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ZAAIEN EN OOGSTEN
UHasselt is een civic universiteit in hart en ziel. Nooit eerder dan in deze 
gezondheidscrisis werd méér zichtbaar wat we daarmee bedoelen.  
Onze onderzoekers zetten hun expertise elke dag in om mee oplossingen 
te bedenken voor de uitdagingen die COVID-19 ons vandaag stelt, 
onze alumni spelen cruciale rollen in het vaccinatieverhaal – van 
de ontwikkelingsfase tot de logistieke operatie van de wereldwijde 
verdeling – en onze studenten steken vrijwillig de handen uit de mouwen 
in woonzorgcentra, ziekenhuizen en vaccinatiecentra. En daar zijn we 
ongelooflijk trots op. Ze inspireren en motiveren veel collega´s om elk 
op hun terrein hun onderzoeksexpertise om te zetten in maatschappelijke 
meerwaarde. 

Maar om vandaag die civic rol voluit te kunnen opnemen, hebben 
we al vele jaren voordien moeten investeren in de opbouw van die 
expertise. Dat proces is soms minder zichtbaar, maar zeker niet minder 
van belang.  Zonder de jarenlange, doorgedreven inspanningen in – 
vaak bijzonder fundamenteel – onderzoek in biostatistische modellen 
zouden onze statistici vandaag de overheid immers niet kunnen adviseren. 
Onze biomedici zouden geen biomarkeronderzoek kunnen voeren dat 
ziekenhuizen kan helpen om het succes van behandelingen beter in te 
schatten, en onze ingenieurs zouden die slimme covid-pleisters niet kunnen 
maken. Als we ook morgen met onze kennis het verschil willen maken, 
moeten we dus vandaag al investeren in de uitbouw van weer heel 

andere onderzoeksexpertise, ook – en misschien zelfs vooral – wanneer 
de onmiddellijke maatschappelijke relevantie daarvan nog niet meteen 
zichtbaar is. 

Om morgen te kunnen oogsten, moeten we vandaag al zaaien. En er 
wordt heel wat expertise gezaaid aan UHasselt. In de meest diverse 
domeinen. Hoe ons informatica-onderzoek rond http-3-modellen het 
internet van de toekomst mee zal vormgeven, wordt vandaag al een klein 
beetje zichtbaar. En bedenk eens wat de impact zou kunnen zijn van het 
stamcelonderzoek waar onze inspanningsfysiologen mee de schouders 
onder zetten? Hoeveel patiënten met spierziektes zouden in de toekomst 
echt levenskwaliteit kunnen winnen wanneer we er straks in slagen om 
letterlijk spiercellen voor hen te kweken? En hoeveel verkeersdoden kunnen 
we in de toekomst vermijden door vandaag te investeren in state-of-the-art 
onderzoeksinfrastructuur voor onze mobiliteitswetenschappers? 

Om onze civic rol voluit te kunnen opnemen, moeten we niet alleen 
expertise opbouwen die ons kan helpen om de uitdagingen van vandaag 
aan te gaan, maar moeten we ons ook opmaken voor de uitdagingen van 
morgen en overmorgen.

Bernard Vanheusden
rector UHasselt 
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UHASSELT-ALUMNUS LEIDT LOGISTIEKE VERDELING CORONAVACCINS IN BRUSSELS AIRPORT

“De luchtvrachtsector laat nu zien wat ze kan”



5

COVERSTORY

“De luchtvrachtsector laat nu zien wat ze kan”
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Lange tijd was het vooral vol spanning 
wachten op de eerste coronavaccins. 
Maar nu ze er zijn, moeten ze ook nog 
over de hele wereld verspreid worden. 
“Een gigantische, logistieke operatie 
van ongeziene omvang”, zegt Nathan 
De Valck, die als Head of Cargo product 
& network development bij Brussels 
Airport het proces in goede banen 
leidt. “Maar wij zijn er klaar voor!"

Op het tv-journaal, in Spaanse kranten en 
zelfs op de Noorse tv. De voorbije maan-
den kwam je Nathan De Valck overal  
tegen. Als “orkestleider” van de luchtvracht 
in Zaventem, coördineert hij de logistieke 
luchtvaartoperatie van de verdeling van 
de coronavaccins vanuit Brussels Airport. 
En de hele wereld wil graag weten hoe 
Brussel Airport dit zo succesvol aanpakt. 
“Interviews geven was de laatste weken 
inderdaad geen onbelangrijk onderdeel 
van mijn job”, lacht de UHasselt-alumnus.

 DE LUCHTVAART-MICROBE 

Hoe ben je eigenlijk in de luchtvaart-
sector terechtgekomen?
NATHAN DE VALCK: “Ik koos in de  
opleiding handelsingenieur voor de  
afstudeerrichting operationeel manage-
ment en logistiek. Daar lag ook altijd 
mijn passie. Nadat ik twee jaar bij een  
consultancybedrijf had gewerkt, wou 
ik heel graag in een logistiek dienst- 
verleningsbedrijf gaan werken. Zo ben 
ik eerst bij Aviapartner terecht gekomen. 
Daar heb ik de luchtvaartsector en Brussels 
Airport beter leren kennen. Dat smaakte 
snel naar meer, want de luchtvaart en lucht-
vracht is toch echt iets heel bijzonders. Of-
wel loop je in deze sector na zes maanden 
heel hard weg, ofwel heb je de luchtvaart- 
microbe levenslang te pakken. Ik zit duide-
lijk in de laatste categorie.”

