voor energieopslag ontwikkelen. 
An Hardy: “Een oplossing die de huidige opslag-
capaciteiten ruimschoots overschrijdt. Idealiter 
ontwikkelen we een zeer performante batterij die 
eerst gebruikt kan worden in elektrische wagens 
en dan een tweede leven krijgt om thuis energie uit 
zonnecellen op te slaan. Die langere en meerdere 
levenscycli zijn belangrijk, want ook die tweede, 
omgebouwde batterij moet op haar beurt weer 
makkelijk te recycleren zijn.”

“Onze onderzoeksgroep focust op de materiaal-
ontwikkeling voor die batterij en we zullen die 
nieuwe batterij ook effectief bouwen”, zegt Marlies 
Van Bael. Bijzonder complex, zo blijkt. “Al tijdens 
het ontwikkelingsproces moeten we rekening hou-
den met tientallen verschillende eisen: veiligheid, 
duurzaamheid, de end of life-fase… Bovendien 
moet het eindproduct uiteindelijk commercialiseer-
baar zijn. De batterij moet dus ook betaalbaar 
zijn, makkelijk te produceren in grote hoeveel-
heden en zo compatibel mogelijk met de huidige 
productiemethodes. We willen immers voorkomen 

dat batterijproducenten hun hele fabrieken moeten 
ombouwen.”

CREATIEF MET MENDELEJEV

De onderzoeksgroep waarvan ze deel uitmaken, 
is in wezen geen ‘batterij-onderzoeksgroep’. 
“Klopt”, aldus Marlies Van Bael. “Wij zijn chemici 
die teruggaan naar de essentie van de dingen. 
Wij zoeken letterlijk in de Tabel van Mendelejev 
naar ingrediënten om dat vernieuwende batterij-
materiaal te ontwikkelen. Met die elementen 
proberen we een recept te schrijven dat werkt. Als 
scheikundigen weten we, gelukkig, al veel over de 
chemische reacties die combinaties kunnen opleve-
ren. Maar het onontgonnen terrein dat openligt om 
te exploreren, is nog steeds veel groter dan wat 
tot nu toe bekend is.” Klinkt als een spannende 
zoektocht. “Het is pionierswerk, ja. We moeten 
niet alleen de grote puzzel leggen, maar ook alle 
stukjes onderweg nog maken.”

En hoewel ze werken op het allerkleinste, che-
mische niveau – an sich zeer fundamenteel 
onderzoek – is de focus heel scherp ‘toegepast’. 
An Hardy: “Die nieuwe, betere en duurzamere 
batterij, daar draait het allemaal om. Dat einddoel 
verliezen we geen seconde uit het oog. Alle eisen 
waaraan die nieuwe batterij moet beantwoorden, 
vertalen we in meetbare parameters voor het bat-
terijmateriaal. Dat maakt het venster waarbinnen 
we experimenteren bijzonder klein. Een heleboel 
elementen uit het periodiek systeem kunnen we 
sowieso niet gebruiken, omdat ze niet-geleidend, 
giftig, onveilig of schaars zijn. Maar zo’n strak 
kader dwingt ons om extra creatief te zijn.” 

Marlies Van Bael: “We willen een vastestofbatterij 
ontwikkelen. Dat is onze ambitie. En daarin ligt 
ook de grootste innovatie, want op dit moment is 

PARTNERS IN INNOVATIE

SolSThore is onderdeel van een EFRO 936-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 
dat een (eenmalige) push geeft aan innovatief onderzoek rond zonnecellen, smart grids en energie-
opslag. Binnen SolSThore werken imo-imomec (UHasselt), imec, VITO en KU Leuven samen aan de 
batterij van de toekomst. De partners tekenden een roadmap uit om nieuwe batterijmaterialen en toe-
passingen voor energieopslag te ontwikkelen. Op campus EnergyVille werd bovendien een vernieu-
wend onderzoekslabo gebouwd. Daarmee creëerde SolSThore de ideale omkadering, infrastructuur 
en ecosysteem om het Limburgs batterij-onderzoek op de (wereld)kaart te zetten.
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er nog geen enkele vastestofbatterij op de markt. 
Traditionele batterijen bestaan uit twee elektrodes. 
De ionen in die batterij zwemmen van de ene elek-
trode naar de andere. Ze bewegen zich voort in 
een vloeibaar medium. Dat maakt de ionen-stroom 
makkelijker, maar ook minder veilig. Want precies 
die vloeistof kan batterijen doen lekken, verdam-
pen of ontploffen. Om een nieuw materiaalmodel 
te vinden waarin je – zonder rendementsverlies 
– de vloeistof door een vaste stof wil vervangen, 
moet je volledig out-of-the-box denken… Een 
immense uitdaging.”

WARM WATER

Meewerken aan dit soort pionierswerk, het moet 
de droom van elke wetenschapper zijn, toch? 
“Het is onderzoek dat ertoe doet”, knikt An Hardy. 
“Onderzoek dat écht een verschil in de wereld 
kan maken. Je voelt dat je aan iets groots en 
belangrijks aan het werken bent. En gebundelde 
krachten kunnen méér. Dat bewijst dit partnerschap 
elke dag. Alle neuzen staan in dezelfde richting, 
iedereen gaat voluit voor datzelfde grote doel. Je 
hoeft niet allemaal apart het warme water uit te 
vinden. Je kan elkaar helpen, inspireren en stimule-
ren. Samen kan je bovendien veel sneller nieuwe 
doorbraken realiseren. Ik ben, eerlijk gezegd, 
zelf verbaasd als ik zie aan welk tempo we grote 
stappen voorwaarts zetten.”

De eindconsument wil natuurlijk maar één ding 
weten: wanneer is die nieuwe, sterkere batterij op 
de markt? “Dat is nog niet meteen voor morgen”, 
zegt Marlies Van Bael. “De ontwikkeling van een 
nieuw materiaal alleen al duurt gemiddeld zo’n 
tien jaar. En dan moet je dat nieuwe materiaal óók 
nog eens in die nieuwe toepassing brengen. Maar 
vanuit ons standpunt als wetenschapper gaat het 
immens snel.”

WERELDKAART

Wanneer zijn ze tevreden? An Hardy: “Als die 
nieuwe batterij die we samen ontwikkelen, ook 
effectief op de markt komt. Stiekem droom ik van 
een grote Limburgse batterij-fabriek op de oude 
Ford-site, want met EnergyVille is deze ontwikke-
ling toch een beetje een Limburgs verhaal gewor-
den. Als de nieuwe technologie hier ontwikkeld 
wordt en de kennis en de expertise verankerd 
zitten in een Limburgs batterijonderzoekscentrum, 
kan dat bedrijven misschien wel overtuigen om die 
batterijen ook effectief hier te produceren. Als ons 
onderzoek zó een maatschappelijke en economi-
sche impact zou kunnen hebben, dan zou dat mij 
intens gelukkig maken.”

