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WOORD VOORAF

UNIVERSITEIT
MET EEN MISSIE

Voor dit UHasselt Magazine trokken we naar de eerste voorzitter van
UHasselt: Lambert Croux. Hij herinnerde ons aan de belangrijkste
ontstaansreden van deze universiteit, meer dan 40 jaar geleden:
het bedroevend lage aantal Limburgse jongeren dat verder ging
studeren. Die onderparticipatie graveerde meteen ook ons groot
maatschappelijk engagement en onze verbondenheid met de regio
in ons DNA.
Vijfenveertig jaar nadat we aan ons eerste academiejaar begonnen,
beperkt onze rol zich niet louter meer tot het opleiden van jongeren
(en het opkrikken van die participatie). UHasselt wil méér doen voor
de maatschappij. Dat is het kompas waarop we vandaag als civic
universiteit in ons onderwijs en onderzoek varen. In onze nieuwe missie
en visie hebben we dat engagement nu ook formeel vastgelegd.
En die rol nemen we serieus. De verhalen in deze editie bewijzen
dat. Tom Brijs neemt ons mee naar een toekomst vol elektrische,
autonome en gedeelde auto’s. Ilse Dewachter vertelt over haar
Alzheimer-onderzoek. Ronald De Meyer laat zien hoe hij, samen
met onze architectuurstudenten, gevangenissen letterlijk en figuurlijk
wil ‘hervormen’. Stuk voor stuk onderzoek geënt op de uitdagingen
van vandaag. Onderzoek waarin expertise wordt aangewend om
die samenleving mee vorm te geven. In de regio én daarbuiten
(met en aan universiteiten in Jordanië, via inleefstages in India, in de
Limburgse bouwsector of bij retailers in eigen land – ook dát zal u in
dit Magazine ontdekken).
Beide voeten in de samenleving, blik op de wereld – onze pioniers
zullen het graag horen…
Luc De Schepper
Rector UHasselt
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Onderzoekers die
experimenten verzinnen,
sjoemelen met data
of staalhard plagiëren.
De laatste jaren
kwamen er heel wat
schokkende gevallen
van onderzoeksfraude
aan het licht. Hoe erg is
de wetenschap er écht
aan toe? En hoe gaan
universiteiten hiermee
om? Wetenschappers
Geert Molenberghs en
Noémie Aubert Bonn
maken de balans op.
Toen in 2011 bleek dat de Tilburgse
hoogleraar Diederik Stapel op grote schaal
gefraudeerd had met onderzoeksgegevens,
daverde de academische wereld op haar
grondvesten. Stapel, een vooraanstaande
Nederlandse psycholoog die vaak
deelnam aan het publieke debat, bleek
onderzoeksdata van meer dan 30
publicaties compleet verzonnen te hebben.
De zaak riep heel wat vragen op rond de
wetenschappelijke integriteit van academici
en plaatste het topic hoog op de agenda.
“De meeste academici nemen hun job
heel serieus en dragen wetenschappelijke
integriteit hoog in het vaandel”, zegt
Geert Molenberghs, professor in de
biostatistiek én voorzitter van de Commissie
Wetenschappelijke Integriteit van UHasselt.
“Hoe dan ook schaden zulke berichten het
imago van wetenschappelijk onderzoek.
Dat moeten we erg vinden”, aldus Noémie
Aubert Bonn, een Canadese UHasseltdoctoranda die onderzoek voert naar
wetenschappelijke integriteit. ►

Noémie Aubert Bonn en Geert Molenberghs.
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STELLING 1
FRAUDEGEVALLEN À LA STAPEL ZIJN DE GROTE UITZONDERING
Geert Molenberghs: Absoluut. Diederik
Stapel die experimenten verzint, Jon
Sudbø die 900 patiënten bedenkt of Dirk
Smeesters die op grote schaal sjoemelt met
data…. Het zijn mooie krantenkoppen,
maar in realiteit zijn dit soort fraudegevallen
excessen. Fraude – ook in veel mildere
vormen – is de grote uitzondering in
academisch onderzoek. De cijfers bewijzen
dat ook. Van de 1,6 miljoen artikels die
wetenschappers jaarlijks produceren,
worden er slechts 200 ingetrokken omwille
van fraude. Dat zijn er nog steeds 200
te veel en als UHasselt doen we er – net
zoals elke andere universiteit – alles aan
om dit te vermijden. Maar we mogen het
probleem dus niet overdrijven. Het gaat

om 0,2% van alle publicaties. En zelfs in
die 0,2% gaat het zelden over regelrechte
datavervalsing.
Noémie Aubert Bonn: Mensen gaan er
spontaan van uit: Als die Stapel hier al
jaren ongestraft mee wegkomt, wat kan ik
dan van de andere onderzoeksresultaten
in de krant nog geloven… Dat is een
probleem, want als wetenschapper staan
we ten dienste van de maatschappij. Wij
hebben een rol te spelen: heel objectief
en onderbouwd antwoorden zoeken op
belangrijke vragen uit de samenleving.
Wetenschappelijke integriteit is een
absolute voorwaarde voor waardevol en
relevant onderzoek.

”

Geert Molenberghs: Helemaal waar, maar
de vraag is natuurlijk ook: zijn er vandaag
effectief meer fraudegevallen dan twintig
jaar geleden of ontdekken we ze gewoon
sneller? Eigenlijk weten we dat niet.
Noémie Aubert Bonn: Uit studies blijkt
wél dat het aantal ingetrokken artikels per
tijdschrift niet gestegen is, maar dat er wel
steeds méér tijdschriften zijn die artikels
weren. Dat betekent dat steeds meer
tijdschriften oog hebben voor fraude. Dat
is eerder hoopgevend, dan zorgwekkend.
Wetenschappelijke integriteit staat vandaag
hoger op de agenda en de academische
wereld kijkt kritischer naar haar eigen
onderzoek dan twintig jaar geleden.

De meeste academici nemen hun job heel serieus en
dragen wetenschappelijke integriteit hoog in het vaandel.
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IN DE BAN VAN
WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT
Elke onderzoeker heeft te maken met wetenschappelijke integriteit, maar slechts weinigen maken
daar ook hun onderzoeksdomein van, zoals Noémie Aubert Bonn heeft gedaan.

De UHasselt-doctoraatsstudente komt uit de psychiatrie en
neurowetenschappen. “Tijdens mijn onderzoek naar het
placebo-effect raakte ik geïnteresseerd in de organisatie van
clinical trails”, zegt Noémie Aubert Bonn. “Toen bestonden
er nog geen trial registries. Onderzoekers konden letterlijk 50
studies uitvoeren naar de effecten van een nieuw medicijn,
de positieve resultaten publiceren en de negatieve negeren.
Al waren het maar twee positieve en 48 negatieve resultaten.
Dat deed me beseffen dat wetenschap niet enkel gaat over
antwoorden vinden, maar ook over rapporteren. De manier
waarop wij publiceren, heeft een grote impact op hoe de
maatschappij naar de dingen kijkt. Die vaststelling deed mij
van koers veranderen. Ik wil eerst iets veranderen aan het hele
onderzoeks- en publicatiesysteem vooraleer ik er opnieuw aan
deelneem.”

STELLING 2
WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT IS GEEN ZWART-WITVERHAAL
Geert
Molenberghs:
Dat
klopt.
Wetenschappelijke integriteit is een grote
grijze zone. Waar de ernstige overtredingen
– het verzinnen, veranderen, selecteren en met
opzet fout bewerken van gegevens – relatief
makkelijk te herkennen en bloot te leggen
zijn, geldt dat in andere gevallen vaak veel
minder. Als een studie niet reproduceerbaar
is door een slechte proefopzet, heeft de
onderzoeker die fout dan bewust gemaakt
om de boel te belazeren of is het slordige
wetenschap?
Heeft
een
bepaalde
onderzoeker bewust pas achteraf een fout uit
zijn publicatie gehaald omdat hij zijn artikel
toch wilde publiceren? Of had hij die fout
op dat moment nog niet ontdekt? Wanneer
steelt een onderzoeker doelbewust een idee

van een collega? En wanneer citeert hij
gewoon onzorgvuldig of onjuist? Hoe klein
mag een steekproef precies zijn? Waar
ligt de grens tussen het beargumenteerd,
statistisch onderbouwd negeren van een
deel van je observaties en het manipulatief
selecteren van data? De grenzen tussen
onaanvaardbaar en (nog wel) aanvaardbar
gedrag zijn vaak flinterdun.
Noémie Aubert Bonn: Er bestaat ook geen
eenduidige definitie van wetenschappelijke
integriteit die voor alle onderzoeksinstituten
en universiteiten geldt. De rules of good
practice verschillen in landen en zelfs
disciplines. Neem nu het gastauteurschap.
In sommige disciplines is het volstrekt

normaal dat je promotor ook automatisch
medeauteur van jouw publicatie wordt. In
andere disciplines geldt dit als een inbreuk
op de wetenschappelijke integriteit. Hoe
ga je daar als universiteit mee om, in het
besef dat wetenschappelijk onderzoek
ontzettend internationaal en steeds vaker
interdisciplinair is? In ieder geval is het
belangrijk om te sensibiliseren en de
discussie op gang te brengen. En om
slordige wetenschap aan te pakken,
want ook die is schadelijk. We moeten
onderzoekers aanmoedigen om zo kritisch
mogelijk naar hun eigen onderzoeksstrategie
te kijken, zichzelf continu in vraag te stellen
en transparant te communiceren over hun
onderzoeksmethode. ►
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WAT DOET DE COMMISSIE
WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT?
De Commissie Wetenschappelijke Integriteit onderzoekt vermoedens
van wetenschappelijke fraude aan de UHasselt. In de CWI zetelen
emeriti én actieve onderzoekers, uit alle disciplines.
“Per jaar hebben we hooguit een paar gevallen waarin collega’s kritische vragen
stellen bij de gehanteerde aanpak van een medeonderzoeker”, zegt prof. dr. Geert
Molenberghs. Hij werd onlangs opnieuw verkozen tot voorzitter van de CWI
van UHasselt. “Wij gaan dan na of er fouten zijn gemaakt en of het effectief om
wetenschappelijke fraude gaat.”