Wat maakt die sector zo bijzonder?
NATHAN DE VALCK: “Het is een eco- 
systeem op zich. Een heel specifieke  

sector waar veel diverse logistieke  
bedrijven verplicht worden om goed  
samen te werken. Een bijzonder dyna-
mische wereld ook, omdat alles heel 
snel gaat: het transport zelf, maar ook 
de conjuncturele bewegingen die wij 
volgen. In onze sector zijn de ups hoger 
en de downs lager. De luchtvracht is een 
goede barometer van de economie. Als 
de vrachtvolumes oppikken, weet je dat 
het zes maanden later met de economie 
ook weer beter wordt, en omgekeerd. In 
zo´n dynamische setting moet je verschil-
lende managementstijlen combineren om  
succesvol te zijn. Enerzijds moet je heel 
snel en flexibel kunnen schakelen en  
vliegensvlug inspelen op nieuwe  
opportuniteiten, maar tegelijkertijd moet je 
ook een sterke strategische langetermijn-
focus hebben om die extreme cycli als  
community goed te doorstaan. Dat is  

bijzonder boeiend. Daarnaast spreekt ook 
het internationale aspect van de job mij 
ontzettend aan. In mijn job is het heel van-
zelfsprekend dat ik een derde van de tijd in 
het buitenland verblijf. In deze coronacrisis 
is dat nu even anders, maar onze part-
ners zitten van Singapore en het Midden- 
Oosten tot Puerto Rico en de Verenigde 
Staten. De wereld is ons werkterrein.”

 ORKESTLEIDER 

Wat doet een Head of Cargo?
NATHAN DE VALCK: “Als Head of Cargo 
ben ik verantwoordelijk voor de uitbouw 
van alle vrachtactiviteiten op de luchthaven. 
Daarbij komt het er niet alleen op aan om 
alle logistieke bedrijven die op de lucht- 
haven van Zaventem actief zijn goed te 
laten samenwerken en de inkomende en 
uitgaande vrachtstromen te beheren. Ik 
moet ook goede connecties leggen met de 
internationale luchthavenmaatschappijen 
die naar Brussel vliegen. Brussels Airport 
is zelf geen logistieke dienstverlener, maar 
we moeten wel met al die verschillende 
partners samen aan een gezamenlijke  
visie werken om het hele logistieke systeem 
sterker te maken. Wij zijn maar zo sterk als 
de zwakste schakel. Dus moeten we visie  
tonen, specialisaties uitbouwen en orga-
nisatorisch al die processen haarfijn op  
elkaar afstemmen. Als Head of Cargo 
ben ik orkestleider. Wij spelen niet zelf de 
muziek, maar sturen iedereen van het orkest 
aan – in dit geval 150 logistieke bedrijven 
met in totaal 5.000 personeelsleden.”

Een job met enorm veel impact.
NATHAN DE VALCK: “Het is een  
indirecte job, maar wel eentje waar je veel 
impact mee kan creëren. Het is best hard 
werken om dat ecosysteem goed te doen 
samenwerken, maar als het lukt, geeft 
het vleugels. De voorbije tien jaar is het  
Brussels Airport Cargo-managementteam 
daar met glans in geslaagd en kregen 
we een aantal internationale erkenningen 
voor onze verwezenlijkingen. Binnen de 
luchtvaartsector staat Brussels Airport echt 
op de wereldkaart.”

”Al in maart 2020 zijn 
we begonnen met 

de voorbereidingen 
om coronavaccins te 

kunnen verdelen
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VERDELING CORONAVACCINS

 DE HELE KETEN 

In 2016 heb je de vzw Pharma.Aero 
opgericht, waar je ook de rol als voor-
zitter opneemt. Waar kwam dat idee 
vandaan?
NATHAN DE VALCK: “Pharma.Aero is 
mijn hobby en mijn passie. (lacht) Het is 
een indirect onderdeel van mijn job – ver-
gelijk het met professioneel vrijwilligerswerk 
voor de sector waarin je actief bent – dat 
me helpt om mijn job beter te doen en de  
troeven van Brussels Airport in de farma-
niche nog sterker uit te bouwen. Zo´n tien 
jaar geleden koos de luchthaven ervoor 
om zich strategisch op deze sector te  
focussen. Een logische keuze door de grote 
aanwezigheid van farmaproducenten in Bel-
gië, en de intrinsieke expertise die onze com-
munity in dit domein al had. Brussels Airport 
legde de lat meteen heel hoog. We streefden 
er echt naar om de allerbeste van de wereld 
te worden op dit domein. Vijf jaar later zijn we 
daar ook in geslaagd. De globale kwaliteits-
standaard die in onze sector gebruikt wordt, 
is door ons team gecreëerd. Die wordt nu 
op 300 andere luchthavens gebruikt. En de 
wereld kijkt naar ons bij nieuwe uitdagingen 
in deze niche. Door die successen werden 
we overstelpt met vragen. Plots wou de hele 
wereld meer weten over onze aanpak. Daar 
is de idee voor Pharma.Aero eigenlijk ont-
staan. Als we met het lokale ecosysteem van  
Brussels Airport al zo´n mooie verhalen 
konden schrijven, bedenk dan eens wat er 
kan als we internationaal met de hele com-
munity samenwerken in dit domein. Het  
enthousiasme om deel uit te maken van 
zo´n wereldwijde Pharma.Aero-community 
was bijzonder groot. En we hebben van 
bij het begin niet alleen de verschillende 
logistieke operatoren betrokken, maar ook 
de farmaproducenten zelf. Zo´n ketenbreed 
netwerk is bijzonder uniek en wordt erg  
gewaardeerd. En het werkt.”

Welke meerwaarde betekende Pharma.
Aero in deze crisis?
NATHAN DE VALCK: “Doordat we 
in 2016 al de basis legden om  
internationaal beter samen te werken in dit 
domein konden we nu verder bouwen ▶ 



WIE IS 
NATHAN
DE VALCK?
 