“Daar droom ik ook van”, zegt Marlies Van Bael. 
“Het zou fantastisch zijn om deze regio met onze 
expertise economisch vooruit te helpen. Maar in-

“ We werken mee  
 aan onderzoek dat  
 er écht toe doet.  
 Het is onderzoek  
 dat een verschil  
 kan maken in de  
 wereld.”

tussen vier ik ook graag de tussentijdse successen. 
De dag waarop die eerste demoversie de test-
rondes doorstaat, wordt voor mij al een ontzettend 
gelukkige dag.”■
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UHasselt-rechtenstudenten 
ondertekenden 
bemiddelingsbelofte. 
#eerstbemiddelendanpleiten

Studenten architectuur 
gingen in gesprek met Kjell 
Keymolen, de ingenieur-
architect achter het ontwerp 
van de Maggie Shelter 
voor vluchtelingenkampen. 
#designthatmatters

UHasselt-rechtenstudent Mike 
Cornelissen won de hoofd-
prijs in ‘The Essay Competiti-
on on the Sovereignty Dispute 
over the Falklands’. #maas-
trichtcentreforhumanrights 

De onderzoeksgroep 
Logistiek (UHasselt) en de 
Operations Research Group 
(Maastricht) lanceerden 
vier dubbeldoctoraten. 
#samenwerkingoverdegrenzen

Studenten, docenten, 
onderzoekers en 
stafmedewerkers 
werkten hard aan de 
voorbereidingen van de 
Instellingsreview. #audit 
#kwaliteitvanonderwijs

Genderquota blijven con-
troversieel, maar sinds de 
invoering van de ‘gwet’ is het 
aantal vrouwelijke bestuur-
ders in ons land wél meer 
dan verdubbeld, toonde 
UHasselt-doctoranda Han-
nelore Roos aan. #gender

Ingenieurs van de Chinese 
Guangdong University of 
Technology kwamen naar 
de UHasselt om te leren 
van de expertise rond 
aardbevingsveilig bouwen. 
#china

Tien jaar geleden werd 
co-ouderschap als 
prioritair model ingevoerd 
bij echtscheidingen. 
Maar welke actuele 
ontwikkelingen mogen 
we verwachten? Daar 
organiseerde de faculteit 
Rechten twee studiedagen 
over. #familierecht 
#charlottedeclerck

TEW-student Klass Clerckx 
werd CEO for one month bij 
Adecco. #talentaanhetwerk

Alleen al de VW-
sjoemelauto’s in 
Duitsland veroorzaken 
13.000 verloren 
levensjaren, toonde 
UHasselt-professor 
Robert Malina aan. 
#mit #harvard

UHasselt-opleidingen 
inspireerden elkaar en 
deelden good practices 
op de Onderwijsdag. 
#kennisdelen

Limburgse logistieke 
bedrijven startten in het 
kader van Smart Logistics 
al meer dan 80 logistieke 
innovatietrajecten op. #salk 
#knowledge-in-action

87 ambtenaren, advocaten, 
magistraten, landmeter-
experten en notarissen 
ontdekten aan UHasselt 
nieuwigheden in het 
Vlaamse onteigeningsrecht. 
#studiedag #stijnverbist 
#UHasseltSEE

Wat hebben beleving en 
verlichting in retail gemeen? 
106 onderzoekers en 
retailprofessionals kwamen 
het ontdekken op een 
studiedag. #klantiskoning

UHasselt-onderzoekers 
startten – samen met Duitse 
collega’s van de universiteit 
van Göttingen – een 
onderzoek naar de relatie 
tussen het verouderde brein 
en het motorisch functioneren 
van ons lichaam. 
#verouderingsonderzoek

235 236 237 238 239
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59% van de UHasselt-
doctorandi is Belg, 
41% heeft een 
andere nationaliteit. 
#wereldaanuhasselt 

UHasselt en Jessa 
lanceerden twee 
revolutionaire apps 
voor hartpatiënten. 
#mobilehealthunit #lcrp

Masteropleiding informatica 
onderging grondige update. 
Nu met zeven verschillende 
en combineerbare profielen. 
#klaarvoordetoekomst

Het voorbije jaar werden 
er aan de UHasselt 65 
doctoraten verdedigd: 56 
UHasselt- en 9 gezamenlijke 
doctoraten. #knowledge-in-
action

Het Gemeentedecreet 
volstaat niet om de 
verhoudingen tussen lokale 
politiek en administratie 
te wijzigen, concludeerde 
rechten-onderzoekster Sofie 
Hennau in haar doctoraat. 
#lokaalbeleid

53% van alle UHasselt-
doctorandi is man, 47% 
vrouw. #bijnafiftyfifty

FWO-postdoctoraal 
onderzoeker Robert 
Brijder werd aangesteld 
als covoorzitter van het 
programmacomité voor 
de 23ste editie van de 
International Conference 
on DNA Computing and 
Molecular Programming. 
#topper

Rechtenprof Johan Ackaert 
startte met onderzoek 
over wenselijkheid en 
haalbaarheid van fusie 
tussen Neerpelt, Overpelt en 
Hamont-Achel. #lokaalbeleid

Hoe kan je een verkaveling beter afstemmen op de 
reële woonnoden van bewoners? Op een perceel in de 
Boudewijnstraat in Beerse bouwden bewoners samen met ArcK-
onderzoekers een wijk voor een dag. #nadenkenoverwonen

UHasselt spin-off AZilPix 
bood met Surgie een 
360°-virtual-realityplatform 
aan om medisch personeel 
sneller op te leiden in nieuwe 
chirurgische praktijken. 
#philippebekaert #edm

De faculteit Rechten zorgde 
voor een Vlaamse primeur 
met de allereerste professor 
Overtuigingsleer. #stijnverbist

Verschillen in familiebanden 
en in waarden en normen 
hebben een negatieve 
invloed op besluitvorming 
in familiebedrijven, bleek 
uit het doctoraatsonderzoek 
van BEW-onderzoeker 
Pieter Vandekerkhof. 
#familiebedrijven

UHasselt-doctorandus 
chemie Frederik Verstraeten 
won prestigieuze Unilever 
Research Prize voor 
masterthesis. #indeprijzen

Minister van Justitie Koen 
Geens trakteerde de 
studenten en docenten 
van de faculteit Rechten 
op een boeiende lezing. 
#ministeropdecampus

Scholen moeten de 
smartphone verbannen, 
stelde UHasselt-prof. 
kinesitherapie Annick 
Timmermans. De 
verenigingen van Vlaamse 
kinesisten en chiropractors 
steunden haar oproep. 
#tabletnek #debat

Chemie-doctorandus 
Benjamin Wenn bewees dat 
een UV-lichtbron in een flow-
chemisch proces efficiëntere 
en betere resultaten kan 
opleveren. #doorbraak

De faculteit Rechten 
organiseerde de jaarlijkse 
Assistentenconferentie 
ACCA op campus Hasselt. 
#ervaringdelen
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“Pionieren geeft vleugels. Maar eenvoudig is het 
niet”, zegt prof. dr. Bernard Vanheusden. “Als 
je als onderzoeksgroep een nieuw verhaal mag 
schrijven op een mooi, wit blad, dan zorgt dat 
voor heel wat frisse energie, dynamiek en een 
ongelooflijke drive om van deze onderzoeksgroep 
de allerbeste te maken. De ambities zijn hoog. En 
iedere onderzoeker wil zijn steentje bijdragen aan 
de groei van de faculteit.” 

Tegelijkertijd komt dat onbeschreven blad ook met 
veel vragen en grote inspanningen. “Er zijn zó 
veel knopen om door te hakken, zó veel domei-

“EERST ZAAIEN, 
DAN OOGSTEN”  

FACULTEIT RECHTEN REIKT 750STE UHASSELT-DOCTORAAT UIT 

De faculteit Rechten is een ontzettend jonge faculteit. “Toen we in 2008 startten, moesten we niet alleen het hele 

onderwijs uittekenen en organiseren. We moesten ook het onderzoek van nul opbouwen. Een hele uitdaging”, 

vertelt prof. dr. Bernard Vanheusden, voorzitter van het Centrum voor Overheid en Recht (CORe). Acht jaar later 

staat de UHasselt-onderzoeksgroep al stevig op de kaart, in wetenschappelijke output én in visibiliteit. Nu zijn ze 

klaar voor de volgende versnelling.

nen waar je je plekje moet verdienen en zó veel 
nieuwe wegen die je moet leren kennen.” Hoe 
doe je dat?