STELLING 3
DE HOGE PUBLICATIEDRUK WERKT FRAUDE IN DE HAND
Noémie Aubert Bonn: Het mag geen
excuus zijn, maar die druk helpt natuurlijk
niet. Onderzoek is hypercompetitief en
bij de beoordeling ligt de nadruk heel erg
op publicaties en citaties. De kwaliteit van
onderzoekers wordt gereduceerd tot een
cijfer, een impact-factor. Als je weet dat
een studie met een positieve uitkomst sneller
gepubliceerd raakt dan één met een negatief
resultaat en als je ambitieus bent, dan zal je
al sneller verleid worden om bepaalde data
weg te laten, zodat je een publiceerbaar
resultaat overhoudt. Ik geloof dat een ander
systeem om kwaliteit van onderzoek te meten
en te evalueren, de wetenschappelijke
integriteit alleen maar ten goede kan komen.
In mijn onderzoek focus ik ook daarop: hoe
kunnen we het systeem veranderen en écht
kwaliteit van onderzoek meten?
Geert Molenberghs: Mensen zijn van
nature sjoemelaars... Neem dopinggebruik
bij wielertoeristen: dat is toch iets vreemds.
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Dertig procent van de wielertoeristen zou
medicijnen nemen om beter te presteren.
Waarom? In feite is daar geen enkele
reden toe: fietsen is hun hobby. Er is geen
geld of externe druk mee gemoeid – alleen
trots, want je wil de groep natuurlijk wel
kunnen bijhouden. Als zij al sjoemelen,
dan mag je niet verbaasd zijn dat ook
ambitieuze onderzoekers die hun positie
willen bestendigen en die een carrière willen
uitbouwen in een zeer competitieve setting
daartoe verleid worden.
Noémie Aubert Bonn: Sjoemelen is ook
niet altijd een bewuste actie of een kwestie
van slechte wil. Als onderzoeker ben je
gepassioneerd en gedreven in je onderzoek.
Uiteindelijk wil je iets bewijzen. Per definitie
ben je dus al een beetje vooringenomen.
Objectiviteit bestaat niet. Maar je moet
jezelf daar wel tegen wapenen door open
te communiceren over de methodes die je
gebruikt en de keuzes die je maakt. Waarom

heb je jouw populatie op die specifieke
manier samengesteld? Waarom gebruik je
een bepaalde test? Een kritische houding
ten opzichte van je eigen werk en van je
collega´s én een transparante communicatie:
dat zijn volgens mij de beste remedies om
wetenschappelijke integriteit te bewaken. Als
onderzoeksgroep en als universiteit kan je
daar een rol in spelen.
Geert Molenberghs: De overfocus op
de impactfactor is trouwens gevaarlijk.
In sommige disciplines is de druk om te
publiceren gigantisch. Dan moet je als
onderzoeker stevig in je schoenen staan.
En dan is het inderdaad belangrijk dat je
een klimaat creëert waarin wetenschappers
kritisch zijn voor hún onderzoek én voor
dat van hun collega’s. Een klimaat ook
waarin transparant gecommuniceerd wordt
over werkwijze, eventuele slordigheden of
onvolkomenheden.

STELLING 4

STELLING 5

WETENSCHAPPELIJKE FRAUDE KOMT VAKER VOOR IN
BEPAALDE DISCIPLINES EN CULTUREN

WETENSCHAPPELIJKE
INTEGRITEIT IS EEN ATTITUDE
DIE JE KAN LEREN

Noémie Aubert Bonn: Eerst beweerde
men dat er meer inbreuken waren in de
sociale gedragswetenschappen en in de
psychologie. Nadien bleek het biomedische
onderzoek heel kwetsbaar. Maar hoe
helpen zulke inzichten om ook effectief de
wetenschappelijke integriteit te bevorderen?
Geert Molenberghs: Je mag de interculturele
factor niet helemaal onderschatten.
Amerikanen en Nederlanders zullen er
niet voor aarzelen om twijfelgevallen aan
het licht te brengen – ze zullen daar vanuit
hun cultuur zelfs om geprezen worden.
Maar in andere culturen is het not done
om bijvoorbeeld tegen een hiërarchische
overste of een bevriende collega in te
gaan. Ook de visie over wat plagiaat
ís, kan cultureel verschillen. Binnen een
internationale onderzoeksgroep moet je
daar wel alert voor zijn.

Noémie Aubert Bonn: Dat klopt. Als
Canadese valt mij ook op dat je in
Europa in het algemeen niet geacht
wordt om vraagtekens te plaatsen bij de
werkwijze van je promotor. Hiërarchie
speelt hier nog veel meer. De UHasselt
is daarin een uitzondering. Hier verloopt
het contact informeler en zijn die drempels
een stuk lager. Dat heeft wellicht ook met
de kleinschaligheid van de universiteit te
maken.
Geert Molenberghs: Wij zetten daar ook
bewust op in. Zelfs in de masteropleiding
statistiek trainen wij onze studenten om
kritisch te zijn, leiderschap te tonen en
fouten te durven blootleggen. Dat is nodig,
want die houding zit inderdaad niet
spontaan in onze cultuur ingebakken.

Geert Molenberghs: In de masteropleidingen
en de Doctoral Schools besteden we veel
aandacht aan transparantie, eerlijkheid
en grondigheid van onderzoek. Zo hopen
we dat wetenschappelijke integriteit én het
streven naar topkwaliteit een reflex wordt van
elke onderzoeker. En intussen proberen we
een werkomgeving te creëren waarin het
normaal is dat collega´s elkaar aanspreken
op hun gedrag.
Noémie
Aubert
Bonn:
Dat
is
ontzettend belangrijk. Tegelijkertijd gaat
wetenschappelijke integriteit veel verder
dan het individu. Naast de inspanningen
die we op dit terrein doen, moeten we óók
durven nadenken over hoe we het globale
onderzoeksysteem kunnen verbeteren. Als we
de focus kunnen verschuiven van kwantiteit
naar kwaliteit winnen we allemaal. ■
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ONDERZOEK IN ACTIE

ILSE DEWACHTER, ALZHEIMER-ONDERZOEKSTER

“EEN THERAPIE VOOR ALZHEIMER
VINDEN, VRAAGT GEDULD
EN VOLHARDING”

Ilse Dewachter is wat je noemt een ‘topper’ in het
domein van Alzheimeronderzoek. Aan ambitie geen
gebrek. Aan bescheidenheid evenmin. “Ik wil bijdragen
aan een oplossing voor Alzheimer. Ooit vinden we die,
maar het zal niet voor morgen zijn. En het zal niet één
onderzoeksgroep zijn die met het grote antwoord zal
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komen.”
Professor Ilse Dewachter verdiende, als
onderzoekster aan de KU Leuven en UC
Louvain, internationaal haar sporen in
het academische Alzheimeronderzoek.
Onlangs bracht ze haar onderzoeksgroep
onder bij het Biomedisch Onderzoeksinstituut
(BIOMED) – op zoek naar synergieën met

inflammatieonderzoekers aan UHasselt.
Hoe
ben
je
eigenlijk
in
het
Alzheimeronderzoek terechtgekomen?
Alzheimer-dementie is een drama op
menselijk vlak. Alles wat je als mens een
leven lang opbouwt en wat je maakt tot wie
je bent – relaties, kennis en herinneringen
– brokkelt op acht à tien jaar tijd helemaal
af. Ik wilde daar graag een oplossing voor
zoeken.
Het Belgische Alzheimeronderzoek heeft
een stevige internationale reputatie…
Verschillende
Belgische
Alzheimeronderzoeksgroepen draaien mee in
grote internationale high level-consortia
en -samenwerkingen, inderdaad. Dat is
ook nodig, want alleen lukt het niet. In dit
type onderzoek moet je voortbouwen op
de bevindingen van anderen en moet je
verschillende top-end-expertises met elkaar
verbinden om de volgende stap te kunnen
zetten.
Je werkt ook vaak samen met
farmaceutische bedrijven.
Dat vind ik heel fijn. Farmaceutische
bedrijven verliezen hun doel nooit uit het
oog. Zij willen een therapie vinden en
alles wat daar niet toe leidt, vinden ze niet
interessant. Uiteindelijik draait het voor mij
ook daarom. Met fundamenteel onderzoek
wil ik oplossingen helpen vinden om de
ziekte al in een vroeg stadium op te sporen
en om nieuwe therapieën te ontwikkelen.
MECHANISMEN		
Waar
focust
het
internationale
Alzheimeronderzoek op?
Wij proberen via modellen meer inzicht
te krijgen in het ziekteproces. Als we
de onderliggende mechanismen beter
begrijpen, weten we ook beter waar en
hoe we kunnen ingrijpen om het proces
te voorkomen, stoppen of vertragen.

De voorbije honderd jaar hebben we al
ontzettend veel ontdekt. We weten dat de
twee typische kenmerken in de hersenen
van patiënten – de amyloïde plakken en
de neuronale kluwens – gevormd worden
door de opstapeling van ABeta-peptiden
en het tau-proteïne. Algemeen wordt
aangenomen dat de ABeta-peptiden het
ziekteproces initiëren.
Dus als je ABeta kan stoppen, kan je de
ziekte genezen?
Dat geloofden we jarenlang en
daar heb ik mij – zoals de meeste
Alzheimeronderzoekers op dat moment
– in de eerste fase van mijn onderzoek
dan ook op gericht. Met succes. We
ontwikkelden niet alleen modellen voor
nieuwe therapieën, maar hielpen ook
therapieën ontwikkelen die de ABetapeptiden sterk kunnen verminderen.
Toch heeft dat de ziekte niet kunnen
stoppen.
Dat hadden we gehoopt, maar Alzheimer
is complexer. Op het moment dat de
diagnose gesteld wordt, zitten de hersenen
van de patiënt al té vol met ABeta. Dat heeft
al andere processen in gang gezet die de
hersenen degenereren: tau en inflammatie.
Daardoor is multi-targettherapie essentieel.
Onze onderzoeksgroep focust nu op
tau. We ontwikkelen modellen die tau
targetten en kunnen terugdringen. Deze
piste wordt momenteel – ook door de
grote farmabedrijven – als één van
de belangrijkste en meest hoopvolle
beschouwd in het Alzheimeronderzoek.
Maar ook inflammatie speelt een rol?
Internationaal wordt daar steeds meer
aandacht aan besteed. Dat is ook de
voornaamste reden om ons onderzoek
bij BIOMED onder te brengen. Hier
is zéér veel kennis over inflammatie in
neurowetenschappen. Kennis die zeker

van pas zal komen.
BOUWPLAN
Wat maakt het Alzheimeronderzoek zo
complex?
Hersenen zijn niet zo toegankelijk als
bijvoorbeeld de darm. Je kan de progressie
van de ziekte meestal enkel indirect meten.
Bovendien spreidt de ziekte zich over tien
jaar uit. Heb je een nieuwe therapeutische
strategie ontwikkeld? Dan duurt het erg
lang voor je kan nagaan of die effectief
aanslaat.
Is dat niet frustrerend?
Ik ben vooral hoopvol. Het gaat langzaam,
maar we hebben al fantastische stappen
vooruit gezet. Alzheimeronderzoek is als
een kathedraal bouwen. Dat doe je niet
alleen, maar samen met internationale
topexperten. En dat vraagt geduld en
volharding. Elke steen moet van topkwaliteit
zijn. Hij moet perfect geplaatst worden en
je moet een goed idee van het bouwplan
hebben. Alleen dán draag je bij en blijft
het bouwwerk overeind. Misschien heeft
onze onderzoeksgroep het geluk om de
toren erop te plaatsen. Misschien bouwen
we belangrijke fundamenten of welfsels. In
elk geval zorgen we er mee voor dat de
toren op een dag geplaatst kán worden.
Gaan we het ooit oplossen?
Dat geloof ik wel, al zal het niet eenvoudig
zijn. Er is al veel vooruitgang geboekt.
Vandaag kunnen we de diagnose al veel
sneller stellen – zelfs al jaren vóór de
eerste symptomen opduiken. Dat geeft
ons meer tijd om therapieën toe te dienen
die de ziekte in een vroeg stadium kunnen
stoppen. Maar om Alzheimer echt te
bestrijden, zullen we moeten multitargetten
zoals bij hiv. Daarnaast moeten we inzetten
op preventie. Langzaam maar zeker komen
we steeds dichter bij ons doel. ■
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LAMBERT ‘BERTIE’ CROUX,
DE EERSTE UHASSELT-VOORZITTER

EEN
UNIVERSITEIT
BOUWEN ALS
LEVENSWERK
UHasselt viert dit jaar haar 45-jarig bestaan. Elke
editie brengen we het verhaal van een pionier.
Deze editie: Lambert ‘Bertie’ Croux, de allereerste
voorzitter van de Raad van Bestuur. ►

Studenten van het eerste uur Danielle Grouwels en studiegenot Herman Kuppers.
12

13

Limburgse universiteit heeft tien jaar
gerijpt, zo kopte De Standaard in 1972.
Lambert Croux toont ons het (vergeelde)
krantenbericht. “Zo was het ook: de
voorbereidingen hebben een decennium
in beslag genomen.” 91 jaar is hij
intussen, maar zijn liefde voor UHasselt is
de voorbije 45 jaar niet geslonken. “De
UHasselt is zijn levenswerk geweest. Het
is bijna als zijn vijfde kind”, vertrouwt
dochter Edith ons toe, enkele dagen voor
het interview. En die liefde en trots spreekt
ook uit de vele krantenberichten, foto´s én
toespraken uit de beginperiode die Croux
zorgvuldig bewaard heeft.
Vanwaar kwam het idee eigenlijk om in
Limburg een universiteit op te richten?
Onderwijs en kansen geven aan jonge
mensen heeft me altijd nauw aan het
hart gelegen. Toen ik zelf in Leuven
ging studeren, voelde ik al snel hoe
geprivilegieerd ik was. Ik kwam uit Bilzen,
een stad met twee colleges. En tóch
gingen er slechts twee Bilzenaren naar de
universiteit. Toen voelde ik al dat er iets
niet klopte. Het besef dat het probleem zó
groot en structureel was, groeide pas later.
In de jaren zestig bewoog er internationaal
veel op het gebied van de democratisering
van hoger onderwijs. Onze vrienden in
Maastricht waren, met Sjeng Tans voorop,
volop bezig met de oprichting van een
universiteit. En ook in Antwerpen en WestVlaanderen zag je die tendens. Dat werkte
aanstekelijk.