Nathan De Valck studeerde in 2000 
af als handelsingenieur – operationeel  
management en logistiek – aan UHasselt. 
Na twee jaar als consultant bij Accenture 
maakte hij de overstap naar Aviapartner. 
Daar bouwde hij in diverse management-
rollen zijn carrière verder uit en werd hij 
echt verliefd op de luchtvaart- en lucht-
vrachtsector. Vandaag is hij Head of  
Cargo Product & Network Develop-
ment bij Brussels Airport Company en  
oprichter en voorzitter van Pharma.Aero. 
Hij leidt er nu de logistieke operatie rond 
de verdeling van de coronavaccins op 
Brussels Airport in goede banen.
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op een stevig fundament. Zonder dat  
internationale, ketenbrede netwerk hadden  
we nooit zo snel kunnen schakelen bij  
de logistieke uitdaging van de corona-
vaccin-verdeling. We hebben Pharma.
Aero als samenwerkingsplatform gebruikt 
om een guideline te schrijven voor de 
hele industrie. Hoe kunnen we elkaar hel-
pen? Welke kennis kunnen we met elkaar  
delen? En hoe kunnen we ons zo snel en 
goed mogelijk voorbereiden om die uit-
daging die op ons afkomt te doorstaan? 
Daar zijn we al heel snel samen over gaan 
nadenken.”

 SCENARIODENKEN VOOR  
 GEVORDERDEN 

Hoe snel?
NATHAN DE VALCK: “Ontzettend snel. 
We lanceerden de eerste coronavaccin-
projectgroep al in maart 2020. Dat lijkt 
immens snel – en dat is het ook – maar 
het toont de reactiviteit van onze sector. 
We wisten dat we met Brussels Airport 
een belangrijke rol zouden spelen in 
dit verhaal, omdat we in het farma- 
transport al een sterke uitgangspositie  
hadden: een stevig logistiek netwerk, 
een uitgebreid portfolio van farma- 
gecertificeerde bedrijven en het grootst  
aantal vierkante meters temperatuur- 
gecontroleerde ruimtes in Europa. We 
wisten dat die uitdaging uiteindelijk 
op ons zou afkomen en hebben dus 
ook geen tijd verloren. Binnen Brussels  
Airport en Pharma.Aero zijn we in maart 
2020 meteen met de voorbereidingen  
begonnen. We voerden een eerste risico- 
analyse uit en brachten de sterktes,  
zwaktes en hiaten in de logistieke keten 
in kaart. We startten ook heel snel de  
gesprekken op met de vaccinproducenten 
en gaven hen ook duidelijk feedback over 
wat er qua transport haalbaar en absoluut 
onmogelijk was. Dat was belangrijk. In de 
zomer kwamen we echt op kruissnelheid. 
We schreven de eerste richtlijnen uit, ver-
spreidden die alvast over de hele interna-
tionale community, en in Brussels Airport 
zetten we een speciale covid-19-taskforce 
BRUcure op, die allerhande scenario´s 
klaarstoomde om de verschillende types 
vaccins op een veilige en efficiënte manier 
te kunnen importeren en exporteren.”

Hoe bereid je je voor op nog onbekende 
uitkomsten?
NATHAN DE VALCK: “Dat was niet een-
voudig. We hadden wel veel ervaring in 
deze niche, maar de snelheid, de schaal 
en de samenwerking die nodig was om 
dit zo snel voor elkaar te krijgen, was toch 
uniek. We moesten noodgedwongen wer-
ken met fictieve scenario´s. In die begin- 
periode wisten we zelfs nog niet welke 
vaccins succesvol zouden zijn. Laat staan 
dat we de exacte transportvoorwaarden 
konden voorspellen. Op basis van onze 
kennis van de sector, maakten we een 
aantal inschattingen en daar bouwden we 
op verder. We waren als community klaar 
voor een vijftal verschillende scenario´s. 
Vandaag weten we welk van de vijf wer-
kelijkheid is geworden.”

passagiersvluchten dramatisch in aantal 
verminderd waren, kampten we dus ook 
met een enorme terugval aan beschikbare 
transportcapaciteit. Dat was toch echt 
een grote uitdaging. Gelukkig hebben 
we die terugval als Brusselse community 
mooi kunnen compenseren. Uiteindelijk 
is Brussels Airport zelfs gegroeid met 2,5 
procent. Elk beschikbaar vrachtvliegtuig 
dat stilstond, werd geactiveerd, en lege 
passagiersvliegtuigen werden ingezet als 
vrachtvliegtuig voor mondmaskers en vac-
cins. Een unicum in de geschiedenis van 
onze sector.”

Was veiligheid een issue?
NATHAN DE VALCK: “Diefstal en fraude 
waren uiteraard een aandachtspunt, maar 
eigenlijk was dat niet zo complex. Sinds 
de anti-terrorismewetgeving is de lucht-
vaart sowieso extreem zwaar beveiligd. 
Ik denk dat er in België, buiten de kern-
centrale in Doel, geen enkele andere plek 
bestaat die zo goed beveiligd is als de 
luchthaven. We hebben de bestaande 
procedures rond security en anti-diefstal 
nog wat aangescherpt, maar eigenlijk 
moesten we maar weinig aanvullende 
maatregelen nemen.””Grote volumes, 

transportvoorwaarden 
van -70 graden celsius, 
de hoge snelheid van 
uitrol. Er zijn héél wat 
logistieke uitdagingen

 UITDAGINGEN IN HET 
  KWADRAAT 

Wat waren de grootste logistieke  
uitdagingen?
NATHAN DE VALCK: “Er waren er wel 
een aantal. (lacht) De grote volumes, 
transportvoorwaarden van -70 graden, de 
snelheid waarmee die hele operatie moest 
uitgerold worden en het aantal passagiers-
vluchten dat drastisch verminderd was. Op 
een gemengde luchthaven zoals Brussels 
Airport verloopt de helft van het vrachtver-
voer via passagiersvluchten. Doordat die 

VERDELING CORONAVACCINS



9

 READY FOR TAKE-OFF 

Hoe zenuwachtig was je toen de eerste 
ladingen vaccins arriveerden?
NATHAN DE VALCK: “Ik was er best  
gerust in. We waren heel goed voor- 
bereid. Zo goed zelfs dat we tijdens onze 
testrun de pers hebben uitgenodigd. En 
toen de eerste zending vertrok naar de 
VS, mocht ook de klant daarbij zijn om dat 
moment live mee te maken. Alles is vlek-
keloos verlopen. Na zes maanden voorbe-
reiding gaf het ontzettend veel voldoening 
om de wereld te laten zien wat wij als 
logistieke community voor elkaar gekregen 
hadden. Een pluim op de hoed van de 
luchtvaartsector.”