STAP 1: KIES JE SPEERPUNTEN

“Rechten is een tUL-opleiding – een uniek samen-
werkingsverband tussen de UHasselt, Maastricht 
University en de KU Leuven. Toen we ons oplei-
dingsprogramma samenstelden, was die trans-
universitaire samenwerking een groot voordeel. 
Iedere partner leverde immers een bijdrage in het 
expertisedomein waarin hij excelleert. Maastricht 

nam vooral het Europees-internationaal recht voor 
haar rekening, Leuven het verbintenissenrecht en 
de procedurevakken. Dat zij hun jarenlange exper-
tise binnenbrachten, betekende een grote meer-
waarde voor een opleiding-in-opstart. En daarmee 
waren ook meteen al een aantal onderzoeksdo-
meinen afgedekt.”

Op welke terreinen waren er nog lacunes? Waar 
wilden en kónden de UHasselt-onderzoekers graag 
op focussen? Dat was de eerste keuze die de 
piepjonge UHasselt-faculteit Rechten moest maken. 
Professor Vanheusden: “We beslisten om ons toe te 
spitsen op de relatie tussen burger en overheid. ►

267

De onderzoekers van het (jonge) Centrum voor Overheid en Recht.
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Het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) 
was geboren. Alles wat te maken heeft met de 
grondrechten van mensen, overheidscontracten, 
vergunningen, lokale besturen, gelijke behandeling 
in arbeid en beroep, erfrecht en tax rulings behoort 
tot ons expertisedomein. Daar ligt onze focus.”

Onder die grote vlag van ‘Overheid en Recht’ 
deelden ze het onderzoek op in zes aparte een-
heden: staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde, 
omgevingsrecht, fiscaal recht, sociaal recht en per-
sonen- en samenlevingsrecht. “En daarbinnen gaat 
er telkens bijzondere aandacht naar alternatieve 

zetelt in de Academische Raad voor het pensioen-
beleid en is in haar domein van tax rulings een 
veelgevraagde spreker in het Europees Parle-
ment. Charlotte Declerck helpt vanuit een andere 
commissie het Belgische erfrecht hervormen. Stijn 
Verbist drukt mee zijn stempel op de wetgeving 
rond onteigeningen. Petra Foubert ondersteunt de 
Europese Commissie in haar beleid rond gelijke 
verloning voor man en vrouw. En Annemie Draye 

vormen van geschillenbeslechting, zoals onderhan-
delen en bemiddelen.”

STAP 2: ZET JE ONDERZOEK OP DE 
KAART

“De voorbije acht jaar heeft elke UHasselt-onder-
zoeker hard gewerkt om een plek binnen zijn 
expertiseveld te verwerven, zowel op het nationale 
als internationale academisch-juridische toneel. 
Geen sinecure, maar vandaag staan we er wel: in 
wetenschappelijke output én in visibiliteit.”

Het voorbije jaar mocht onze faculteit het 750ste 
UHasselt-doctoraat uitreiken. “Intussen zitten we 
zelf aan vijf doctoraten, in 2017 volgen er nog 
een paar. Daarmee zijn we goed op weg om 
onze expertise verder uit te bouwen en duurzaam 
te verankeren.” 

Na amper acht jaar publiceert de onderzoeks-
groep gemiddeld 50 tot 60 A1-publicaties en 
tientallen boeken en boekbijdragen per jaar. 
“Publicaties die in de juridische praktijk elke dag 
het verschil maken en die ons onderzoek helpen 
uitdragen naar partners buiten de universiteit. 
Een mooi resultaat voor een kleine onderzoeks-
groep-in-opbouw.”

“Ook qua visibiliteit staan we er vandaag”, zegt 
prof. dr. Bernard Vanheusden. “En dat vinden we 
belangrijk, want onderzoek in de rechten is van 
nature maatschappelijk relevant. Dat betekent dat 
wij als academici onze stem moeten laten horen 
in het publieke debat. We schrijven vaak opinie-
stukken voor kranten en tijdschriften, we nemen 
onze plaats in expertencommissies op en denken 
met de overheid mee na over nieuwe wetgeving 
en juridische kaders. Collega Elly Van de Velde 

“Na amper acht
jaar publiceren 
we gemiddeld 
50 tot 60 A1-
publicaties en 
tientallen boeken 
en boekbijdragen 
per jaar. Een 
mooi resultaat 
voor een kleine 
onderzoeksgroep-
in-opbouw.” 



55

is een autoriteit in erfgoedrecht. Die erkenning van 
hun expertise straalt ook positief af op de groeien-
de expertise van onze onderzoeksgroep.”

Waar CORe-onderzoekers in de beginjaren 
moesten knokken voor hun plek, schuiven ze nu 
steeds vaker mee aan tafel. “Onze onderzoekers 
participeren in (intern)nationale vakgroepen en 
worden als spreker gevraagd op studiedagen. En 
ook de overheid en de andere Belgische universi-
teiten vinden stilaan hun weg naar ons.”

STAP 3: TREED NAAR BUITEN EN 
VERGROOT JE NETWERK

“De voorbije jaren was het Centrum voor Overheid 
en Recht nog in opstartfase. Elke onderzoeker 
haalde alles uit de kast om binnen zijn/haar 
vakgebied een autoriteit te worden. Nu we daar 
stilaan in geslaagd zijn, zijn we klaar voor de 
volgende stap. De komende jaren willen we nóg 
meer als onderzoeksgroep naar buiten treden en 
over disciplines heen de krachten bundelen met 
andere kennisinstellingen en overheden in binnen- 
en buitenland.”

Binnen de UHasselt liggen er volgens professor 
Vanheusden nog heel wat kansen voor samenwer-
king. “Er zijn heel wat mooie synergieën mogelijk 
met het onderzoek dat in de faculteit Bedrijfsecono-
mische wetenschappen gebeurt rond bijvoorbeeld 
beleidseconomie, milieueconomie, fiscaliteit en 
diversiteit. Binnen geneeskunde kunnen we interes-
sante linken leggen in het brede medische recht. 
In architectuur kunnen we samenwerken rond erf-
goed, ruimtelijke ordening, bouw- en milieurecht. 
En zo zijn er nog heel wat andere mogelijkheden 
die we in onze eigen instelling willen verkennen en 
aanboren.”

Maar gekeken wordt – natuurlijk – ook naar part-
ners buiten de universiteitsmuren. “Via de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad voor Ontwikkelingssamen-
werking zetten we nu al mee de schouders onder 
projecten in Mozambique, Congo en Marokko. 
En we werken in de vorm van dubbeldoctoraten al 
intens samen met Maastricht University, KU Leuven 
en UAntwerpen. We kijken daarvoor trouwens 
ook uitdrukkelijk naar de universiteiten van onder 
andere Namen en Luik. Samen een doctoraats-
onderzoeker begeleiden, blijkt een ideale manier 
om elkaar beter te leren kennen en bestaande 
contacten te intensifiëren. Zulke partnerschappen 
willen we in de toekomst dus ook graag met 
andere universiteiten aangaan.”