”

In Limburg was er niets. De
universiteit, dat was Leuven. En
Leuven bleek te ver. Wij hadden
Bokrijk, Haspengouw en de mijnen.

De mijnindustriëlen waren aanvankelijk
trouwens allerminst enthousiast over onze
strijd voor een Limburgse universiteit. (Lacht)
Ze vreesden dat ze straks niemand meer
zouden kunnen rekruteren, met al die
hoogopgeleiden hier.
Wie was de drijvende kracht achter die
strijd voor een Limburgse unief?
Leo Wieërs heeft met zijn boek ‘Limburg
en het universitair onderwijs’ het startschot
gegeven. Dat bracht de discussie op
gang of een universiteit voor Limburg
wel wenselijk was. Met hem heb ik veel
gesprekken gevoerd.

ze stappen vooruit konden zetten in dat
universiteitsdossier”, herinnert ze zich nog
goed.
Bertie Croux: Gouverneur Louis Roppe,
jezuïet Jan Kerkhofs, Alfred Fred Bertrand,
De Standaard-redacteur Guido Vanhoof en
ikzelf. Wij spraken een keer per maand
in het klooster van Alken af, vlak naast
de brouwerij. De mijnen, het bisdom, de
universiteit… Alle grote Limburgse dossiers
werden daar besproken. En iedereen ging
dan met die ideeën aan de slag.
Zoon Ivo Croux: (Lacht) Die ontmoetingen
waren een beetje zoals in Poupehan.

BROUWERIJ
Was er hier in Limburg dan echt zo veel
nood aan een universiteit?
Limburg was de meest jeugdrijke provincie,
maar wij kenden de grootste achterstand
als het om participatie van hoger onderwijs
ging. Hier was geen traditie van verder
studeren. Er was hier niets. De universiteit:
dat was Leuven. En Leuven bleek te ver. Wij
hadden Bokrijk, Haspengouw en de mijnen.
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Mevrouw Croux, in de zetel naast haar
man, komt even tussen. “Leo kwam
zondagochtend met zijn gezin bij ons op
bezoek. Terwijl ik met zijn vrouw en kind
in de velden ging wandelen, voerden
de mannen grote discussies. Daarnaast
had je nog een harde kern van vijf
christendemocraten die bekeken hoe

Werd er ook over de partijgrenzen heen
samengewerkt?
Bertie Croux: Absoluut. In die tijd was de
CVP oppermachtig in Limburg, maar we
wisten goed dat we dit alléén nooit voor
elkaar zouden krijgen. Ook de socialisten
waren de idee van een universiteit voor
Limburg zeer genegen. In 1972, een jaar
nadat de wet goedgekeurd werd, zijn

WIE IS LAMBERT ‘BERTIE’ CROUX?
Lambert Croux is een voormalig gedeputeerde van Limburg, Belgisch senator en Europarlementslid. Hij was de eerste voorzitter van
de Economische Hogeschool Limburg (EHL) én van het Limburgs Universitair Centrum (LUC), het latere UHasselt.

Roppe, ikzelf en – toen al – Willy Claes
het dossier gaan bepleiten in Brussel.
Maar niet iedereen was enthousiast...
Ik denk dat er buiten onze provinciegrenzen
niemand enthousiast was. (Lacht) Rector De
Somer, van KU Leuven, nog het minst van
al. En tóch waren er overal wel mensen die
ons een warm hart toedroegen en steunden.

RECTOR GEZOCHT
Een universiteit oprichten: hoe begín je
daar eigenlijk aan?
Het was niet simpel, want er was geen
begin. We moesten een programma
uittekenen, een plek voor de campus
zoeken, die campus ook effectief bouwen,
professoren aanwerven…

Ivo Croux: Ik herinner mij die periode
als kind als ongemeen druk. Weekends
bestonden niet. Zaterdag en zondag
kwamen er mensen over de vloer om
te vergaderen en te solliciteren. En op
zondagnamiddag gingen we als gezin
naar de campus in Diepenbeek, kijken hoe
de bouwwerken vorderden. ►
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”

We begonnen heel voorzichtig,
maar zagen het groot. Zo droomde
ik van een groot universitair dorp.

Mevrouw Croux: (Lacht) Tijd om een eigen
huis te bouwen, was er niet. Maar een
universiteit bouwen: dat moest lukken.
Maar waarom Diepenbeek?
Bertie Croux: De campus moest tussen
Hasselt en Genk liggen. Centraal. Met
26 hectare hadden we in Diepenbeek
bovendien veel ruimte om nog uit te
breiden. We gingen pragmatisch tewerk
en begonnen heel voorzichtig, met
enkel de kandidaturen van een handvol
opleidingen. Maar we zagen het wel
groots. Ik droomde toen echt van een groot
universitair dorp dat zich over het hele
terrein uitstrekte.
Ook de programma’s die jullie uitrolden,
waren ambitieus. En: vooruitstrevend.
Onder impuls van Wieërs kozen we voor
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Bertie Croux, samen met zijn echtgenote.

PRAGMATISCH

vernieuwing, zowel als het ging om de
manier waarop we de lessen aanpakken
als de manier waarop we het academiejaar
indelen. Wat we deden, was extreem
innovatief. Die nieuwe, eigenzinnige
pedagogische visie werkte als een magneet
op academici en studenten van buiten
Limburg. Met het academische luik heb ik
mij zelf nooit echt bezig gehouden, neen.
Dat deed de eerste rector, Louis Verhaegen.

Hebben jullie nooit getwijfeld aan de
haalbaarheid van jullie plan?
Nooit, al moest er veel gebeuren in
extreem korte tijd. De onderparticipatie
van Limburgse jongeren aan het hoger
onderwijs was dramatisch. Daar moesten
we iets aan doen. Als Leuven te ver was,
moest de universiteit maar naar hier komen.

Hoe zijn jullie bij Louis Verhaegen
terechtgekomen?
Wij plaatsten een vacature in de krant.
Gezocht: rector. En daar heeft Louis
Verhaegen op gereageerd. Hij vond het
geweldig om mee zijn stempel te drukken
op dit nieuwe verhaal. Verhaegen was een
fantastisch man. De beste rector die we
ons hadden kunnen wensen.

Als eerste voorzitter sprak u bij de
opening in 1973 de woorden: “Vanaf nu
begint hier het leven”. Is het geworden
wat u ervan had gehoopt?
Ik ben heel trots op wat UHasselt vandaag
geworden is. Het universitaire dorp waar ik
van droomde, is er niet helemaal gekomen.
Maar vandaag hebben we ook een
campus in Hasselt én nieuwe opleidingen.

We waren pragmatisch, gingen stapje
voor stapje, maar vandaag stáán we er...
En het belangrijkste: dankzij de universiteit
hebben Limburgse jongeren meer kansen
gekregen. Ik ben ontzettend fier dat ik daar
een rol in mocht spelen. ■
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UHASSELT IN ACTION

ROUTE2SCHOOL LEVERT VERKEERSEDUCATIE OP MAAT

VEILIG(ER) NAAR
SCHOOL
Verkeersongevallen met kinderen
op weg van en naar school: ze zijn
soms (helaas) niet weg te slaan
uit het nieuws. UHasselt-spin-off
ABEONA consult ontwikkelde met
Route2School verkeerseducatie op
maat. Didactische tools die vertrekken
vanuit de schoolroute die kinderen
elke dag daadwerkelijk nemen. En
dat is een wereldprimeur.
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UHasselt-spin-off ABEONA consult heeft
het verbeteren van de verkeersveiligheid
op schoolroutes zowat tot missie verheven.
Met Route2School helpen ze steden en
gemeenten bij die – moeilijke – opdracht.
Onder meer door knelpunten in kaart te
brengen, digitale schoolroutekaarten te
ontwikkelen én door gemeenten te adviseren
bij hun verkeersveiligheidsbeleid.

wanneer ze alleen naar school beginnen
te fietsen of wandelen”, zegt prof. dr. Davy
Janssens. “Ze kunnen technisch misschien wel
goed fietsen, maar kennen de verkeersregels
nog onvoldoende en schatten daardoor
gevaarlijke situaties vaak minder goed in.
Ook dat leidt tot ongevallen.

Met dit nieuwe educatieve pakket op maat
willen ze nu ook scholen helpen om de impact
van verkeerseducatie te verhogen. “Kinderen
hebben nog niet veel verkeerservaring

Als je de verkeersveiligheid van kinderen
op school écht wil verbeteren, moet
je dus ook investeren in een goede
verkeerseducatie, aldus de onderzoekers.

HERKENBAAR

“En hoe herkenbaarder de situaties op
de schoolbanken zijn, des te groter de
impact van de verkeersles. Dankzij een
innovatiemandaat – gefinancierd door
ABEONA consult en het Agentschap
Innoveren en Ondernemen – is dr. Ariane
Cuenen kunnen starten aan dit unieke
project. Zij werkt als postdoctoraal
onderzoekster bij het Instituut voor Mobiliteit
van UHasselt en is gespecialiseerd in dit
thema.”
“Verkeerseducatie is een grote uitdaging
voor scholen. Maar hoe pak je dat aan?

professor Davy Janssens. “Via Route2School
helpen we gemeenten en scholen al jaren
om de verkeersveiligheid van schoolroutes
te verbeteren. We kijken hierbij verder dan
de pure ongevallenstatistieken en hebben
vooral oog voor verkeersonveilige locaties
en situaties waarvan ouders, leerkrachten,
fietsersbonden en jeugdverenigingen wakker
liggen.
Alle locaties die zij als verkeersonveilig
ervaren, worden via een app en
onlineplatform verzameld. “Op basis van
die informatie helpen we – intussen al meer
dan 50 Vlaamse – gemeenten om die
schoolroutes verkeersveiliger te maken. Tot nu
vertaalden we die inzichten alleen in advies
voor het gemeentebestuur en in digitale
schoolroutekaarten die veilige schoolroutes
markeerden. Vanaf nu gebruiken we
die input ook voor de ontwikkeling van
verkeerseducatieve pakketten op maat.”
MINDER ONGEVALLEN

Er zijn bijvoorbeeld veel lessenpakketten
op de markt waar de verkeersregels op
een speelse manier worden uitgelegd,
maar hoe dan ook blijft zo´n voorrang van
rechts voor een kind toch altijd een abstract
verhaal”, zegt Route2School-manager
Gerd De Roeck. “De leerling transfereert
de kennis die hij op school leert niet meteen
naar de route die hij elke dag zelf neemt.”

op maat van elke gemeente. “We werkten
een educatief lespakket uit met herkenbare
situaties en foto´s van de specifieke
schoolomgeving. Door verkeerseducatie
concreet te maken, hopen we dat we hun
verkeersgedrag op de schoolroute kunnen
verbeteren én op die manier ook heel wat
ongevallen kunnen voorkomen.”