 
En nu loopt alles als gepland?
NATHAN DE VALCK: “Logistiek is geen 
kernfysica. Wat telt is gezond verstand en 
efficiënte processen binnen de hele logis-
tieke keten. En als je met veel verschillende 
bedrijven samenwerkt, loopt er af en toe 
wel eens bijna iets mis. We sturen continu 
bij en volgen alles tot in de kleinste details 
op. Maar ook dat zijn we gewoon. De 
luchtvaart kent een heel sterke kwaliteitscul-
tuur, omdat er bij ons eigenlijk nooit iets 
mag mislopen. Ook in dit verhaal gaat 
het echt om kleine aanpassingen die we 
doorvoeren om de totale performance nog 
verder te verbeteren. De job is natuurlijk 
nog lang niet voorbij. We verwachten 
dat we nog meer dan een jaar met die 
vaccin-verdeling zullen bezig zijn, en dat 
de volumes nog zullen blijven toenemen tot 
na de zomer.”

 NIEUWE KANSEN 

De coronacrisis heeft voor Brussels 
Airport dus niet alleen veel problemen  
gebracht...
NATHAN DE VALCK: “Maar ook nieuwe 
kansen. Het is fijn dat we met de vlotte 
verdeling van de coronavaccins aan de 
wereld kunnen tonen welke maatschappe-
lijke bijdrage wij als sector kunnen leve-
ren. Onze meerwaarde is heel zichtbaar, 
en we krijgen ook veel erkenning voor de 
rol die we opnemen. Ook economisch 
creëert die zichtbaarheid nieuwe groei-
kansen. We worden dagelijks gecontac-
teerd door nieuwe klanten en luchtvaart-
maatschappijen die – net omwille van 
onze sterke specialisatie in de farma – in 
de toekomst naar Brussel willen komen. Dit 
zal ons zeker geen windeieren leggen.” ▶
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Na de middelbare school ging ik 
handelsingenieur studeren, 
omdat…

ik heel graag in een functie wou  
terechtkomen waarin ik bedrijfsprocessen  
kon helpen verbeteren en veel kon  
samenwerken met anderen. En omdat de 
opleiding zo breed was. Mijn interesse in  
wetenschappen, wiskunde en economie: 
die vloeiden heel mooi samen in de oplei-
ding handelsingenieur.

Wat studeren in Diepenbeek zo 
bijzonder maakte, was…

het directe contact, de kleinschaligheid 
en de Limburgse hartelijkheid en gezel-
ligheid. Als jonge student uit Turnhout  
voelde ik mij meteen thuis en welkom op 
de campus. Ik koos bewust voor Diepen-
beek omwille van het 10-wekensysteem, 
dat destijds nog de uitzondering was. 
En voor de warme sociale omgeving die 
de universiteit was. In Diepenbeek heb ik 
vrienden voor het leven gemaakt.

Mijn favoriete plekje op de campus, was …

het AIESEC-lokaal. Daar was altijd wel wat te beleven. En in de Villicus natuurlijk. Dat 
studentencafé lag misschien niet op de campus, maar ook daar kon je mij vaak vinden. 
(lacht) Ik ging ontzettend graag op stap.

De docent die mij het meest 
inspireerde, was ….

professor Eric Lefebvre. Zijn manier van les-
geven inspireerde. Hij stimuleerde ons om 
out-of-the-box te denken, eigen meningen 
te formuleren en daar ook een gefundeerd 
verhaal rond te bouwen. Hij was ook de 
promotor van mijn masterthesis. In die 
rol coachte hij mij op een prikkelende,  
positieve manier. Hij daagde mij voort-
durend uit om mijn grenzen te verleggen.

Als student was ik…

geen puntenjager, al behaalde ik wel  
goede resultaten en ben ik best vlot door 
mijn studies gezwommen. Ik heb mij vrij 
snel met veel overgave in het studenten- 
leven gestort en daar heb ik ontzettend veel 
plezier beleefd. Tegelijkertijd was ik ook 
een geëngageerde student die graag mee 
dingen organiseerde, zoals de Jobdagen. 
Ik was heel graag student.

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

dat je vooral je eigen passie moet volgen 
en daar ook voluit voor moet gaan. Blij-
ven geloven in je succes en niet opgeven. 
Met die ingesteldheid komen de resultaten 
vroeg of laat vanzelf. Uiteraard moet je in 
het leven wat geluk hebben, maar je moet 
er ook voor zorgen dat je klaar bent als 
geluk je overkomt, en nieuwe kansen zich 
presenteren.

De sleutel voor succes ligt volgens 
mij bij…

Kennis is belangrijk. Een diploma is een 
mooi startschot voor een boeiende carrière, 
maar zonder doorzettingsvermogen, passie 
en bevlogenheid lukt het niet. Durf soms al 
eens een gek idee lanceren en ga daar 
voluit voor. En investeer vijf procent van je 
tijd in de uitbouw van een sterk netwerk. 
Ook al word je daar niet onmiddellijk voor 
betaald: die investering rendeert altijd.

1

5

2

6

3

7

4

VRAGEN VOOR NATHAN DE VALCK
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JONGE ACADEMIE

JONGE ACADEMIE

De Jonge Academie wil een ontmoetingsplaats zijn voor 
jonge toponderzoekers en -kunstenaars om wetenschap 
breed te promoten en te wegen op het wetenschapsbeleid. 
Elk jaar worden er nieuwe leden verkozen op basis van 
wetenschappelijke excellentie, motivatie en de voorstellen 
die ze doen. Dit jaar viel de eer te beurt aan prof. dr. Chris 
Burtin van de faculteit Revalidatiewetenschappen.