Dankzij de startfinanciering van Limburg Sterk 
Merk kon CORe in 2012-2013 vijf bijkomende 
doctoraten opstarten. “Deze impuls is, naast de 
klassiek gefinancierde doctoraten, een belangrijke 
hefboom geweest om het onderzoek van onze 
faculteit op te starten. De doctoraten zijn intussen 
afgewerkt of zitten in de eindfase. De basis ligt er 
nu. En we hebben al hard gezaaid. De komende 
jaren moeten we de onderzoeksfinanciering zélf 
nog meer aanzwengelen. We zijn blij met de 
kansen die we kregen en de resultaten die we al 
konden boeken, maar nu zijn we klaar voor de 
volgende versnelling.” ■
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MIT selecteerde UHasselt-
alumnus Geert Houben als 
één van de belangrijkste 
Innovators Under 35. 
#innovator 

UGenTec, 
het bedrijf 
van alumnus 
Tom Martens, 
won de Most 
Disruptive 
Company-
award. 
#deloitte

Alumnus Jean-Paul Teyssen 
stopte als topman bij 
Carglass. #topondernemer 
#topalumnus

Goud en brons voor 
UHasselt-rechtenstudenten 
op interuniversitaire 
pleitwedstrijd. 
#pleitenindepraktijk

UHasselt-alumna Economie 
Catherine Dreesen werd 
directeur bij Voka Limburg. 
#sterkealumni

Een goed rapport voor de 
masteropleiding rechten. 
#puikevisitatie

UHasselt-student 
interieurarchitectuur Tom 
Clijsters won de Wanatoe-
Publieksprijs. #creatief

UHasselt-alumna architectuur 
Elien Neyens won de 
ontwerpwedstrijd voor Jonge 
Architecten. #ontwerpen

UHasselt gaat de 
volgende vijf jaar voor 65 
miljoen euro bouwen en 
verbouwen in Diepenbeek 
en Hasselt. #invollegroei

VKW Limburg en UHasselt 
lanceerden de Ambassadeur 
Excellent Familiebedrijf, een 
nieuwe onderscheiding voor 
familiebedrijven. #prijzen 
#familiebedrijven

Architectuurstudente Lize 
Kelchtermans sleepte 
de Wanatoe-Prijs van 
Architectuurwijzer in de 
wacht. #creatief

Oud-student Economie 
Ronnie Leten vertrok bij Atlas 
Copco. #nieuwecarrière 
#topondernemer

Vier informaticastudenten 
eindigden als tweede op het 
Belgian Game Development 
Championship. #begdc

Robin Ramaekers, 
masterstudent industriële 
wetenschappen, verdedigde 
op de Olympische Spelen 
in Rio onze landskleuren 
in het handboogschieten. 
#olympiër #eeuwigeroem

Alumna handelsingenieur 
Sonja Nobel stapte van ING 
over naar BNP Paribas Fortis 
als CIO. #toptransfer
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De UHasselt vierde haar 
Dies Natalis met de uitreiking 
van vier eredoctoraten. 
Dit jaar rond het thema 
Resilient Society. #tradities 
#veerkracht

Geneeskundestudent 
Abdullah Aydogan ontving 
de Diversiteitsprijs 2016. 
#hbvl #diversiteit

UHasselt-onderzoekster 
Dorien Lanssens sleepte met 
de Prijs van Verloskunde 
8.000 euro in de wacht 
voor haar onderzoek 
naar pre-eclampsie. 
#zwangerschapsvergiftiging

Farida Mamad, een 
UHasselt-doctoranda uit 
Mozambique, fungeerde 
als een van de rechters 
tijdens de 25ste African 
Human Rights Moot Court 
Competition in Pretoria. 
#mensenrechten #afrika

Het eredoctoraat van de 
faculteit Wetenschappen 
ging naar de Franse 
topwetenschapper 
Jean-Marie Tarascon. 
#batterijonderzoek

Hoe ‘hot’ zijn warmtenetten? 
UHasselt-proffen Rechten 
Bernard Vanheusden en 
Steven Van Garsse werkten 
mee aan een regelgevend 
kader. #milieurecht

KVCV-prijs bekroonde 
onderzoek van 
ingenieursstudent Marnix 
Van Loy naar plantgroei 
op vervuilde bodems. 
#opmerkelijkonderzoek

Omdat bij een 
verjaardagsfeest ook muziek 
hoort, trakteerde de UHasselt 
op een concert van Gabriel 
Rios. #partytime

Biochemicus Vincent 
Stevens won de EOS-
Publieksprijs voor 
zijn masterproef over 
luchtzuiverende bacteriën. 
#opmerkelijkonderzoek

UHasselt-alumnus (en 
doctorandus) Pieter Robyns 
won de BELCLIV-prijs 
voor zijn masterthesis 
‘Wireless Network Privacy’. 
#indeprijzen

In de Dies-week was 
er ook ‘straattheater’ 
op de campussen. 
#theateropdeagora

Handelsingenieur Lien 
Vanbrabant optimaliseerde 
de rittenplanning van 
farmaceutische transporten 
bij H.Essers en won met haar 
masterthesis de Prijs VKW 
Limburg. #indeprijzen

Nick Parthoens won 
met zijn masterproef 
de eerste prijs van 
vzw Algemene 
Praktische 
Rechtsverzameling. 
#aandetop

Het eredoctoraat van de 
instelling ging naar de 
Amerikaanse rechtsfilosofe 
Martha C. Nussbaum.  
#topdenker

Ook industrieel ingenieur 
Robin Vanstraelen behaalde 
met zijn masterproef de Prijs 
VKW Limburg. Hij werkte 
samen met het Limburgse 
bedrijf E-Max Profiles. 
#indeprijzen

UHasselt-proffen Piet Pauwels 
(BEW) en Charlotte Declerck 
(Rechten) waren te gast 
op een colloquium rond 
Trademarks in Fashion. 
#multidisciplinair #fashion

De faculteit Architectuur en 
kunst bekroonde architect 
Kunlé Adeyemi met een 
eredoctoraat. #floatingschool
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Dr. Paul Stoffels mag dan mee aan het roer staan 
van het vijfde grootste farmabedrijf ter wereld, 
een team van 10.000 topwetenschappers in vier 
continenten aansturen en beslissingen nemen over 
miljardenbudgetten, tóch kleurt vooral passie zijn 
discours. Passie voor geneesmiddelenontwikkeling, 
medeleven voor miljoenen patiënten wereldwijd, 
de wil om een verschil te maken. In die passie 
wordt de herinnering aan zijn mentor, dr. Janssen, 
levend. Maar ze toont ons ook een glimp van 
de jonge geneeskundestudent die al tijdens zijn 
opleiding naar ziekenhuizen in Afrika trok. Van 
de pas gehuwde tropendokter die het geld van 
zijn trouwcadeau aan een Congolese poliokliniek 

Paul Stoffels (rechts) kreeg zijn eredoctoraat uit handen van rector Luc De Schepper.

“LEVENS REDDEN
IS VERSLAVEND” 

UHASSELT-ALUMNUS PAUL STOFFELS KRIJGT UHASSELT-EREDOCTORAAT 

Hij was de eerste UHasselt-alumnus ooit die van zijn alma mater een eredoctoraat kreeg. Niets te vroeg. Paul 

Stoffels is een van de invloedrijkste personen in de internationale biofarma. Als CSO van Johnson&Johnson is hij 

wereldwijd verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling, business development en strategieontwikkeling. 

Onder zijn leiding werden vijftien nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld voor de behandeling van o.a. 

prostaatkanker, tbc en depressie. En als ondernemer stond hij mee aan de wieg van drie succesvolle 

aidsremmers. Paul Stoffels in vier lessen. 

schonk. En van de gedreven hiv-onderzoeker die 
de eerste succesvolle aids-pil persoonlijk aan de 
eerste patiënt overhandigde. 

LES 1: VOLG JE PASSIE

“Toen ik aan het LUC begon te studeren, had ik 
mijn carrière al helemaal uitgestippeld: ik wou 
en zou arts in ontwikkelingslanden worden. Een 
briljant student was ik niet en ik heb wellicht te veel 
tijd doorgebracht in de Villicus (het legendarische 
studentencafé, red.). Maar dankzij de persoonlijke 
begeleiding heb ik het tóch gehaald. Het was de 
start van een boeiende carrière. Dat ik van mijn 

universiteit een eredoctoraat heb gekregen, vond 
ik een enorme eer.”