Dankzij Route2School kennen onderzoekers
het verplaatsingsgedrag van leerlingen
in detail. “We weten welke route zij
naar school nemen en welke locaties als
gevaarlijk ervaren worden. Het zou jammer
zijn om die informatie niét in het onderwijs
te gebruiken”, zegt Gerd De Roeck. “Als
we straks in de klas net dié situaties kunnen
bespreken en analyseren, dan zal dat de
impact van verkeerseducatie alleen maar
verhogen. Kinderen begrijpen veel beter
wat verkeersveiligheid betekent als je het
zo concreet mogelijk naar hún dagelijkse
realiteit vertaalt.”

INPUT VAN OUDERS
Als voormalig schooldirecteur is Gerd De
Roeck naar eigen zeggen blij dat er met
Route2School nu ook geïnvesteerd wordt in
betere verkeerseducatie, pakketten en tools

Context-gerelateerde verkeerseducatie op
maat is uniek in de wereld. “En daar zit véél
wetenschappelijk onderzoek achter”, aldus

Surf naar www.route2school.be en
www.route2school.be/educatie
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UHASSELT IN ACTION

BELGISCHE CARDIO
VOOR PHILIPPE BER

Op 27 februari won Carla Swerts (UHasselt-PXL-MAD) de Bill Award voor
Woestijngetijden, een boek dat ze publiceerde voor haar doctoraat. De award
werd uitgereikt tijdens de Vlaamse Cultuurprijzen (Ultimas).

Als illustratrice reist Carla Swerts de wereld
rond, op zoek naar plekken die haar inspireren. En dat zijn geen alledaagse of
stereotype dingen, maar kleurrijk zwerfvuil
in Egyptische woestijnvlaktes of rottende
kamelenkarkassen. “Ook dingen die op
het eerste gezicht afstotelijk zijn, kunnen
inspireren. De geur van dat karkas en de
manier waarop de overgebleven huid in
de wind bewoog, vond ik als beeldend
kunstenaar bijzonder boeiend.”

ANDERE BLIK
In Woenstijngetijden verzamelde ze niet alleen foto´s die ze maakte tijdens haar tochten
door Egypte, Turkije en Iran. Ze verwerkte
haar indrukken ook in tekeningen en flarden
tekst. Dat leverde een frisse en zinnenprikkelende blik op het Midden-Oosten op, die ook
de jury kon smaken. De Bill Award – voor
jong, beloftevol artistiek talent – werd voor
het eerst uitgereikt.

“LANGERE VAKANTIE VERMINDERT
AANTAL GRIEPGEVALLEN”
Als we de kerstvakantie met een
week verlengen, zal de griepepidemie minder hard toeslaan,
aldus wetenschappers van UAntwerpen en UHasselt op basis van
wiskundige modellen.
In vakantieperiodes loopt het aantal griepbesmettingen tot 20% terug. Dat komt door
een verandering in onze sociale contacten.
“Als we de kerstvakantie met een week
verlengen, zou het aantal besmettingen met
4% afnemen”, aldus prof. dr. Niel Hens.
De wetenschappers roepen ook op om een
sociale hygiëne te respecteren. “Een aan-
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zienlijke groep mensen zetten hun dagelijkse
activiteiten gewoon verder als ze griepsymptomen vertonen. Als deze mensen thuis zouden werken en de sociale hygiëne zouden
respecteren – door geen hand te geven, hun
handen grondig te wassen… – dan zouden
we tot 75% minder griepgevallen hebben
per seizoen.”
KINDEROPPAS
Het inschakelen van grootouders om op
zieke kinderen te passen, is ook niet zo verstandig. Net die generatie heeft het meeste te
lijden onder de griep.

EREDOCTORAAT
MARKEERT
20-JARIG
BESTAAN CMK

6.262

BILL AWARD VOOR CARLA SWERTS

UHasselt/ZOL-onderzoeker
Philippe Bertrand sleepte de prestigieuze Jacqueline Bernheim Prize
in de wacht. De “originaliteit” en
het “hoge niveau” van zijn doctoraatsonderzoek rond secundaire
mitralisklepinsufficiëntie maakte
indruk op de Belgische Foundation
for Cardiac Surgery.
“De mitralisklep is een van de vier hartkleppen,
en lekkage komt vaak voor bij patiënten met
harfalen en/of na een hartinfarct. Op dit moment bestaat er echter geen optimale strategie
om dat probleem aan te pakken, omdat het

LOGIEPRIJS
TRAND
zich bij iedere patiënt anders manifesteert”,
legt dr. Bertrand uit.
Om de impact van specifieke interventies
vooraf te evalueren en te bepalen welke interventie bij welke patiënt het meest aangewezen is, werkte hij samen met ingenieurs
van de UGent en de KU Leuven een 3Dmitralisklepmodel uit waarmee men de klepmechanica in verschillende omstandigheden
en na bepaalde interventies kan analyseren
en simuleren.
Het onderzoek maakt deel uit van het Limburg Clinical Research Program (LCRP).

ONDERZOEKERS
VERWIKKELD IN
WETENSCHAPSBATTLE
Leerlingen van de Lommelse Boudewijnschool legden op 13 maart vier
UHasselt-onderzoekers op de rooster
tijdens de Limburgse voorronde van
de Wetenschapsbattle.

Hannelore Bové (BIOMED), Joke Spildooren (BIOMED), Gwenny Thomassen (CMK/
VITO), Danny Vanpoucke (imo-imomec) én
KU-Leuven-onderzoekster Nena Testelmans
moesten hun onderzoek zo bevattelijk
en prikkelend mogelijk uitleggen aan het
nieuwsgierige jonge volkje. Ze kregen ook
enkele pittige vragen voorgeschoteld. Uiteindelijk kreeg Nena Testelmans de zegen
van de ‘jury’ om de Limburgse kleuren te
gaan verdedigen op de Vlaamse finale in
Technopolis.

ONLINECOLLEGES
VAN 15
MINUTEN
Staat al van vóór je geboorte vast
hoe oud je wordt? Moeten geneesmiddelen voor zeldzame ziektes
echt onbetaalbaar zijn? Of laad je
binnenkort je gsm op met je sneakers? In de Universiteit van Vlaanderen geven UHasselt-proffen een
antwoord op die vragen.
De Universiteit van Vlaanderen is een samenwerking tussen de vijf Vlaamse universiteiten, VRT, Knack en Radio 1. Elke dag geven Vlaamse topwetenschappers een gratis
college van 15 minuten op internet, radio
en televisie. Benieuwd naar de UHasseltcolleges? Surf naar www.uhasselt.be/
Universiteit-van-Vlaanderen!

CAMERA’S OP KRUISPUNTEN ZORGEN
ÓÓK VOOR ONVEILIGHEID
Snelheids- en roodlichtcamera´s op
kruispunten zorgen voor kortere volgafstanden en bruuskere rembewegingen. Een ongewenst neveneffect dat
(wellicht) aan de basis ligt van het stijgende aantal kop-staartongevallen.
Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek
van dr. Evelien Polders.

Snelheids- en roodlichtcamera´s op kruispunten zorgen weliswaar voor een daling van
het aantal bestuurders die nog oversteken bij
oranje of rood, maar tegelijkertijd leiden ze
tot kortere volgafstanden en bruuskere rembewegingen. “Eerder onderzoek toonde al aan
dat het aantal kop-staartongevallen op verkeers-lichtgeregelde kruispunten stijgt na het
plaatsen van zulke camera`s. Leg dit naast

de resultaten uit mijn onderzoek en je hebt
een mogelijke verklaring voor de stijging van
dit soort ongevallen.”
AANBEVELINGEN
Daarnaast toonde de UHasselt-doctoranda
aan dat er vier dominante ongevallentypes
plaatsvinden op rotonden en verkeerslichtengeregelde kruispunten: kop-staartongevallen, zijdelingse en frontale ongevallen, en
ongevallen waarbij ten minste één zwakke
weggebruiker betrokken is. De resultaten
van haar doctoraatsonderzoek vormden de
basis voor beleidsaanbevelingen met het
oog op een hogere verkeersveiligheid op
kruispunten.
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Prof. dr. Koen Vanhoof en prof. dr. Nour Damer.
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OVER DE GRENZEN

UHASSELT EN PRINCESS SUMAYA UNIVERSITY FOR
TECHNOLOGY (AMMAN) VERKLEINEN DE WERELD

DAT ÁNDERE
MIDDEN-OOSTEN…
Terreur, oorlog, extremisme – als het om het Midden-Oosten gaat,
zijn dat zowat de éérste associaties die de gemiddelde Westerling
maakt. “Door studenten en doctorandi uit die regio naar onze
universiteit te brengen, geven we onze studenten de kans om
dat beeld bij te stellen”, zegt prof. dr. Koen Vanhoof (faculteit
Bedrijfseconomische wetenschappen).

In de beginjaren van UHasselt al – we
spreken nu jaren zeventig – vonden studenten
en doctorandi uit Afrika, Azië en Amerika
vlotjes de weg naar Diepenbeek. “Alleen
met het Midden-Oosten hadden we tot tien
jaar geleden geen enkele link”, zegt prof. dr.
Koen Vanhoof (beleidsinformatica). “Op een
congres leerden we onze collega’s van de
Princess Sumaya University for Technology
(Amman) kennen. Een jonge unief én erg
ambitieus. Zowel in hun opleidingen als in
de uitbouw van hun internationale netwerk
lag de lat hoog.”
Dat was ook de periode waarin prof. dr.
Vanhoof en zijn team volop in de weer waren
met het oprichten van het internationale

programma
Master
of
(Business)
Management. “We waren op zoek naar
inkomende studenten, dus daar vonden
we elkaar. We creëerden een programma
waarin
Jordaanse
masterstudenten
enkele vakken konden volgen aan hun
thuisuniversiteit en de rest van het programma
bij ons konden afwerken. Een win-winsituatie
voor beide universiteiten.”
Het internationale masterprogramma werd
gesmaakt. “De voorbije tien jaar kwamen
meer dan honderd van onze studenten
naar Diepenbeek”, zegt de Jordaanse
professor Nour Damer die aan UHasselt
kwam doctoreren. “Niet alleen Jordaniërs,
maar ook Irakezen en Syriërs. En die waren

telkens weer enthousiast over de kwaliteit
van het programma en over hun Europese
ervaring. Voor hen is dat vaak een eyeopener. Want ook bij ons leven er heel wat
vooroordelen over het Westen. (Lacht) Vóór
ik naar België kwam, dacht ik zelf óók dat
iedereen in Europa Arabieren haat.” De
uitwisseling draaide zelfs zó goed dat sinds
kort ook Jordaanse bachelorstudenten – via
het Erasmus+-programma – de kans krijgen
om een semester aan UHasselt te komen
studeren.
STEREOTYPEN
En wat met de omgekeerde beweging?
Trekken de ‘Vlaamse’ studenten ook ►
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OVER DE GRENZEN

EEN PLUIM VAN EUROPA
In haar Annual Report 2016 Erasmus+ vermeldt de Europese Commissie de samenwerking tussen UHasselt en de
Princess Sumaya University for Technology als één van de
(drie) beste good practices.
De Europese Commissie spreekt haar waardering uit voor
de jarenlange samenwerking tussen de twee universiteiten.
Een samenwerking waarin de faculteit Bedrijfseconomische
wetenschappen de visie van Erasmus+ – enriching lives,
opening minds – mooi in de praktijk brengt.