Chris Burtin verkozen tot nieuw 
lid van de Jonge Academie

“Ik ben erg blij om toe te treden tot deze groep frisse, geënga- 
geerde wetenschappers”, zegt professor Burtin. “Ik wil me  
onder meer toeleggen op meer bewustwording van een actieve,  
gezonde levensstijl bij wetenschappers.
 
Chris Burtin zal de komende vijf jaar lid zijn van de Jonge 
Academie, en is hier in goed gezelschap van andere UHasselt-
leden als Bart Vermang (IIW), Michelle Plusquin (WET), Nele 
Witters (BEW), Ann Bessemans (ARK), Rose Bruffaerts (GLW), 
Joke Goris (REC) en Lodewijk Heylen (ARK). ▪
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RETAIL NA CORONACRISIS

“De retailsector was al volop in verandering. De fysieke winkel stond – ook vóór corona – al onder druk. Enkel de sterkste 
retailers zullen deze crisis overleven, en dat zijn de retailers die het best zijn in winkelbeleving”, zegt prof. dr. Katelijn 
Quartier. Maar hoe meet je een vaag en subjectief begrip als beleving? Het Retail Design Lab ontwikkelde de Experience 
Design Generator om retailers daarbij te helpen.

Hoe meet je winkelbeleving?
UHasselt ontwikkelde een tool!

 BELEVEN OM TE OVERLEVEN 

“Verwar winkelbeleving niet met een dure 
uitstraling of overdadige zintuiglijke prik-
kels, die enkel voor bepaalde exclusieve 
merken zijn weggelegd”, onderstreept 
Katelijn Quartier meteen. “Het gaat om 
een samenhangend verhaal: een consisten-
te boodschap die iedereen begrijpt. Voor 
de nieuwe House of Rituals-flagshipstore in 
Amsterdam is dat een ander verhaal dan 
voor een retailer als Zeeman. Maar allebei 
zullen ze hun unieke merkwaarden duide-
lijk moeten uitdragen en voelbaar maken 
in alle aspecten: van de winkelinrichting 
en de communicatie tot de manier waarop 
de personeelsleden met de consumenten 
omgaan.”

“Winkelbeleving was altijd al een onder-
scheidende factor. Maar sinds de corona-
crisis wordt dit hét middel bij uitstek om 
mensen weer naar de winkel te krijgen.  
Enkel retailers die hun klanten een consis-
tente winkelbeleving kunnen bieden, zul-
len deze crisis overleven”, vertelt Katelijn 
Quartier. Als professor retail design aan de 
faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt, 
en directeur van het Retail Design Lab 
(UHasselt) onderzoekt ze hoe de winkel 
van morgen eruit moet zien en adviseert ze 
vanuit die rol Belgische retailers zoals JBC, 
Veritas, Bel&Bo en Neckerman om hun  
winkelervaring te verbeteren.

 METEN OM TE WETEN 

“Het is niet zo eenvoudig voor retailers om 
hun winkelbeleving objectief te meten en 
te verbeteren”, zegtt Katelijn Quartier. “Om 
hen daarbij te helpen, ontwikkelden we 

de Experience Design Generator (EDG). 
Die meet de winkelbeleving aan de hand 
van een vragenlijst over het exterieur, de 
interieurschelp, de ruimtelijke invulling, 
sensorische aspecten, communicatie en 
de algemene beleving. Daarbij benaderen 
we het concept echt in de breedte. Zelfs 
hun omnichannel-communicatie en de  
manier waarop de personeelsleden  
gekleed zijn, spelen in dat verhaal een 
rol. Voor elk aspect gaan we na: Ligt dit in 
lijn met de merkwaarden van de retailer?  
Vertellen al die verschillende elementen 
consistent eenzelfde verhaal? Die analyses 
resulteren dan in een rapport die de winkel 
een score geeft op 100. Zo kunnen retailers 
hun sterke en zwakke punten leren kennen, 
en kunnen ze hun score ook vergelijken met 
sectorgenoten. Op termijn zou de tool ook 
ingezet kunnen worden als kwaliteitslabel.”

“Hoe scoor je een goed rapport? Door  
zowel je gebouw, je DNA als je product 
in één verhaal te gieten. De nieuwe House 
of Rituals-flagshipstore in Amsterdam haal-
de op onze EDG-audit bijvoorbeeld een  
absolute topscore van 91 procent, omdat 
alle elementen bijna perfect hun merk- 
waarden “zen”, “ontdekken” en “luxe” 
uitademden: het prachtige winkelpand uit 
1892, de luxueuze afwerking van vloer,  
wanden en plafonds, de sfeervolle  
verlichting, de warme afwerking van de 
paskamers en wachtruimtes, en de talrijke 
manieren die aangewend worden om alle 
zintuigen van de bezoekers – tot de smaak-
papillen in het bijhorende Oosterse restau-
rant – te prikkelen. Daarmee is de cirkel  
helemaal rond. Het verhaal is compleet. Alle 
details kloppen. Toch kan ook een retailer als 
Zeeman een mooie score behalen op onze 

EXPERIENCE DESIGN GENERATOR (EDG)

EDG. Hun winkels stralen dan misschien 
geen “zen” of “luxe” uit, maar dat ambiëren 
ze ook helemaal niet. In hun merkidentiteit 
staat een lage prijs centraal. Als hun winkel- 
beleving die merkwaarden op al die  
domeinen consequent uitdraagt, slagen 
zij er ook in om een consistente winkel- 
beleving te creëren voor hun klanten.”

 KWALITEIT VÓÓR KWANTITEIT 

De tool komt ter beschikking van een selec-
tie van experten, zoals winkelontwerpers, 
consultants of de interne ontwerpafdeling 
van grotere retailers, die een licentie  
kunnen afnemen. Zij krijgen een opleiding 
voor ze met de EDG aan de slag kunnen. 
“We gaan voor kwaliteit, niet voor kwan-
titeit”, beklemtoont prof. dr. Katelijn Quar-
tier. “Momenteel testen drie gebruikers de 
EDG drie maanden uit in de modesector. 
Daarna willen we de tool afstemmen op 
voeding, elektro, doe-het-zelf en home. In 
de laatste fase van het project gaan we 
internationaal: daarvoor willen we samen-
werken met universiteiten in andere landen 
die deels verantwoordelijk zullen zijn voor 
hun licentie-afnemers. Voor elk land zal de 
tool trouwens ook wat bijgesteld worden, 
omdat winkelbeleving in Italië toch weer net 
iets anders ervaren wordt dan in België.” 