Hoewel dr. Stoffels goed wist waar hij naartoe 
wou, is het met zijn carrière anders gelopen. 
“Onderweg heb ik heel andere kansen gekregen 
en gegrepen. En daar ben ik blij om. Ik hoop dat 
ik met mijn verhaal geneeskundestudenten kan 
inspireren om niet te star vast te houden aan wat 
ze op voorhand ambiëren. Soms moet je gewoon 
je passie volgen en kijken waar je uitkomt. Met de 
medische kennis die je als arts op zak hebt en de 
gedrevenheid om patiënten te helpen, kan je véél 
kanten uit.” ►

300
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Maar staat zijn job niet mijlenver van de droom 
die hij als jonge man koesterde? “Dat lijkt alleen 
maar zo. In de strijd tegen ziekten zijn dokters, 
onderzoekers en de farma-industrie partners met 
hetzelfde doel. We willen allemaal mensenlevens 
redden en de levenskwaliteit van patiënten verbe-
teren. En wat een dokter doet voor de individuele 
patiënt, proberen wij op grotere schaal voor 
duizenden patiënten te doen. Nog méér impact 
creëren voor nóg meer mensen: dat heeft mij des-
tijds overtuigd om de stap naar de farma-industrie 
te zetten.”

LES 2: CREËER IMPACT

“Onlangs was ik in een ziekenhuis in het Zuid-Afri-
kaanse Durban waar een geneesmiddel van ons 
geïntroduceerd werd”, vertelt Paul Stoffels. “Het 
ziekenhuis heeft een aparte afdeling voor Multi 
Drug Resistant TB-patiënten. MDR TB is een levens-
gevaarlijke en extreem besmettelijke ziekte die 
bij ons niet meer bestaat, maar omwille van aids 
terug opgeflakkerd is in Zuid-Afrika. De situatie 
was schrijnend. Acht op tien patiënten overleefden 
het niet. Maar met de introductie van onze nieuwe 
therapie konden de artsen de mortaliteit terugbren-
gen tot 20%.” Een enorme overwinning. “Toen we 
nadien door dat ziekenhuis wandelden, kwam een 
dokter mij bedanken: Je hebt deze plek veranderd 
van lijkenhuis in ziekenhuis. Dat was een van de 
mooiste complimenten die ik ooit kreeg, omdat die 
uitspraak net uitdrukt wat wij met Janssen willen 
doen. Het onmogelijke trachten te doen: dáár 
draait het uiteindelijk om.”

En met levens redden, heeft dr. Stoffels ervaring. 
“Alleen al voor hiv zullen meer dan 100.000 
mensen in de westerse wereld 10, 20, zelfs 30 
jaar langer leven door onze geneesmiddelen. Ik 

ken veel van die patiënten persoonlijk en ik weet 
wat die gewonnen jaren voor hen betekenen. Als 
je 45 bent wanneer je het hiv-verdict krijgt en je 
kan dankzij onze geneesmiddelen nog 15 jaar 
goed leven in plaats van 6 tot 12 maanden, dan 
is dat een wereld van verschil. Dat betekent dat je 
er op veel belangrijke momenten in het leven van 
je kinderen nog bent en dat je je kleinkinderen 
nog leert kennen. Daar draait het uiteindelijk om. 
Daarom doen we wat we doen.”

LES 3: LEG DE LAT HOOG

Wat opvalt tijdens het gesprek, is hoe vol bewon-
dering Paul Stoffels praat over dr. Paul Janssen. 
“Vandaag kan je dankzij ons breed-spectrum-
geneesmiddel levenslang hiv onderdrukken. En 
intussen werken we zelfs al aan een vaccin dat de 
ziekte kan voorkomen. Maar twintig jaar geleden 
zag die situatie er wel anders uit. Toen trok hiv als 
een verwoestende golf over Afrika en daalde de 
levensverwachting van de gemiddelde Afrikaan 
in een mum van tijd van 70 jaar naar 30 à 40 
jaar. Met alle sociale, emotionele en economische 
gevolgen van dien. Maar zelfs toen de situatie 
er totaal uitzichtloos uit zag, twijfelde dr. Janssen 
er geen seconde aan dat we vroeg of laat een 
remedie zouden vinden. Dit gaan we oplossen, 
met één pil per dag, zei hij. En hoe naïef dat op 

“ Toen ik aan het LUC begon te studeren,  
 had ik mijn carrière helemaal uitgestippeld:  
 ik wou en zou arts in ontwikkelingslanden  
 worden. Dat is anders uitgedraaid.”

dat moment ook klonk, in zijn woorden zijn wij 
altijd blijven geloven. Het heeft lang geduurd, 
maar vijftien jaar na zijn dood, zijn we daar ook 
in geslaagd.”

Diezelfde focus, vastberadenheid en hoge ambitie 
voel je vandaag bij Janssen nog steeds, zegt Paul 
Stoffels. “De ziel van dr. Janssen waart door ons 
bedrijf. We proberen niet om alle ziektes in de 
wereld op te lossen, maar richten ons op een paar 
grote medisch-maatschappelijke issues – zoals 
Alzheimer, kanker, depressie en infectieziekten. 
Eenmaal we onze pijlen op een ziekte gericht heb-
ben, verliezen we dat einddoel niet meer uit het 
oog. Dan zoeken we de allerbeste wetenschap-
pers uit de hele wereld en brengen we hen samen 
rond één verhaal met één doel. Opgeven staat 
niet in ons woordenboek. Tegenvallers incasseren 
we. En: we leren uit onze fouten.”

The world is a lab als je op dit niveau genees-
middelen wil ontwikkelen, klinkt het. Dr. Stoffels: 
“We kijken dan ook veel verder dan het toptalent 
in ons bedrijf. In onze Janssen-incubatoren alleen 
al hebben we meer dan 150 biotechbedrijven. 
Daarnaast werken we met meer dan 200 externe 
bedrijven en kennisinstellingen samen. Zo´n 
gigantisch extern innovatienetwerk is cruciaal om 
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voortdurend nieuwe kansen te detecteren en alle 
interessante puzzelstukjes bij elkaar te brengen.”  

‘Magie’, zo omschrijft Paul Stoffels het. “Vanuit 
chemie maken we iets dat in ons lichaam een 
biologisch proces op gang brengt waardoor men-
sen genezen. Vanop afstand lijkt het haast toverij, 
maar dat is het niet. Het is topwetenschap op haar 
best. En projectmanagement voor gevorderden”, 
lacht hij. “Want eenmaal we een medicijn ontwik-
keld hebben, schakelen we ons ander internatio-
naal netwerk in – dat van de ziekenhuizen – om 
op een recordtijd klinische studies uit te rollen. In 
die fase werken we parallel samen met 10.000 
mensen uit 50 verschillende landen. En die heb-
ben allemaal diezelfde Janssen-drive. Ik mag dan 
wel aan het roer staan, zij dóen het.”

LES 4: TOON VEERKRACHT

Geneesmiddelen ontwikkelen, is een complex en 
slepend proces. “Klopt”, beaamt Paul Stoffels. 
“We werken letterlijk met timeframes van twintig 
jaar. De helft van wat we doen, mislukt. En de 
kosten die we investeren, zijn torenhoog. Dat gaat 
om miljarden. Veerkracht, het thema van de Dies 
Natalis aan de UHasselt in 2016, is voor ons als 
bedrijf dan ook immens belangrijk.” 