enthousiast naar Jordanië? “Aanvankelijk gingen we ervan uit dat ze
niet snel naar Amman zouden willen gaan. Barcelona, Praag, Rome…
Dat zijn nu eenmaal de populairdere uitwisselingsbestemmingen”,
knikt Koen Vanhoof. “En tóch merkten we al snel dat onze studenten
geïntrigeerd raakten door hun medestudenten en collega’s uit het
Midden-Oosten. De ene Jordaanse student was zichtbaar religieus,
de andere kleedde zich net heel westers. Zo merkten onze studenten
al snel dat de werkelijkheid – ook in het Midden-Oosten – niet in
stereotypen uiteenvalt. En dat ze best veel raakvlakken hadden met
die andere economiestudenten.”
Sinds het begin van de samenwerking gaan een tiental UHasseltstudenten ook naar Jordanië voor een summer school. Nour Damer:
“Het programma dat wij uittekenden, heeft een academisch
economisch luik én een culturele component. We dompelen de
studenten niet alleen onder in boeken, maar nemen hen ook mee
op sleeptouw en introduceren hen in onze religieuze en culturele
gewoontes. De interculturele inzichten die ze opdoen, zullen hen in
hun professionele loopbaan ongetwijfeld van pas komen.”
GROEIEN
Dat UHasselt Jordaanse doctorandi de kans geeft om hier te komen
doctoreren, is volgens professor Damer een enorme plus. “Onze
universiteit is nog zó jong dat we zelf geen doctoraten mogen
uitreiken. Onze partners zijn dus heel belangrijk voor de uitbouw van
ons onderzoek. Als ik nu even naar mezelf kijk: de kans om naar België
te komen, heeft mijn carrière gekleurd. Ik kon een doctoraat van hoog
niveau afleveren en profiteerde van uitstekende begeleiding. Daar
krijg ik aan mijn thuisuniversiteit nu ook de erkenning voor.”
“Voor ons is het natuurlijk fijn om te zien dat die doctorandi het in
hun thuisland goed doen”, zegt prof. dr. Koen Vanhoof. “Je ziet dat
de expertise die ze hier opdeden ginds het verschil maakt en dat
ze hun groei aan kennis gebruiken om ook hun universiteit te helpen
groeien.” ■
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PARTNERS IN INNOVATIE

RETAIL DESIGN LAB HELPT BEL&BO NIEUW WINKELCONCEPT UITTEKENEN

“EEN WINKEL DIE PAST BIJ
ONS IMAGO”

Hoe kan je winkelinrichting zowel de klantenbeleving als je verkoopcijfers naar
een hoger niveau tillen? Kledingwinkel Bel&Bo schakelde het UHasselt Retail
Design Lab in voor advies. “We willen niet de mooiste winkel creëren, wél de
winkel die het best past bij ons imago”, aldus Koen Totaert van Bel&Bo.
“Dat de mooiste winkels niet per se de beste
verkoopcijfers kunnen voorleggen was ons al
langer duidelijk. De grote kleding-discounters
scoren misschien bijzonder laag op esthetiek,
maar ze verkopen wel. Uiteindelijk draait
het daarom”, vertelt Koen Totaert, technisch
verantwoordelijke van Bel&Bo.
En toch is dát niet zo evident om aan een
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architect uit te leggen, zegt hij. “Als je hen
vraagt om een winkel te ontwerpen, draait dat
ontwerp vaak vooral om esthetiek en design.
Looproutes, signalisatie en merkbeleving:
dat is voor hen een stuk minder belangrijk.
Daarom hebben we ook járen gewacht
om een extern ontwerpteam in te schakelen
voor onze winkelinrichting. Wij deden alles
gewoon zelf.”

PIJNPUNTEN
Zo’n zeven jaar geleden begonnen ze met
een grote re-branding. Promo Fashion werd
Bel&Bo en dat ging gepaard met heel
wat verschuivingen. Koen Totaert: “Voor
onze doelgroep mikten we een segment
hoger – en dat moest ook blijken uit onze
communicatie en onze winkelinrichting. Wie

EEN WINKEL BELEVEN
Het Retail Design Lab is een kenniscentrum rond retail design dat studenten, retailers en ontwerpers de
nodige wetenschappelijke handvaten biedt bij het opkrikken van de winkelbeleving. “Met het Retail Design
Lab willen we het onderzoek dichter bij de praktijk brengen: via opleidingen, advies op maat, een website
en handige tools”, aldus dr. Katelijn Quartier.

www.retaildesignlab.be

is Bel&Bo? Waar staan we voor? Waar
willen we naartoe? Toen maakten we voor
het eerst een grote merkidentiteit-oefening.”
Met dat nieuwe imago hadden ze
ook behoefte aan extern advies. “Aan
buitenstaanders met de juiste expertise.
Mensen die nieuwe, frisse inzichten in
onze organisatie konden brengen en die
ons konden helpen om onze ambities
waar te maken. Hoe kunnen we met onze
winkelinrichting nog beter inspelen op de
behoeften van onze klanten? Wat kan beter?
En waar laten we nog kansen liggen? Op
die vragen wilden we graag een antwoord.
Toen onze CEO, Katelijn Quartier hoorde
spreken op een event rond retail design
geloofden we meteen dat de UHasselt ons
kon helpen. Zij voerden retail-audits uit.
Neutrale analyses die pijnpunten blootlegden
en concrete handvaten aanreikten om mee
aan de slag te gaan.”
PROEFKONIJNEN
Koen Totaert volgde een sessie Advanced
Retail Design aan UHasselt en stapte
met Bel&Bo in een begeleidingstraject.
“Samen met concullega´s als JBC, C&A en
Veritas wilden we ontdekken hoe we onze
winkelbeleving én onze verkoopcijfers naar
een hoger niveau konden tillen. Dat traject
opende de ogen. We leerden veel van de
UHasselt-onderzoekers, maar ook van – de
fouten van – onze collega’s.

In de eerste fase voerde het Retail Design
Lab
een
eye-trackingonderzoek
uit.
“Proefkonijnen stapten door onze winkel
met een eye-trackingbril op de neus. Dat
instrument registreerde nauwkeurig waar hun
blik naartoe ging en welk winkelparcours ze
aflegden. Eerst liepen ze vrijblijvend door
de winkel, maar de tweede keer gingen ze
specifiek op zoek naar bepaalde producten”,
zegt Koen Totaert.
Wat bleek? Sommige delen van de winkel
werden niet bezocht. “Dat lag niet aan de
producten die daar geëtaleerd werden, maar
simpelweg aan de route die wij hen – op
dat moment nog onbewust – voorgekauwd
hadden. Kledij die onderaan een rek lag,
werd amper opgemerkt. Evenmin werden
beeldschermen of geschreven tekst bekeken.
Onze klanten vonden niet altijd even
makkelijk hun weg door de winkel. Daar
moesten we bewuster mee omgaan.”
VERLEIDINGSROUTE
“Veel mensen denken dat je je klanten niet
te snel naar hun bestemming mag leiden in
een winkel. Dat je hen bewust moet laten
verdwalen en hen onderweg nog moet
verleiden met producten waar ze niet naar
op zoek zijn. Dat klopt misschien wel voor
een supermarkt, maar voor een kledingwinkel
is dat niét zo. Daar is het belangrijker om
mensen recht naar hun doel te leiden en hen
onderweg zo veel mogelijk te inspireren met

voorgekauwde combinaties. Daar moesten
we aan werken.”
In het vervolgonderzoek werd nog meer
gefocust op de klantenbeleving. “Bel&Bo
is in haar communicatie, bijvoorbeeld,
een heel kleurrijk merk, terwijl onze
winkelinrichting zelf bijzonder sober is”,
legt Totaert uit. “Uiteraard moeten we dat
kleurgebruik niet overdrijven – anders creëren
we een te goedkope look en dat willen we
absoluut vermijden. Maar we zouden toch
best wat modieuze kleuraccenten in onze
winkelinrichting verwerken.”
En wat heeft Bel&Bo uiteindelijk geleerd van
het hele traject? Koen Totaert: “Van het Retail
Design Lab kregen we concrete informatie
over onze winkelinrichting. Wat moet écht
anders? Waar kunnen we nog verbeteren?
En hoe pakken we dat best aan? Met de
input die zij formuleerden, briefen we
vandaag onze architect. We willen niet de
allermooiste winkel creëren, maar wél de
winkel die het best strookt met ons imago.
Een winkel ook waarin klanten makkelijk hun
weg vinden. Zodra de architect z’n eerste
voorontwerp klaar heeft, kijken we samen
met de UHasselt-onderzoekers naar de
plannen.” ■
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ALUMNUS IN DE KIJKER

TINNE LOMMELEN (TEW),

“KOM UIT JE KOT EN
Er zijn héél wat
UHasselt-alumni
die het mooie weer
maken. In bedrijven,
bij overheden of als
ondernemer. Elke
editie legt UHasselt
Magazine zo’n
alumnus zeven vragen
voor. Deze editie:
Tinne Lommelen,
directeur van VDAB
Limburg.
1

Na de middelbare school ging ik
economie STUDEREN, omdat…

ik ervan droomde om een eigen hotel op
te starten (lacht). Ik had zelf veel last van
peterselie-allergie en daar werd destijds
nogal lacherig over gedaan. Met een hotel dat zich specifiek richtte op mensen met
voedingsproblemen, wou ik dat probleem
mee helpen oplossen. Ik ben die droom
lang blijven vasthouden en schreef zelfs mijn
masterthesis over de hotelbusiness. Maar
tijdens dat proces verschoof de focus naar
het strategische luik. Ik merkte dat ik ook dát
interessant vond. En toen mijn promotor mij
op het einde van de rit vroeg om bij hem
te komen doctoreren, heb ik die kans met
beide handen gegrepen. (Lacht) Al heb ik
ook nog even getwijfeld of ik niet liever een
Carrefour zou openen.
2

Wat studeren in Diepenbeek
zo BIJZONDER maakte, was…

het familiale karakter. Die kleine campus,
de laagdrempelige contacten met de proffen… Iedereen kende iedereen. Ik heb me
altijd goed gevoeld aan UHasselt. Als student, als onderzoekster én als directeur bij
de School of Expert Education.
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3

Mijn favoriete PLEKJE op de
campus was…

de A102. In die aula heb ik heel veel interessante lessen gevolgd. En later heb ik
daar ook graag lesgegeven. De A102 binnenstappen, voelt voor mij nog altijd een
beetje aan als thuiskomen.

4

De DOCENT die
inspireerde, was ….

mij

het

meest

Lode Vereeck. Hij maakte indruk op mij
omdat hij zelfs de saaiste theorieën via
een prikkelende link met de actualiteit
bracht. Wat je ´s ochtends op het nieuws
hoorde, zat een uur later al in onze les

DIRECTEUR VDAB LIMBURG

MAAK JE EIGEN FEESTJE”

WIE IS TINNE LOMMELEN?
Tinne Lommelen studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de
UHasselt. Na haar doctoraat groeide ze door tot directeur van de UHasselt School
of Expert Education (SEE). In juni 2016 ruilde ze die job in voor een managersfunctie bij VDAB Limburg. Sinds begin dit jaar is ze directeur van VDAB Limburg. Daar
tekent ze mee strategieën uit om talent beter opgeleid naar de markt te brengen.

verwerkt. Hij gaf ook heel provocerend
les. Choquerend, maar intrigerend. Ik
herinner mij nog dat hij het principe van
vraag en aanbod uitlegde aan de hand
van de prijs van een kind. Als student
hing ik – net als vele anderen – aan zijn
lippen. Maar ook professor ►
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”

Als student was ik een echte strever.
Gemotiveerd en gepassioneerd, maar ook
overserieus, onzeker en perfectionistisch.