De Experience Design Generator (EDG) 
werd ontwikkeld in een TETRA-project ge-
financierd door VLAIO tussen 2015 en 
2017. Om de tool naar de markt te bren-
gen, krijgt het Retail Design Lab in deze 
laatste fase de financiële ondersteuning 
van het Industrieel Onderzoeksfonds van de 
AUHL (Associatie Universiteit-Hogescholen 
Limburg) via het ‘Proof of Concept’-kanaal.▪
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INSTITUUT VOOR MOBILITEIT (IMOB) LANCEERT EERSTE TESTWAGEN

Labo op wielen
Onze auto´s worden almaar slimmer. 
Ze helpen ons parkeren, waarschuwen 
ons als we te snel rijden of wanneer 
we van ons rijvak afwijken. Maar hoe 
kunnen we die intelligentie nog meer 
gebruiken om de verkeersveiligheid 
verder te verbeteren? En hoe brengen 
we alle mogelijke data over het voer- 
tuig, de wegomgeving en bestuurder 
op de beste manier samen? Met hun 
nieuwe onderzoekswagen testen 
IMOB-onderzoekers dit nu ook op de 
openbare weg uit. 

VERKEERSVEILIGHEID

 OP DE OPENBARE WEG 

Wat is jullie onderzoekswagen precies?
TOM BRIJS: “Noem het gerust ons labo op wielen. In onze onder-
zoekswagen plaatsen wij alle technologie die we ontwikkelen om 
de verkeersveiligheid te verbeteren voor personenwagens, zodat 
we deze ook op de openbare weg kunnen uittesten. Met dit voer-
tuig kunnen we – in reële verkeerssituaties – rijgedrag analyseren, 
feedback geven over mogelijk gevaarlijke situaties en de vermoeid-
heid bij bestuurders meten. En dat is een grote meerwaarde.”

Maakt dit voertuig de IMOB-rijsimulator overbodig?
TOM BRIJS: “Absoluut niet. Het blijft voor ons belangrijk om nieu-
we technologie eerst uitgebreid uit te testen en verder fijn te stel-
len in een virtuele omgeving. Het zou te gevaarlijk zijn om de 
eerste prototypes al meteen op de openbare weg uit te testen. 
Maar op een bepaald moment moet je uiteraard wél kunnen na-
gaan of jouw vindingen in reële verkeerssituaties overeind blijven. 
Dat is een belangrijke stap als je die nieuwe technologie ook  
effectief naar de markt wil brengen.”

Welke nieuwe technologie testen jullie hiermee uit?
TOM BRIJS: “Het gaat steeds om slimme waarschuwings- 
systemen die de bestuurder op potentieel gevaarlijke situaties wij-
zen. Houdt de chauffeur onvoldoende afstand van de voorligger? ▶  
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Gebruikt hij zijn smartphone achter het 
stuur? Of is dat inhaalmanoeuvre te 
gevaarlijk? Op het display in het voertuig 
verschijnen telkens waarschuwingen wan-
neer die risico´s gedetecteerd worden. 
Uniek in onze aanpak is dat we ook de 
toestand van de chauffeur meenemen in 
de beoordeling. Is hij erg vermoeid? Of 
even afgeleid? Dan zullen we hem sneller 
vragen om meer afstand te houden. En ook 
wanneer het regent of wanneer het don-
ker is, zullen we extra waakzaam zijn en 
sneller ingrijpen. We kijken dus veel verder 
dan de parameters die het voertuig zelf al 
verzamelt zoals de snelheid, hoe sterk er 
geremd wordt, hoe snel men optrekt of hoe 
men bochten aanstuurt. Dat is toch heel bij-
zonder.”

 DE MENSELIJKE FACTOR 

Waar ligt jullie bijzondere expertise?
TOM BRIJS: “Bij IMOB besteden we altijd 
veel aandacht aan de interactie van het 
voertuig met de mens. We kijken bewust 
veel verder dan de ingenieurskant van de 
ontwikkeling, en nemen ook onze inzich-
ten uit de gedragswetenschappen mee 
in de ontwikkeling van onze researchpro-
ducten. Daarom vormt de gemoedstand 
van de chauffeur zo´n belangrijk onder-
deel bij onze inschatting van gevaarlijke  

”Verkeersveiligheid 
verbeteren met 

onze technologie. 
Dat is wat ons drijft

verkeerssituaties. En daarom denken we 
zo uitgebreid na over hoe we die immense 
datastroom voor de chauffeur kunnen ver-
talen naar betekenisvolle scores en zin-
volle feedback. We willen hem niet alleen  
tijdens de rit in real time waarschuwen voor 
potentieel gevaarlijke situaties, maar hem 
ook achteraf inzicht geven in het traject. 
Op welke momenten deden er zich risico-
volle verkeerssituaties voor? En wat was zijn 
bijdrage aan het gevaar? Via gamification 
zoeken we naar manieren om de post-trip-
interventie te verbeteren zodat de bestuur-
der zijn rijgedrag kan én wil verbeteren. 
We proberen hem subtiel uit te dagen om 
zijn rijgedrag te verbeteren. Via berichten, 
challenges of beloningen in de webshop.”