“Als je een nieuwe Airbus 380 wil ontwikkelen, 
dan kan je dat plannen, bestuderen en simuleren. 
De paar miljoen dollar die je investeert, zijn niet 
verloren wanneer aan het einde van de rit de 
wielen niet goed blijken te functioneren. Bij ons is 
dat totaal anders. Als in de laatste klinische studie, 
fase 3, bij de patiënt plots een probleem opduikt, 
dan moet je weer van nul beginnen.” Best frustre-
rend, zegt hij. “Maar ook als het misloopt, pro-
beren we de focus niet te verliezen en blijven we 
vasthouden aan dat fundamentele vertrouwen van 
dr. Janssen. De problemen waaraan we werken, 

zijn maatschappelijk nu eenmaal te belangrijk om 
zomaar op te geven. En als wereldspeler moeten 
wij daar onze verantwoordelijkheid in nemen.”

En daarmee komt dr. Paul Stoffels aanzetten 
met een laatste goede raad. “Als je dit niet met 

“ Een Zuid-Afrikaanse dokter zei me onlangs:  
 Je hebt deze plek veranderd van lijkenhuis  
 in ziekenhuis. Het mooiste compliment dat  
 ik ooit kreeg.”

passie doet, begin je er beter niet aan. Maar de 
voldoening als het wél lukt, is overweldigend. 
Onbeschrijfelijk. Daar put je weer energie uit om 
de volgende horde te nemen. Geloof me: levens 
redden is verslavend.” ■
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UHasselt-eredoctor 
Emmanuel de Merode 
ontving, samen met een van 
zijn medewerkers van het 
Virungapark in Oost-Congo, 
de Albert Schweitzer Award. 
#eredoctorindeprijzen

UHasselt-proffen trakteerden 
meer dan 800 leerlingen 
uit de middelbare school 
op gastlessen rond actuele 
wetenschappelijke topics. 
#profvoordeklas

Tijdens de Rocket Science 
Launch Day streden 
jongeren dan weer om 
de ‘mooiste’ en ‘snelste’ 
waterraket.  #uhasselt@
school

Alumna rechten Ann Tulmans 
won het Vlaams Pleitjuweel 
2016. #sterkealumni

10.640 senioren kwamen 
in 2016 naar 28 
lezingen van de UHasselt 
Seniorenuniversiteit. #nooit-
te-oud-om-te-leren

Voor Dag van de 
Wetenschap 2016 sloeg 
de UHasselt de handen in 
elkaar met het Nationaal 
Park Hoge Kempen, waar 
jong en oud onder meer de 
gloednieuwe Ecotron Hasselt 
University konden bezoeken. 
#wetenschapscommunicatie

Het Tijdschrift voor Fiscaal 
Recht (TFR) beloonde 
UHasselt-doctoranda 
Hannelore Niesten met 
de prestigieuze TFR-prijs. 
#indeprijzen

Tijdens de Vlaamse 
Wetenschapsweek kwamen 
384 leerlingen en meer 
dan 30 leerkrachten uit 
het secundair onderwijs 
proeven van wetenschap 
aan de UHasselt. 
#experimenterenomteleren

Tijdens 10 CoderDojo’s 
leerden zo’n 550 kinderen 
programmeren aan de hand 
van Scratch, App Inventor, 
Lego Mindstorms en 
Minecraft. #coderdojo

UHasselt lanceerde een 
nieuw universiteitsfonds 
– Nalou – om geld in te 
zamelen voor een Malinees 
Dogon-dorp. #studiebeurzen

Op Open Bedrijvendag 
bezochten meer dan 900 
mensen 3 onderzoeksinstituten 
van de UHasselt. Zij ontdekten 
hoe kennis wordt omgezet 
in innovaties als 3D-printing 
en revalidatierobotica. #edm 
#reval #makerspace

Tijdens een ‘Christmas 
Edition’ van CoderDojo lieten 
deelnemers robots onder 
meer kerstliedjes spelen. 
#christmas #programmeren

Zo´n 1.600 leerlingen 
experimenteerden in 
leerlingenworkshops aan de 
UHasselt. #stem

Meer dan 80 leerkrachten 
uit het secundair onderwijs 
vonden nieuwe lesinspiratie 
op UHasselt-navormingen. 
#trainthetrainer

300 leerlingen leerden 
het UHasselt-onderzoek 
beter kennen door 
een bezoek aan onze 
onderzoeksinstituten. #stem

80 kinderen tussen 8 en 14 
ontdekten de wetten van de 
fysica tijdens de UHasselt 
Kinderuniversiteit Rocket 
Science. Ze bouwden en 
lanceerden hun eigen raket. 
#kinderuniversiteit
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De Doctoral Schools orga-
niseerden een bootcamp 
sociale media. Omdat com-
municeren over wetenschap 
belangrijk is. #komnaarbuiten

Meer dan 50 groepen 
kregen een rondleiding 
in de Oude Gevangenis. 
#herbestemming #openhuis

UHasselt laat grote publiek 
meegenieten van unieke 
Mercuriusovergang. 
#dansvandeplaneten

UHasselt-eredoctor 
Koen Vanmechelen 
kreeg een permanente 
tentoonstellingsruimte in 
Detroit. #artmeetsscience

UHasselt-doctorandus 
Martijn Peters gaf in het 
federaal parlement een 
speech over wetenschap, 
in aanwezigheid van 
de koninklijke familie. 
#wetenschapscommunicatie

Studenten architectuur verzamelden 3.000 handtekeningen 
tegen de verkoop van het Hasseltse Begijnhof aan een privé-
eigenaar. #studenten-in-actie

Op onze campussen vonden 
in 2016 meer dan 600 
events plaats. #openhuis

UHasselt zette oudste 
kotmadam van Limburg, 
Elise Mesotten (92), in de 
bloemetjes. #kotmadam

De UHasselt reikte 1.486 
diploma’s uit. #studenten-
worden-alumni

Aya Sabi, studente 
biomedische 
wetenschappen, schreef 
één van de meest gelezen 
columns van 2016 voor 
deredactie.be. #debat 

De internationale opleiding 
Statistics ontwikkelde 
een succesvol distance-
learningprogramma. 
#lerenvanopafstand

Zorgverleners, onderzoekers 
en patiënten ontmoetten 
elkaar op campus 
Diepenbeek voor het 
symposium Eerstelijnszorg 
voor patiënten met een 
beperking. #ervaringendelen

De Vlaamse Olympiade van 
het Frans, een UHasselt-pro-
duct van professor Willy 
Clijsters, vierde haar 30ste 
verjaardag. #olyfran

Live a Life schonk meer 
dan 10.000 euro aan 
kankeronderzoek. #lcrp 
#uhasselt #zol #jessa

Onderzoekster typografie 
Ann Bessemans maakte, sa-
men met een KU Leuven-prof 
geschiedenis, een kunstwerk. 
#zonderlettersgeenweten-
schap

Personen met MS, zorgver-
leners en onderzoekers ont-
moetten elkaar op de campus 
in Diepenbeek. #msnetwerk
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“Eén Belg op 1.000 lijdt aan MS en tóch weten 
de meeste mensen nog steeds niet veel over die 
ongeneeslijke, chronische ziekte die het centrale 
zenuwstelsel aantast. Omdat mijn papa bijna twin-
tig jaar geleden de diagnose kreeg, weten wij dat 
natuurlijk wél. Maar met mijn actie wou ik MS ook 
bij het brede publiek onder de aandacht brengen. 
Dat ik tegelijkertijd mijn jongensdroom kon vervul-
len, was mooi meegenomen”, zegt Ruben Donné.