Matthyssens, die later mijn promotor
werd, Piet Pauwels en Marina Vaes
maakten indruk.
5

Als STUDENT was ik…

een echte strever. Gemotiveerd en gepassioneerd, maar ook overserieus, onzeker
en perfectionistisch. Ik legde de lat voor
mezelf ontzettend hoog en omringde mij
ook met gelijkgezinden. Dat dreef de
druk extra op. Daardoor heb ik het olijke
studentenleven wat aan mij laten voorbijgaan. Dat zou ik nu toch anders aanpakken, denk ik.
6

Als er één ding is dat ik aan de UHasselt
GELEERD heb, is het…

als je uit je kot komt, maak je je eigen feestje. Als assistent heb ik de UHasselt leren
kennen als een warme organisatie waar je
véél kansen kreeg om jezelf te ontplooien
en je eigen weg te vinden – en zelfs te
maken. Als je initiatief nam en een voorstel
formuleerde, kreeg je haast altijd een ja. In
zo’n setting floreerde ik. Onderzoek was
mijn ding niet. Ik haalde daar geen voldoening uit. En tóch heb ik na mijn doctoraat
de kans gegrepen om aan de universiteit
heel andere dingen te doen die mij wél
heel blij maakten. Strategisch advies geven
aan bedrijven, gemeentes helpen om zich
te positioneren, UHasselt SEE mee vormgeven…
7

De sleutel voor SUCCES ligt
volgens mij bij…

jezelf continu blijven prikkelen en uitdagen.
Nieuwe dingen leren. Kansen creëren én
grijpen. Durven springen. Altijd vriendelijk
zijn. En: jezelf blijven. Jezelf écht de vraag
stellen: waar word ik blij van? Want die
blijheid is het beste kompas om de richting
te bepalen die je wil uitgaan. ■
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Aan de
universiteit
van vandaag
kijken we
verder dan
onze neus
lang is.
31

13.825 EURO VOOR LIMBURGS
KANKERONDERZOEK
Met twee donaties van in totaal 13.825 euro heeft het Limburg Clinical
Research Program (LCRP) van UHasselt, Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg een nieuwe boost gekregen.
Het driedaagse Live a Life wordt elk jaar
georganiseerd ter nagedachtenis van Saartje Vennekens, die op 30-jarige leeftijd
overleed aan kanker. De organisatie kwam
op 6 februari naar campus Diepenbeek
met een cheque van 10.325 euro (de opbrengst van de editie 2017).

cheque (van 3.500 euro) aan het kankeronderzoek én aan de Mobile Health Unit
van LCRP. De onderzoekers van de Mobile
Health Unit – die heel wat expertise hebben opgebouwd rond digitale zorginnovatie – monitorden tijdens de recentste editie
stuntende piloten (en maten onder meer hun
hartslag, g-kracht en hoogte).

Ook de organisatoren achter de International Sanicole Airshow overhandigden een

UHASSELT VERLO
ECOTRON VOOR

MECHANISMEN ACHTER
ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING DOORGROND

Na meer dan twaalf jaar onderzoek
zijn wetenschappers van UHasselt
en ZOL Genk erin geslaagd om
de mechanismen te doorgronden
die aan de oorsprong liggen van
zwangerschapsvergiftiging.
Volgens Sharona Vonck, die op het onderwerp
doctoreerde, kan alles worden teruggevoerd tot
een foute aanpassing van het bloedvatenstelsel
bij de moeder in de eerste maanden, waardoor
de moeder niet bestand is tegen de voor een
zwangerschap normale vochttoename. Voor
de studie – onder leiding van prof. Dr. Wilfried
Gyselaers (UHasselt/ZOL) – voerden onderzoekers bij meer dan 1.000 vrouwen vroeg in
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de zwangerschap metingen uit van het hart- en
vaatstelsel. Na de bevalling werden die metingen vergeleken met de gezondheidstoestand
van moeder en kind.
Professor Wilfried Gyselaers: “De symptomen
van pre-eclampsie treden op in een gevorderd
stadium van de zwangerschap, terwijl de oorzaak ervan in de eerste maanden ontstaat. Ons
onderzoek toont aan dat die foute werking van
de bloedcirculatie bij de moeder al in een vroeg
stadium van de zwangerschap op te sporen is.”
Het doctoraat kaderde in het Limburg Clinical
Research Program (LCRP).

UHasselt heeft een gloednieuw
universiteitsfonds – het Ecotronfonds – boven de doopvont gehouden. Ook individuen, bedrijven en
organisaties kunnen vanaf nu dus
haar klimaat- en biodiversiteitsonderzoek financieel steunen. Voor
de gelegenheid verloot de universiteit een overnachting voor twee
personen in een van de koepels
van de Ecotron Hasselt University.

UHASSELT IN ACTION

OT NACHTJE IN
GOEDE DOEL

UHASSELT EN QATAR
UNIVERSITY BREIDEN
SAMENWERKING UIT
UHasselt en Qatar University gaan
hun samenwerking verder uitbreiden. De rectoren van de twee universiteiten tekenden op 6 maart in
het Egmontpaleis een ‘Memorandum of Understanding’.
UHasselt en Qatar University werken al langer samen. Zo spraken het Instituut voor Mobiliteit en de Qatarese universiteit in oktober
vorig jaar af om de uitwisseling van docenten
en onderzoekers te stimuleren (onder meer
via conferenties, symposia en gastcolleges)
en gemeenschappelijk projecten en publicaties op te zetten. De twee universiteiten gaan
de samenwerking nu uitbreiden naar alle faculteiten en onderzoeksinstituten.

“We toveren een ecosysteemkamer om tot
een – aanvaardbaar warme – slaapkamer.
Inclusief comfortabel bed met zicht op de
sterrenhemel. ’s Morgens staat er ook een
lekker ontbijtje klaar”, aldus Piet Vandebroek
(Universiteitsfonds UHasselt). Een lotje kost 5
euro, de opbrengst van de loterij gaat helemaal naar het Ecotronfonds.
Het jongste UHasselt-fonds maakt deel uit van
Universiteitsfonds UHasselt.

UHASSELT
VIERT
LUSTRUM
MET ZEVEN
EREDOCTOREN
Op 30 mei zal UHasselt zeven eredoctoraten uitreiken. Dat gebeurt
naar aanleiding van haar Dies Natalis – die dit jaar wat feestelijker
zal verlopen dan anders: in 2018
wordt UHasselt namelijk 45.
Serge Abiteboul, Susanne Baer, John Goddard, Yehuda Shoenfeld, Harry Timmermans,
Ayodhya Tiwari en Joëlle Tuerlinckx ontvangen hun diploma én medaille tijdens een
ceremonie op campus Diepenbeek. “Onze
nieuwe eredoctoren komen uit andere werelden, maar wat ze delen is visie, engagement
en actie”, zegt rector Luc de Schepper.

NIEUWE TECHNIEK DOET
HARTPATIËNTEN MEDICATIE
CORRECT EN OP TIJD INNEMEN
Hoe zorg je ervoor dat patiënten met voorkamerfibrillatie hun
bloedverdunner op tijd en correct innemen? Onderzoekers van
UHasselt en Jessa Ziekenhuis zochten en vonden het antwoord in een
nieuwe techniek op basis van telemonitoring.

www.uhasselt.be/universiteitsfonds

Bij die nieuwe techniek wordt geregistreerd
wanneer de patiënt zijn medicatiefles
opent, worden die gegevens vervolgens
doorgestuurd naar het ziekenhuis en krijgt
de patiënt persoonlijke feedback als hij zijn
medicatie niet juist inneemt. “De aanpak
wierp de nodige vruchten af: patiënten

namen hun medicatie voor 97% – bijna
perfect, dus – in”, zegt Lien Desteghe die
doctoreerde op het onderwerp.
De resultaten werden gepubliceerd in de
European Heart Journal, het hoogst gerangschikte tijdschrift in het domein van de
cardiologie (impactfactor 20). Onderzoekers zullen nog bij een grotere groep patiënten nagaan wat de algemene impact is
van deze techniek om de therapietrouw te
verhogen.
Het doctoraat kaderde in het Limburg
Clinical Research Program (LCRP).
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CÉLINE CUYPERS (INDUSTRIEEL INGENIEUR), VROUW EN ‘STEM-STER’

“TOT DIEP IN DE NACHT ZITTEN
PROGRAMMEREN, IK VOND DAT HEERLIJK”

Samen met medestudent
Kobe Bamps schreef ze
een algoritme dat het
risico bij hartoperaties
beperkt. Vandaag probeert
Céline Cuypers (UHasselt/
KU Leuven-alumna

1548668
1359879
5687934

34

industrieel ingenieur) om
van die vinding een bedrijf
te maken. “Het argument
dat je met het algoritme
levens kan redden, is niet
overtuigend genoeg.”

TERUGBLIK/VOORUITBLIK

De liefde voor techniek ontdekte Céline
Cuypers pas in het laatste jaar middelbaar.
“Toen wou ik met Halloween en Kerstmis zo’n
Amerikaanse lichtshow bouwen rond het
huis, met lampjes in verschillende kleuren die
flikkerden op de maat van de muziek. (Lacht)
Ik ging er de wereld niet mee redden, maar
het was wel plezant. Toen wist ik ook dat
de combinatie elektronica en informatica wel
iets voor mij was”, zegt ze. Céline voegde
de daad bij het woord/haar gevoel en ging
industrieel ingenieur studeren.
En: klopt het cliché? Waren de meisjes er
in de minderheid?
In het eerste jaar waren er nog een paar
andere meisjes. Maar later, in de optie
elektronica-ICT, was ik helemaal alleen.
Erg vond ik dat niet, wel vreemd. Zelfs in
de opleiding bouwkunde studeerden meer
meisjes.
Wat maakte de opleiding zo interessant?
De vele groepswerken waarin je praktische
oplossingen moest zoeken voor concrete
problemen. En de directe toepasbaarheid
van je kennis. Ik vond het heerlijk om tot diep
in de nacht samen met mijn medestudenten
te zitten programmeren, om daarna trots dat
resultaat dan voor te stellen.

phrenicus, een zenuw die een cruciale rol
speelt bij de ademhaling, kunnen opsporen
en risico’s bij operaties kunnen beperken. De
vraag kwam van Pieter Koopman, cardioloog
bij het Hartcentrum Hasselt en Jessa. Hij
nodigde ons uit in het ziekenhuis, we
mochten zelfs enkele operaties meevolgen.
Dat maakte het probleem voor ons tastbaar.
Wat was dat probleem dan?
Vandaag kan men die zenuw niet lokaliseren.
Om er zeker van te zijn dat men de nervus
phrenicus niet raakt, laat men de patiënt de
hele operatie lang hikken. Een verpleegster
moet continu voelen of de hik niet afneemt.
Stresserend en frustrerend. Als de hik
verdwijnt, is het te laat: dan is de zenuw
geraakt en wordt de operatie stopgezet.
En jullie oplossing was dus een algoritme.
Hoe zat dat precies?
Ons algoritme – op basis van CT-beelden –
kan de zenuw vóór de operatie met grote
precisie lokaliseren. Een doorbraak waarvan
we niet hadden durven dromen. We wonnen
de EOS-Prijs 2017, mochten onze resultaten
publiceren en zelfs gaan presenteren op een
congres over medische beeldverwerking in
Shanghai. Erg spannend allemaal.

schrijven, je idee leren pitchen bij bedrijven…
Ook zulke dingen zijn nodig om je idee in de
praktijk te brengen.
Valt dat mee?
De opleiding dwingt me de hele tijd om met
een heel nieuwe – zakelijke – bril naar ons
onderzoek te kijken. De eerste keer dat ik mijn
idee voorstelde aan een jury van investeerders
vond ik het je-kan-hier-mensenlevens-meeredden-argument geweldig overtuigend.
Pas toen ze mij vroegen hoeveel kosten het
ziekenhuis met die techniek kan uitsparen,
besefte ik hoe belangrijk die economische
reflex is als we hier verder mee willen gaan.
PROGRAMMEREN
Je had het zonet over ondernemerskriebels.
Schuilt er een onderneemster in jou?
Ik ben altijd ondernemend geweest. Op mijn
veertiende richtte ik een jeugdtoneelgroep op.
Mensen bij elkaar brengen, hen motiveren,
dingen organiseren, onderhandelen met
externen… Dat lag mij altijd al. Bij Vlerick
leer ik nu veel bij over de zakelijke kant.
Boeiend, al moet ik toegeven dat ik het
programmeren wel mis. Welke richting ik
ook zal uitgaan: softwareontwikkeling zal er
toch een onderdeel van zijn.