Is deze testwagen vooral belangrijk voor 
de valorisatie van jullie onderzoeks- 
resultaten?
TOM BRIJS: “Ook voor het academische 
onderzoek is de testwagen een grote  
opportuniteit. Als we het voertuig nog ver-
der gaan uitrusten met bijkomende tech-
nologie als laserscanning of ingebouwde 
dronetechnologie, is dat vooral op aca-
demisch vlak een grote meerwaarde. 
Maar uiteraard speelt deze testwagen een  
belangrijke rol in het valorisatietraject. Blijft 
de technologie die je in een academische 
context hebt ontwikkeld overeind wanneer 



iDREAMS
 
De technologie die vandaag uitge-
test wordt in de IMOB-testwagen 
werd ontwikkeld in het kader van 
het Europese project iDREAMS. In 
dit consortium brengen internationale 
onderzoekers alle mogelijke data 
over het voertuig, de wegomgeving 
en de bestuurder zelf samen om 
nieuwe ontwikkelingen te bedenken 
die de verkeersveiligheid kunnen 
verbeteren. IMOB coördineert het 
multidisciplinaire onderzoeksproject, 
waarin veel expertise over sensor-
technologie, big data, hardware en 
verkeersveiligheidsmodellen samen. In 
hun onderzoeksdeel zoeken UHasselt-
onderzoekers naar manieren om via 
gamification de post-trip-interventie te 
verbeteren zodat de bestuurder zijn 
rijgedrag kan én wil verbeteren.

www.idreamsproject.eu
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je die op grote schaal wil gaan produce-
ren? Die stap kan je nu eenmaal niet over-
slaan wanneer je jouw technologie op de 
markt wil brengen.”

 VAN ONDERZOEK NAAR  
 VERMARKTBAAR PRODUCT 

Intussen schakelden jullie ook proef- 
personen in die jullie nieuwe technologie 
in hun eigen wagen lieten inbouwen. 
TOM BRIJS: “Dat klopt. We testen de 
technologie die we binnen het Europese 
iDREAMS-project ontwikkeld hebben op dit 
moment uit in vijftig privévoertuigen en tach-
tig vrachtwagens. Dat is een volgende stap 
naar de vermarkting. Nadat we de techno-
logie in onze rijsimulator uitgetest hebben, 
en de laatste foutjes uitfilterden na uitgebrei-
de tests in onze testwagen, gaan we nu 
na of onze resultaten ook overeind blijven 
in die ingebouwde versies bij de proefper-
sonen. Dit is echt de proef op de som.” 

Waarom kiezen jullie voor die opsplit-
sing tussen professionele chauffeurs en 
privéchauffeurs?
TOM BRIJS: “Naar de vermarkting toe  
maken we heel bewust andere keuzes  
omdat beide chauffeurs ook andere no-
den en verwachtingen hebben. In vracht- 
wagens en bussen is het geen probleem 
om wat duurdere technologie in te bouwen. 
Daar werken we bijvoorbeeld met inge-
bouwde sensoren in het stuur die op elk 
moment van de rit nagaan hoe vermoeid of 
geconcentreerd een chauffeur is. Bij bus- en 
vrachtwagenchauffeurs zijn de gevolgen 
wanneer er zich ongevallen voordoen, nu 
eenmaal dramatischer. Zij zijn dan ook 
bereid om de economische meerkost van 
die technologie te betalen. Voor privévoer-
tuigen is die investering wellicht te hoog. 
Daarom zoeken we in die voertuigen naar 
alternatieve oplossingen door bijvoorbeeld 
de hartslagmetingen van een smartwatch te 
linken aan onze technologie. Als je nieuwe 

technologieën effectief wil vermarkten, 
moet je nu eenmaal rekening houden 
met de economische haalbaarheid 
van je product. Hoeveel wil de markt  
betalen voor die nieuwe vindingen? Dat 
verschilt van doelgroep tot doelgroep.”

Wanneer zijn jullie tevreden?
TOM BRIJS: “Hoe kunnen we onze tech-
nologie inzetten om de verkeersveilig-
heid verder te verbeteren? Dat is uitein-
delijk altijd wat ons drijft. We geloven 
heel sterk dat onze technologie in dat 
verhaal een belangrijke rol kan spelen: 
door chauffeurs tijdig te waarschuwen 
voor potentiële risico´s, hen achteraf at-
tent te maken op hun rijgedrag en door 
de inzichten die deze technologie bloot-
legt in coaching-op-maat te vertalen. 
Daar willen we met onze ontwikkelin-
gen een rol in spelen.” ■

VERKEERSVEILIGHEID
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MAAR DAT HOEFT GEEN PROBLEEM TE ZIJN

Radioactiviteit
is overal

Hiroshima, Tsjernobyl en Fukushima: dat zijn onze 
spontane associaties bij het woord “radioactief”.   
Toch gaat radioactiviteit meestal niet gepaard 
met grote rampscenario´s. “Het is een natuurlijk 
verschijnsel waaraan de mens dagelijks wordt 
blootgesteld. Maar welke effecten heeft chronische 
blootstelling aan lage dosissen straling op de 
mens, daar weten we nog steeds te weinig over”, 
zegt prof. dr. Wouter Schroeyers. Het grootschalige 
interdisciplinaire onderzoeksproject RadoNorm wil 
de wetenschappelijke kennis hierover vergroten.

NATUURLIJKE RADIOACTIVITEIT

Is onze associatie van radioactiviteit met 
atoombommen en kernrampen terecht?
WOUTER SCHROEYERS: “Het verhaal is 
in ieder geval een stuk genuanceerder. Na-
tuurlijk voorkomende radionucliden zijn al 
sinds het ontstaan van ons zonnestelsel in 
onze aardkorst aanwezig. Ze zijn er altijd al  
geweest en zullen hier ook nog een hele tijd 
blijven. Het gaat dan over terrestrische radio-
nucliden, zoals uranium-238, thorium-232 
en hun vervalproducten, en over Kalium-40. 
Die radionucliden hebben extreem lange 
halveringstijden en zijn al miljoenen jaren 
in onze bodem aanwezig. In Wallonië, 
waar de ondergrond veel vaker bestaat uit  
uraniumhoudend gesteente vormt de natuur-
lijke radioactiviteit in de bodem vaker een uit-
daging. Daardoor is de modale Waal veel 
meer vertrouwd met dit natuurverschijnsel 
dan de gemiddelde Vlaming. Zij weten dat 

wanneer je een huis gaat bouwen op die on-
dergrond er via de kelder radon (een verval-
product binnen de uranium-238-vervalreeks, 
nvdr.) in de woning kan terechtkomen. En 
dat ze daarom echt moeten investeren in een 
goede ventilatie.”