Vader Rudi is naar eigen zeggen trots op zijn zoon. 
“Zijn actie ontroerde me. Het doet me veel plezier 
dat Ruben op zo´n positieve manier ook veel jonge 
mensen met MS heeft kunnen bereiken. Als voorbe-
reiding op zijn avontuur organiseerde hij, samen 
met de zeilschool in Nieuwpoort, zeilinitiaties voor 

“OP DE OCEAAN HEB IK ME 
GEEN SECONDE ALLEEN 

GEVOELD” 

RUBEN DONNÉ ZAMELT 60.000 EURO IN VOOR MS-ONDERZOEK UHASSELT  

Ruben Donné zeilde solo de Atlantische Oceaan over om aandacht te vragen voor Multiple Sclerose (MS), de 

ziekte waaraan zijn vader, Rudi, lijdt. Van Nieuwpoort naar Kaapstad. 7.818 zeemijlen, 3 continenten en 90 

dagen alleen aan boord van een zeilboot van 6,5 meter. Geen enkele Belg deed het hem voor. Met zijn avontuur 

zamelde hij 60.000 euro in voor het MS-onderzoek aan de UHasselt.

patiënten. Heel wat jonge MS-patiënten hebben 
daar zélf die zeilmicrobe te pakken gekregen.”

De meeste mensen krijgen de diagnose van MS 
wanneer ze rond de dertig zijn. Een tijd van druk-
ke jobs, kleine kinderen en grootse plannen. Rudi: 
“Op dat moment in je leven slaat dat MS-verdict in 
als een bom. Je weet niet goed wat je te wachten 
staat, want er is eigenlijk nog maar weinig over 
de ziekte bekend. Vandaag weet men nog steeds 
niet wat MS veroorzaakt. En een geneesmiddel is 
nog niet voor morgen.”

GEEN DOODSVONNIS

Ruben heeft met zijn SailingChallenge4MS méér 

gedaan dan de Atlantische Oceaan overgevaren, 
zegt papa Rudi. “Al is dat op zich natuurlijk al 
indrukwekkend”, lacht hij. “Eigenlijk heeft hij met 
zijn voorbereidingen voor MS-patiënten gedaan 
wat de UHasselt voor mij gedaan heeft. Op de 
MS Contactdag kwam ik voor het eerst met het 
UHasselt-onderzoek in contact. Patiënten, zorg-
verleners en onderzoekers ontmoetten elkaar daar 
en wisselden ervaringen uit. Onderzoekers konden 
via speciale brillen en apparaten aan den lijve 
ervaren hoe MS voelt. En wij mochten het labo in… 
Ik heb er Inez Wens leren kennen. Zij vroeg me of 
ik mee wou werken aan haar doctoraatsonderzoek. 
Elke week moest ik drie keer naar Diepenbeek ko-
men om, samen met andere patiënten, begeleid te 
sporten. Onderzoekers wilden nagaan wat het ► 
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Ruben Donné zeilde solo de Atlantische Oceaan over.
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effect was van zo’n doorgedreven bewegings-
programma op de bloedsuikerspiegel en de spier-
massa. (Lacht) Omdat ik op dat moment best een 
paar kilo mocht afvallen, stemde ik ermee in.” 

De wetenschap vooruithelpen, speelde óók mee in 
Rudi’s overweging om aan dat onderzoek deel te 
nemen. “Ik hoop dat op die manier een oplossing 
dichterbij komt. Hoewel m’n broer aan MS gestor-
ven is – tien jaar vooraleer ik de diagnose kreeg 
– heb ik MS nooit als een doodsvonnis ervaren.” 
En aan die UHasselt-onderzoeken deelnemen, 
vond hij ook gewoon “gezellig”. “De allerfijnste 
manier om andere patiënten te leren kennen. Naar 
een praatgroep zou ik nooit gaan, maar samen 
afzien op de hometrainer en dan koffie drinken en 
bijkletsen? Heerlijk.”

“Papa is met de REVAL-onderzoekers ook in Petra, 
Jordanië, gaan wandelen”, valt Ruben in. “Een 
mooie ervaring waar hij heel wat hordes heeft 
overwonnen. In de voorbereiding én op het 
moment zelf. Zo’n ervaring is empowering. Ze 
maakt zichtbaar én voelbaar dat je actieve leven 
niet ophoudt wanneer je aan MS lijdt.” Rudi: 
“Eigenlijk was dat Petra-avontuur een beetje mijn 

zeil-uitdaging. Jezelf continu uitdagen, je grenzen 
verleggen en altijd blijven doorgaan… Ik kon véél 
kracht putten uit de dynamiek van de groep. (Tot 
zijn zoon) En jij zat daar helemaal alleen in je 
zeilboot, 90 dagen lang.”

WINDKRACHT 7

Helemaal alleen de Atlantische Oceaan overvaren 
– het was Rubens grote droom, één waarop hij 
zich twee jaar lang intensief op had voorbereid. 
“En tóch liep het de dag van mijn vertrek hele-
maal mis”, zegt hij. “Het weer was verschrikkelijk. 
Windkracht 7, kletsende regen… Er was zelfs een 
kanaalrat voorspeld. Eigenlijk kon het gewoon niet 
slechter. Daar sta je dan, met al je vrienden en 
familie die je komen uitwuiven, een Sea King vol 
MS-patiënten boven je hoofd en een cameraploeg 
van vtm nieuws… Ik had geen keuze en moést 
uitvaren.”

Rudi Donné: “Op zo´n moment staat je vaderhart 
toch even stil. Ruben is een professionele zeeman 
en hij heeft veel zeilervaring, maar uiteindelijk 
moet je de natuur respecteren. Ik was dan ook 
heel blij dat hij terugkeerde toen de camera´s 

gestopt waren met draaien. ´s Anderendaags is 
hij dan kunnen vertrekken, in veel betere weersom-
standigheden.”

En daarna ging het – gelukkig – alleen maar beter. 
“Die eerste week voer ik puur op adrenaline. De 
wind zat ook letterlijk in de zeilen. Dat overweldi-
gende gevoel van vrijheid en het besef dat je je 
dromen aan het waarmaken bent, valt met geen 
woord of pen te beschrijven.”

NIEMANDSLAND

Negentig dagen alleen op een zeilboot, daar 
zaten ongetwijfeld moeilijke momenten tussen? 
“Natuurlijk, maar aan opgeven, heb ik nooit 
gedacht. Gek genoeg: ik heb me geen seconde 
alléén gevoeld. Hoewel ik soms dagenlang geen 
mensen, boten of vliegtuigen zag en de helderste 
sterrenhemel alleen voor mij stond te schijnen, wist 
ik dat er veel mensen mijn avontuur aan het volgen 
waren. Vrienden, sponsors, MS-patiënten en zeil-
liefhebbers… Ze droegen dit project allemaal een 
warm hart toe. Daar trok ik mezelf aan op.”

IMPACT VAN MUZIEK OP REVALIDATIE MS-PATIËNTEN

MS is een van de onderzoeksspeerpunten van het Biomedisch Onderzoeks-
centrum (BIOMED). Met de fondsen van de SailingChallenge4MS wordt nieuw 
MS-onderzoek opgestart waarin het effect van muziektherapie op de revalidatie 
onderzocht wordt. 

“MS-patiënten hebben tijdens hun revalidatie vaak last van een slepende voet, spanning in de kuit of 
evenwichtsproblemen. En MS-patiënten met een cognitieve beperking ervaren dikwijls te veel concen-
tratieproblemen om zelfstandig een fitnessprogramma af te kunnen werken. In dit onderzoek gaan we, 
samen met IPEM-onderzoekers (UGent), na of muziek hun bewegingskwaliteit en -tempo positief kan 
beïnvloeden”, aldus prof. dr. Peter Feys.



67

Een bang momentje was er ergens tussen Rio en 
Kaapstad, zegt Ruben. “Plots werd ik geconfron-
teerd met grote stukken afval in de zee. Op een 
bepaald moment had dat afval de boot geraakt. 
Dan slaat je hart wel even over, want je wéét dat 
je in the middle of nowhere bent en dat – als het 
écht mis gaat – het avontuur stopt. Tien dagen 
lang ben ik afval blijven tegenkomen. Dan is het 
niet gemakkelijk om je grootste angsten los te laten 
en ervoor te zorgen dat je `s nachts toch een paar 
uur slaapt.”