START-UP
HIK
Voor je bachelor- én masterproef koos je
voor een toepassing in de medische sector.
Was dat eigenlijk toeval?
Voor mijn bachelorproef maakte ik een
systeem om EEG-signalen thuis te meten en
slaapanalyses te kunnen uitvoeren. Voor mijn
masterproef focuste ik op beeldverwerking
via een CT-scan. Dat medische is zeker niet
mijn enige passie, maar het is wel enorm
dankbaar. Want je oplossing kan een verschil
maken voor de gezondheid van patiënten.
Met je masterproef wonnen Kobe Bamps en
jij enkele maanden geleden de EOS-Prijs…
Kobe en ik onderzochten hoe we de nervus

Kan het algoritme vandaag al in het
operatiekwartier gebruikt worden?
Neen. Daarvoor moeten er eerst nog
een reeks medische validaties uitgevoerd
worden. Maar we zouden ons onderzoek
graag verder uitwerken via een start-up.
Is dat de reden waarom je dit jaar aan
Vlerick studeert?
Lang vooraleer we iets hadden bereikt met
onze masterproef had ik me al voor een
opleiding aan Vlerick ingeschreven. Tja, de
ondernemerskriebels, zeg maar. Toen we
uiteindelijk zulke mooie resultaten boekten,
leek me die businesskant helemáál boeiend.
Marktonderzoek voeren, een businessplan

Ik las ergens dat jij ook zomerkampen
rond programmeren voor kinderen
organiseert…
Vorig jaar heb ik Codigo+ opgestart.
Kinderen op jonge leeftijd in contact brengen
met programmeren, is dankbaar. Als ze de
eerste keer een code schrijven waardoor
een lampje gaat branden, lichten ook de
pretlichtjes in hun ogen op. Ik ben ervan
overtuigd dat, indien méér kinderen al op
jonge leeftijd leren programmeren, er straks
ook meer jongeren – en meer meisjes –
zullen dromen van een job als ingenieur
in de elektronica en ICT. Onbekend is nu
eenmaal onbemind. ■

1548668
1359879
5687934
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DR. MURIEL VERMARIËN, DE VROUW ACHTER HET HANDWASLIED

“AL ZINGEND REDDEN
WE LEVENS”
Elk jaar trekken studenten naar het Indiase Jaipur voor een pittige inleefstage.
Muriel Vermariën is een van de drijvende krachten achter dat leermoment of
a lifetime. “Kansen geven aan de kanslozen, dáár gaat het voor mij allemaal
om.”
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”

Kansen geven aan de kanslozen,
dáár gaat het voor mij allemaal om.

Haar liefde voor India is al voelbaar nog vóór ze honderduit begint te vertellen over haar kindjes. Vanop foto’s
aan de muren kijken Indiase kinderen ons vrolijk, maar
indringend aan. Het is intussen al tien jaar geleden dat
Muriel Vermariën voor het eerst naar Jaipur, hoofdstad van
Rajasthan, trok. “Officieel heeft de Roze Stad meer dan
twee miljoen inwoners. In realiteit zijn er dat veel meer.
De wijken waarin wij werken, bestaan officieel niet. Ze
staan zelfs niet op de kaart. En de kasteloze kinderen voor
wie wij onderwijs en medische zorg ontwikkelen, bestaan
evenmin. Maar als ze naar school gaan, kunnen ze in het
derde leerjaar een staatsexamen afleggen. Dán krijgen ze
een nummer. Dán bestaan ze. Dán krijgen ze toegang tot
de officiële staatsvaccinaties en kunnen ze later ook een
job vinden. Investeren in onderwijs betekent dus veel méér
dan inzetten op educatie. Onderwijs geeft die kinderen
een toegangsticket tot het leven.“
Haar eerste confrontatie met de sloppenwijken van Jaipur
was hard. Schrijnende taferelen van armoede onder het
oorverdovend lawaai van een stad die uit haar voegen
barst. Gehuld in de indringende geur van open riolen,
rottend afval en pittige Indiase kruiden. Maar óók: vrolijke
mensen die hun tanden – of wat daarvan overblijft – bloot
lachen en gracieuze vrouwen in de kleurrijkste sari’s… “Je
mag daar niet naartoe met het idee dat je de grote weldoener bent. Dat jij de kennis hebt om alles daar even
anders te gaan organiseren en de dingen op te lossen.
Ook al heb je aanvankelijk even het gevoel dat je het
beter weet.”
Dat geeft Muriel Vermariën ook steevast mee aan de studenten die op inleefstages vertrekken. “Uiteindelijk ga je

méér van de lokale bevolking leren dan zij van jou. En
je kan dingen veranderen, maar alleen als je ook bereid
bent om los te komen uit je westerse denken. Je moet je
aanpassen aan de lokale realiteit, voelen waar nood aan
is. En wat de mensen ter plaatse zelf niet willen, moet je
ook niet doen.”
LUIZEN
Soms kan dat laatste alles vertragen, zo ondervond ook
Muriel Vermariën. “Zo hebben we – nadat geneeskundestudenten een vaccinatie-analyse uitvoerden in onze
schooltjes – lang gewacht om deze kinderen ook effectief
inhaalvaccinaties te geven. Ook al kregen we die vaccins van het Indiase Mother and Child (het Indiase Kind &
Gezin, red.) en wisten we dat er kinderen ziek werden –
zelfs stierven – omdat ze die vaccins niet kregen. Als onze
kinderen geprikt worden, komen er slechte geesten vrij,
zo kregen we te horen. We zijn in gesprek blijven gaan.
Pas toen de lokale bevolking er écht in geloofde, hebben
onze studenten catch-upvaccinatiekampen georganiseerd.
Verpleegkundigen van Mother and Child zijn hen komen
helpen.”
Cruciaal is dat studenten zich tijdens hun stage inleven in
de realiteit daar. “We vinden het belangrijk dat ze de tijd
krijgen om te voelen hoe het leven daar geleefd wordt.
Dan leren ze ook beter hoe ze op een duurzame manier
kunnen bijdragen. Dingen die voor ons heel evident zijn,
bestaan daar niet. Neem nu luizen en schurft: dat komt in
onze klasjes vaak voor. Logisch, want klassen van drie bij
vier waar 45 kinderen samen les volgen in temperaturen
van 40 graden en meer, zijn de ideale broeihaard ►
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voor luizen. Hoewel de eerste reflex van onze studenten
altijd is om liters luizenshampoo te kopen, laten we hen
de nat-kam-methode gebruiken. Dágen zijn ze bezig met
het behandelen van al die kinderhoofdjes. Dat is niet altijd
even fijn, maar wél duurzaam. Want die methode kunnen
de ouders ook thuis – zonder stromend water – hanteren.”
HAND EN TAND
Geneeskundestudenten gaan samen met studenten ergotherapie (PXL), revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
naar Jaipur. Een grote meerwaarde, zegt Muriel Vermariën.
“Iedere student draagt vanuit zijn eigen expertisedomein
bij. Het implementeren van speelpleinwerking in de wijken
is daar een mooi voorbeeld van. De kine-studenten starten
met een psychomotorisch onderzoek bij de kinderen. Dat
is nodig, want haast alle kinderen hebben een psychische
en motorische achterstand door een tekort aan aanbod en
beperkte bewegingsruimte. Ze maken de analyse en stellen bewegingstherapie voor. De ergotherapeuten werken
daar dan samen met orthopedagogiestudenten spelletjes
rond uit. En ook de geneeskundestudenten begeleiden de
speelpleinwerking mee.”
Muriel Vermariën werkt al jaren met het Fit4School-programma dat inzet op hand- en tandhygiëne in ontwikkelingslanden. “Voor westerlingen klinkt dat basaal. We kunnen maar
moeilijk geloven dat je effectief levens kan redden door de
handen te wassen en de tanden te poetsen. En toch is het
zo. Worminfecties, pneumonie en diarree zijn in India nog
altijd de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen. En die
kan je voor een groot deel al vermijden wanneer je de
kinderen op school hun handen laat wassen vóór de maaltijd of nadat ze van het toilet komen. Twee keer per jaar
ontwormen we de kinderen én het personeel van de school.
De leerkrachten moeten bovendien hun nagels kort houden.
Met tanden poetsen gaan we op dezelfde manier tewerk.
Twee keer per dag poetsen ze op school hun tanden. We
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Dr. Muriel Vermariën is consultatiebureauarts bij Kind en
Gezin en coördinator van de buitenlandse stages geneeskunde
aan UHasselt. Daarnaast zetelt ze in het bestuur van Opus III, een
ontwikkelingsproject in Jaipur.

leggen ook altijd uit aan de ouders en aan de rest van de
bevolking waarom we dat doen. We nodigen hen uit op
school, zodat ze zien hoe we samen met hun kinderen de
handen wassen en tanden poetsen.”
Stilaan ziet ze dat dit werkt. “Zelfs in de schamelste huisjes
hangen vandaag tandenborstels aan de muur. Ideaal is
dat nog niet, want verschillende mensen in huis hebben
vaak dezelfde tandenborstel en ze gebruiken die even
goed om de vloer mee te poetsen… Maar er is tenminste
al het besef dat tanden poetsen belangrijk is. In kleine
stapjes gaan we vooruit.”
HANDWASLIED
In november 2017 ontmoette Muriel Vermariën koningin
Mathilde (zie kader). Die woonde in Mumbai de wereld-
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”

We vinden het belangrijk dat studenten de
tijd krijgen om te voelen hoe het leven in India
geleefd wordt.

première van het ‘handwaslied’ bij. “Dat muziek een uitstekend instrument is om mensen te motiveren, voelden we
al langer. We merkten dat we de leerkrachten veel sneller
konden mobiliseren om bewegingstherapie te geven als
we de turnoefeningen omzetten in Indiase dans”, legt Muriel Vermariën uit. “En met kinderen kan je meer bereiken
wanneer je samen zingt en danst. Studenten hadden de
hand- en tandhygiëneregels eerder al eens in een liedje
vertaald. Zo ben ik ook beginnen te dromen van één groot
handwaslied.”

Samen met UHasselt-studenten, studenten van PXL Music en Up
With People zijn ze aan het schrijven geslagen. “In de lokale
schooltjes namen we een videoclip op die de interesse wekte bij
Unicef India, de lokale beleidsmakers en de bevolking. Intussen is
het lied al vertaald in het Hindi en Bengalees. Al zingend brengen
we die inzichten nu Azië rond. Al zingend redden we levens.” ■

HET
HANDWASLIED
Op 9 november 2017 ging The Handwash Song bij Unicef in Mumbai in
wereldpremière. Kinderen van dovenschooltje The Lion School stelden
het lied, inclusief dansje en videoclip,
voor aan o.a. koningin Mathilde. Het
handwaslied werd gecreëerd door
studenten van UHasselt, PXL en Up
With People, in samenwerking met de
kinderen en leerkrachten van de Fun
and Child schools in Jaipur van Opus
III en de Shivazi Lions School for Deaf
in Mumbai.
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WORK IN PROGRESS

MASTERSTUDENTEN ARCHITECTUUR ONTWERPEN DETENTIEHUIZEN

“ONS IDEE VAN EEN
GEVANGENIS
IS ACHTERHAALD”
Zweden, Noorwegen en Nederland trekken al langer de kaart van
kleinschalige detentiehuizen. Gevangenen worden er in kleine
leefgroepen voorbereid op hun re-integratie. Met succes. “In
België moeten we de idee van gevangenissen durven herdenken”,
zegt UHasselt-prof Ronald De Meyer. Zijn masterstudenten
architectuur denken er alvast mee over na.
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In 1840 was het Belgische gevangenissysteem zowaar nog vooruitstrevend. Van
lijfstraffen evolueerden we hier naar opsluiting in aparte cellen. “Een grote stap voorwaarts die perfect paste bij de idee dat gevangenen via eenzame opsluiting tot inkeer
zouden komen”, duidt Ronald De Meyer.
“Vandaag wéten we dat dit niet werkt. Het
schrikt niet af, werkt niet therapeutisch en
bemoeilijkt de re-integratie achteraf. België
heeft hoge recidive-cijfers en onze gevangenissen kampen met problemen zoals
overbevolking en radicalisering.”

op hun terugkeer in die maatschappij? In
de gevangenissen zoals ze vandaag bestaan, is dat laatste erg moeilijk. Het zijn
massa-instellingen waar geen onderscheid
wordt gemaakt tussen gepleegde feiten,
onderliggende problemen en persoonlijkheden. Er wordt heel erg op beveiliging
gefocust, te weinig op therapie en persoonlijke begeleiding. Als we gedetineerden in
kleinere leefgroepen opvangen, kunnen
we die begeleiding veel beter afstemmen
op de concrete noden.”
HUIS IN DE RIJ

Om maar te zeggen: we moeten het concept ‘gevangenis’ herdenken. Ronald De
Meyer: “Willen we gedetineerden vooral
afschermen van onze samenleving? Of willen we hen tijdens hun straf voorbereiden

Ronald De Meyer en zijn masterstudenten
willen de 34 “gevangenis-mastodonten”
graag vervangen door kleinere detentiehuizen, verspreid over Vlaamse gemeenten.

“Idealiter leggen gedetineerden tijdens
hun strafuitvoering een traject af door verschillende detentiehuizen. Van een zwaar
bewaakt huis met weinig vrijheid en veel
therapiemogelijkheden, in het begin van
hun straf, tot een transitiehuis dat hen in
de laatste zes maanden voorbereid op het
normale leven. In dit concept kunnen we
zowel in locatie als in therapie en opleiding differentiëren. Sommige gedetineerden met een drugsprobleem worden in die
eerste fase misschien beter zo ver mogelijk
uit hun vertrouwde omgeving gehaald. Andere maken meer vooruitgang wanneer ze
in de buurt van hun familie blijven.”
Detentiehuizen zijn eigenlijk gewone huizen in de rij. “Een vorm van co-housing, in
het midden van de maatschappij. ►
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Een vorm van leven die niet zo dramatisch
verschilt van het leven waarop we hen
willen voorbereiden. Het architecturale
ontwerp van het detentiehuis en de invulling van de activiteiten willen we zo nauw
mogelijk afstemmen op de noden van de
buurt, zodat interactie gestimuleerd wordt
en de omgeving altijd wint. Sportfaciliteiten
en gemeenschappelijke ruimtes zouden gedeeld kunnen worden. En als gedetineerden in een bepaald huis een opleiding tot
personal fitnesscoach of fietshersteller volgen: waarom zou de buurt daar dan ook
niet dankbaar gebruik van kunnen maken?”
TRANSITIEHUIZEN
De federale regering wil dit nieuwe concept uittesten en opent nog voor het einde
van deze legislatuur detentiehuizen voor
50 Vlaamse en 50 Waalse gedetineerden. Ronald De Meyer: “In de eerste fase
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WIE IS RONALD
DE MEYER?
Ronald De Meyer is hoogleraar
architectuur aan UGent en docent
aan UHasselt. In zijn onderzoek
en onderwijs focust hij op het
ontwerp van kleinschalige
detentiewoningen. Samen met
o.a. gevangenisdirecteur en
criminoloog Hans Claus richtte
hij vzw De Huizen op – die
ijvert voor deze nieuwe vorm
van detentie.

bouwen we transitiehuizen waarin gevangenen in leefgroepen van maximum vijftien de laatste zes maanden van hun straf
verblijven. Onder dit minst strenge regime
krijgen gedetineerden ook in het huidige
systeem al veel vrijheden. Overdag mogen ze de gevangenis al verlaten om te
gaan solliciteren, een opleiding te volgen
of om huisvesting te zoeken. Door hen nu
in kleine groep in een transitiehuis te begeleiden, worden ze beter voorbereid op die
nieuwe start. Als dit project succesvol is,
hopen we ook andere gemeenten te stimuleren om leegstaande industriële panden,
kloosters of nieuwe gebouwen in te richten
als detentiehuis.”
De voorbije jaren ontwierpen studenten van
UHasselt en UGent al meer dan 150 detentiehuizen. “Geen eenvoudige opdracht,
want aanvankelijk reageren studenten
vaak zoals de gemiddelde buurtbewoner
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die voor het eerst hoort dat er in zijn achtertuin een detetentiehuis geopend wordt”,
zegt professor De Meyer. “Tóch slagen de
meesten erin om in hun ontwerp – en in hun
mindset – voorbij een ontwerp van betonnen structuren met tralies te geraken. Dat
moet ook, want architectuur kan nooit een
straf zijn.”
VERJAARDAGEN
Uiteindelijk leren de studenten de opdracht
te benaderen zoals andere co-housingopdrachten waarin ze concrete functies
moeten combineren. “Wat hebben gedetineerden concreet nodig? Welke ruimtes
kunnen gedeeld worden – met elkaar en
met de buurt? Moeten de begeleiders in
die nieuwe vorm van detentie echt nog
een aparte keuken hebben? En hoe richten
we de ruimte voor ongestoord bezoek in?
Want waar die ruimte nu nog te eenzijdig
met seks geassocieerd wordt, bestaan er
wel meer vormen van intimiteit die je het
liefst ongestoord wil beleven. Waar vier je
als gedetineerde bijvoorbeeld de verjaardag van je kinderen?”
Criminologen, sociologen en psychologen
toonden al aan dat deze nieuwe vorm van
detentie werkt, aldus Ronald De Meyer.
“Economen bewezen dat detentiehuizen
goedkoper zijn dan klassieke gevangenissen. Met de ontwerpen van studenten
maken we de idee van detentiehuizen concreet en visueel. En dat is nodig om een
breder draagvlak te creëren.” ■
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UHASSELT WAS ERBIJ

‘NIEUWE KAFT’ VOOR
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
Eind maart heropende UHasselt haar gerenoveerde universiteitsbibliotheek. De ‘oude’ bib op campus Diepenbeek ging al ruim 40 jaar
mee en had haar beste tijd dus meer dan gehad.
“Door de ruimte efficiënter in te delen en door meer dan één kilometer aan boeken en tijdschriften te archiveren, konden we het
aantal beschikbare werkplekken gevoelig optrekken: van 210 naar meer dan 350”, aldus hoofdbibliothecaris Pieter Lernout.
Er zijn ook drie geluidszones (voor groepswerk, een fluisterzone en een stiltezone) én er is duchtig werk gemaakt van méér
werk- en zitcomfort.
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TRENDWATCHING

TOM BRIJS OVER TRENDS IN MOBILITEIT

“ELEKTRISCHE, ZELFRIJDENDE
AUTO’S ZIJN DE TOEKOMST”
Elke editie scant een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van zijn/haar vakgebied de drie boeiendste
trends. Deze editie: Tom Brijs over mobiliteit.

1

2

3

ZELFRIJDEND

MOBILITEIT ALS
SERVICE

ELEKTRISCH

“De auto zonder stuur die ons van A
naar B brengt terwijl wij zelf iets anders doen... Dat is de droom van elke
autofabrikant. En dat is waar we volgens hen tegen 2030 naartoe gaan.
Qua verkeersveiligheid kan je met
zelfrijdende auto´s veel winst boeken.
90 procent van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijke
fouten. Technologie kan niet vermoeid,
dronken of verstrooid zijn. Bovendien
zijn die radars, laserscanners en camerasystemen een stuk accurater dan ons
menselijk oog. Technologisch staan we
ontzettend ver en de eerste testresultaten
zien er veelbelovend uit. Maar: vóór wij
zelf letterlijk het stuur uit handen willen
geven én autofabrikanten – in plaats
van bestuurders – aansprakelijk worden
voor eventuele ongevallen, moeten die
systemen nog verder verfijnd worden.”

“In steden zijn deel-autosystemen nu al
in opmars. Die trend zal zich enkel nog
doorzetten. Mobiliteit wordt een dienst,
met abonnementsformules op maat van
onze behoeften. Tussen de traditionele
mobiliteits-aanbieders en de consument
zullen app-bouwers alle mogelijkheden centraliseren in pakketten. Woon
en werk je in de stad? Dan zal jouw
light-abonnement vooral uit openbaar
vervoer en fietshuur bestaan. Maar je
zal ook standaard een paar keer per
maand een deelauto kunnen gebruiken.
Ben je een intensievere mobiliteitsgebruiker? Dan zal je voor een deelauto wat
meer betalen. Als straks alle auto´s zelfrijdend zijn, zullen we die wagens gewoon via diezelfde app kunnen oproepen wanneer we die nodig hebben.”

“Op het gebied van elektrische auto´s
hebben we de afgelopen jaren al een
hele evolutie doorgemaakt. De uitstoot
van schadelijke stoffen en klimaatopwarming dwingen ons om efficiënter
met energie om te gaan. En met elektrische auto´s kan je daar veel winst boeken. De Vlaamse Regering besliste, in
lijn met de Europese Energievisie 20302050, dat er vanaf 2035 geen auto´s
op fossiele brandstof meer verkocht mogen worden. Daarmee lijkt de toekomst
van de elektrische auto gegarandeerd.
In het Instituut voor Mobiliteit onderzoeken we hoe we ons elektriciteitsnetwerk
kunnen voorbereiden op die shift. Als
we allemaal op hetzelfde moment onze
auto´s willen opladen, dan gaat het licht
uit. Daarom zoeken we naar een vorm
van spreiding – met slimme energienetten én batterijen.”

Tom Brijs is professor mobiliteitswetenschappen en verkeersveiligheid aan de School voor Mobiliteitswetenschappen en
coördineert het verkeersveiligheidsonderzoek aan het Instituut voor Mobiliteit (IMOB). Als CEO van de UHasselt-spin-off
DriveSimSolutions, brengt hij ook rijsimulatoroplossingen naar de markt.
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Aan de
universiteit van
vandaag feesten
we alsof morgen
niet bestaat.
UHasselt is niet van gisteren. In 2018 bestaat ze 45 jaar en dat viert ze onder meer met de
uitreiking van eredoctoraten. Noteer alvast 30 MEI in uw agenda!
Meer info via www.uhasselt.be/diesnatalis.

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

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