“Toen heeft hij ons ook gebeld”, zegt vader Rudi. 
“Tenminste: nadat hij zijn boot al gecontroleerd 
had en wist dat hij geen brokken gemaakt had. 
Meteen hebben we gekeken naar wat we konden 
doen als het mis zou lopen. En even snel moesten 
we vaststellen dat we bijzonder weinig konden 
ondernemen. Ruben zat op dat moment in nie-
mandsland. Ver weg van de bewoonde wereld.”

Maar de moed verliezen? Dat wilde Ruben niet. 
“Het was een lastig moment, maar ik kon dat 
ook relativeren. Ik wist heel goed: dit is niets in 
vergelijking met wat mensen met MS elke dag 
doormaken. Tegen je eigen grenzen aanbotsen, 
tegenvallers incasseren en weer overeind krabbe-
len… Diezelfde innerlijke strijd voeren MS-patiën-
ten voortdurend.”

ONTLADING

De finish in Kaapstad was een emotioneel mo-
ment. En dubbel. Ruben: “Het was een persoon-
lijke overwinning, maar het was ook meteen het 
einde van een droom. Toen papa mij op een 
motorboot tegemoet kwam gevaren, was de 
ontlading ontzettend groot. We stonden te ver van 
elkaar weg om echt te praten, maar ik zag hem en 
hij zag mij. Woorden waren niet nodig.”

“De oceaan was heel ruw”, herinnert Rudi Donné 
zich. “In de verte zag ik Rubens hoofd al boven de 
golven uittorenen. Dat beeld van hem – alleen op 
die zeilboot in die woeste zee – staat voorgoed 
op mijn netvlies gebrand.”

Komt er nu een vervolgverhaal? “Het was een 
onvergetelijke ervaring die naar meer smaakt, ja”, 
bevestigt Ruben. “Ik ben al plannen aan het maken 

– waarin mijn passie voor het zeilen en de MS 
weer een hoofdrol spelen. Welke? Binnen twee 
jaar wil ik graag deelnemen aan de Clipper Race 
Around the World. Niet in m’n eentje, maar samen 
met MS-patiënten. Ik droom ervan om elke etappe 
een andere MS-patiënt mee aan boord te nemen 
en met dat MS-verhaal letterlijk de wereld rond te 
varen.”■

Rudi Donné, vader van Ruben.
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Voor de tiende keer op 
rij organiseerden Stad 
Hasselt, UHasselt, UCLL 
en PXL Student Take-Off. 
#studentenfeesten

200 UHasselt-studenten en 
-personeelsleden namen deel 
aan Dwars Door Hasselt. 
#sportief

14 studentenverenigingen 
trakteerden 2.000 feestende 
UHasselt-studenten op 5 
fuiven, 14 cantussen en 
30.000 liter bier. #feestje

UHasselt kroonde zich 
ook in 2016 tot warmste 
unief van Vlaanderen. #mfl 
#warmsteweek #stubru

Het UHasselt-roeiteam werd tweede op de Hasselt Studenten Regatta. 
#roeien-voor-je-leven

Studentenvereniging Hermes 
vierde haar 30ste verjaardag 
met een academische 
openingszitting. UHasselt-
alumnus en minister van Defensie 
Steven Vandeput gaf een lezing. 
#lessenvaneenpraeses

Met meer dan 80 Music 
For Life-acties verzamelden 
studenten en personeelsleden 
53.376,47 euro. 
#recordbedrag

13 internationale sprekers 
infotainden het publiek in 
234 minuten. #brainspa

Waar is dat feestje? Dankzij 
de app Party Locator van 
UHasselt-informaticastudent 
Tim Vervoort hoeft niemand 
zich die vraag nog te stellen. 
#partyapp #slimidee

60 masterstudenten 
Rechten en 20 
internationale 
advocatenkantoren 
ontmoetten elkaar op 
Campusgesprekken in 
de Oude Gevangenis. 
#speeddaten

Ambitieuze UHasselt-
studenten organiseerden 
weer een topeditie van 
TEDxUHasselt. #ted 

De praesesverkiezingen 
duurden het voorbije jaar 
slechts vier weken. Maar 
het feest was er niet minder 
op.#studentenleven

Bezoekers die wilden 
leren hoe je jezelf én je 
product in een TED-talk het 
best verkoopt, konden een 
workshop volgen bij Kasper 
Vandenberghe. #talk-like-a-
pro

750 Campusrunners 
liepen langs én door de 
gebouwen van de UHasselt. 
#komoptegenkanker

Rekinéa, de jongste 
vereniging, organiseerde 
voor het eerst 
praesesverkiezingen. 
#vuurdoop
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UHasselt-team Kilodaltons 
eindigde derde in de 
Chambers Trophy van Voka 
Limburg. #teamspirit

Zestig UHasselt-studenten 
volgden een opleiding 
voor feestbegeleiders om 
studentenoverlast tegen te 
gaan. #studentencontrole-
renstudenten 

De 
feestbegeleiders 
misten hun 
effect niet: 
studentenoverlast 
daalde 
zichtbaar. 
#bravestudenten

UHasselt-doctorandus Karel 
Proesmans mocht, als enige 
Vlaamse doctorandus, naar 
de Nobel Laureate Meeting, 
waar hij vermaarde 
Nobelprijswinnaars 
ontmoette. #topmeeting

UHasselt trapte 2017 
af met een nieuw logo. 
Klaar voor een nieuw jaar. 
#universiteitvanvandaag 
#elkedagopnieuw

Het YouTube-kanaal was 
goed voor 223 abonnees. 
Hier scheerden de video´s 
van de Ecotron, de 
corporate UHasselt-filmpjes 
en de video´s over de 
masteropleidingen industrieel 
ingenieur hoge toppen. 
#topviews

Na de 
doctoraatsverdediging 
van PXL-MAD/UHasselt-
doctorandus Peter 
Snowdon werd het publiek 
getrakteerd op de Limburgse 
première van The Uprising. 
#bekroondedocu

68% van de UHasselt-
studenten pendelde naar de 
campussen in Diepenbeek 
en Hasselt, 32% zat op kot. 
#pendelen #kotleven

De UHasselt is geliefd. 
Op Facebook hadden 
we 20.897 volgers – een 
stijging van 13% op één 
jaar tijd. #like

Ook de geneeskundestudenten schoven tijdens Date je 
Dokter aan tafel met topdokters uit verschillende disciplines. 
#speeddaten

Studentenvereniging Miezerik 
organiseerde de grootste 
cantus van Limburg. #record

Ook op LinkedIn volgden 
14.848 bezoekers onze 
verhalen, op Instagram 
waren dat er 2.898. 
#indelift

Met 19 grote 
studentenfuiven, 13 kleinere 
fuiven in de Fitlink en 30 
fakbars en cantussen in de 
fuiftent, was er het voorbije 
jaar weer heel wat te 
beleven op de campus. 
#studentenleven

Studente handelsingenieur 
Hanne Desmet werd 
Belgisch kampioen 
shorttrack. #topsport 
#topstudente

3.964 mensen volgden 
de UHasselt dan weer via 
Twitter. #tweet

Studenten in Diepenbeek krijgen 
straks een nieuwe fuifzaal. De 
bouwwerkzaamheden voor de 
‘fuifbunker’ zijn in volle gang. 
#fitlink

Ingenieursstudent Stijn 
Desmet won goud op 
de Youth Olympics in 
Lillehammer. #topper  

De absolute toppers op onze 
sociale media waren: De 
Warmste Week, het filmpje 
over de Ecotron Hasselt 
University en de nieuwe 
BEW-campus. #trending
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