Dus toch gevaarlijk?
WOUTER SCHROEYERS: “Radon is  
gevaarlijk. Het is een radioactief edelgas 
dat wereldwijd vooral uit de ondergrond 
vrijkomt en zich kan ophopen in slecht 
verluchte ruimtes. Radon heeft een halve-
ringstijd van iets minder dan vier dagen 
en vervalt naar alfa- en bètastralers zoals 
polonium-218 en lood-214.  Bij inademen 
brengt het alfa- en bètastralers in je lichaam 
binnen. Zo lang die stralen zich buiten je 
lichaam bevinden, kunnen ze geen schade 
aanrichten, maar in het menselijk lichaam ▶ 
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zijn ze bijzonder toxisch. Het is wereldwijd 
de tweede belangrijkste oorzaak van long-
kanker. Al moet ik dat meteen ook nuan-
ceren, want roken – oorzaak nummer één 
– is véél schadelijker, maar radon heeft een 
grotere impact op rokers dan op niet-rokers. 
Wat die huizen in Wallonië betreft: de  
ondergrond vormt maar een beperkt  
gezondheidsrisico als je daar bij de con-
structie rekening mee houdt. Bouwtechnisch 
hebben we daar verschillende ingenieurs-
oplossingen voor. Maar het is wel belang-
rijk dat mensen zich bewust zijn van die 
natuurlijke radionucliden in de ondergrond 
voor ze aan de bouw van hun woning  
beginnen.”

 MAAGDELIJKE GRONDSTOFFEN  
 BESTAAN NIET 

Radioactieve straling is dus overal  
aanwezig?
WOUTER SCHROEYERS: “Inderdaad.  
Radon komt vooral in de ondergrond voor, 

maar daarnaast worden we dagelijks 
blootgesteld aan kosmische straling die  
invalt in de atmosfeer. Natuurlijk voor-
komende radionucliden zijn al sinds het 
ontstaan van de aarde aanwezig in de 
aardkorst, en zitten daardoor in bijna 
alle grondstoffen.  Men spreekt soms over 
“maagdelijke grondstoffen”, maar eigen-
lijk bestaat dat niet. De meeste grondstof-
fen bevatten – meestal erg lage – con-
centraties aan natuurlijke radionucliden. 
Wanneer je die grondstoffen gebruikt 
binnen een industrieel proces kunnen er  
nevenproducten en residuen met verhoog-
de concentraties aan natuurlijk voorkomen-
de radionucliden ontstaan.” 

Aan welk soort industriële processen 
moeten we hierbij denken?
WOUTER SCHROEYERS: “Bij het smelten 
van metalen ontstaan “slakken”, een glas- 
of metaalachtige reststroom die natuurlijk 
voorkomende radionucliden bevat. Maar 
ook de vliegassen die vrijkomen tijdens de 

verbranding van steenkool en fosforgips, 
en red mud – een bijproduct van alumini-
umproductie – is natuurlijk radioactief. Ver-
schillende van deze reststromen worden 
in grote hoeveelheden geproduceerd en 
komen vaak op stortplaatsen terecht. Van-
uit technisch perspectief zijn ze bijzonder 
geschikt voor toepassingen in constructie-
materialen. De aanwezigheid van natuur-
lijk voorkomende radionucliden hoeft niet 
noodzakelijk een probleem te zijn, omdat 
we die hoeveelheid in constructiematerialen 
kunnen beperken en we de technische  
eigenschappen van bouwmaterialen kun-
nen controleren. Maar je moet er in het 
ontwikkelingsproces van nieuwe constructie- 
materialen wel aandacht voor hebben. 
Ligt de activiteit van die natuurlijke radio-
nucliden in deze bijproducten boven de 
wettelijk bepaalde niveaus, dan noe-
men we ze NORM (Naturally Occuring  
Radioactive Materials), en zijn er  
maatregelen nodig om de stralingsbelasting 
van werkers en het publiek te reduceren.”

High Purity Germanium Spectrometer (HPGe)



21

 METEN OM TE WETEN 

Welke gezondheidsrisico´s brengt bloot-
stelling aan die lage dosissen natuurlijke 
radioactiviteit met zich mee?
WOUTER SCHROEYERS: “We weten ont-
zettend veel over de effecten van hoge 
stralingsdosissen radioactiviteit op onze 
gezondheid. We kennen de langdurige 
effecten van de atoombommen op onze 
gezondheid, en hebben de meest gede-
tailleerde studies over de impact van de 
kernramp in Fukushima. Maar over de  
gezondheidseffecten van chronische bloot-
stelling aan lage dosissen natuurlijke stra-
ling is maar weinig geweten. Wat is het 
effect van radon-blootstelling op mensen 
die ergens wonen waar veel radon in de 
ondergrond vrijkomt? Zijn er nog andere 
gezondheidseffecten buiten longkanker? 
Waarom heeft radon een groter effect 
op rokers? En welke gezondheidsrisico´s 
lopen werknemers die bijvoorbeeld in 
de cementindustrie met NORM werken? 
Die vragen blijven vandaag grotendeels  
onbeantwoord. Daardoor zijn we nog  
extra voorzichtig in onze sector. Bij stralings- 
bescherming hanteren we een veiligheids-
hypothese waarbij we ervan uitgaan dat 
elke dosis effect kan hebben en schade 
kan opleveren, maar eigenlijk weten we 
dat niet. Met het project RadoNorm willen 
we die kennis nu verbeteren.”

Wat onderzoeken jullie precies? 
WOUTER SCHROEYERS: “RadoNorm is 
een grootschalig, interdisciplinair onder-
zoek waarmee we de hiaten in onze kennis 
zoveel mogelijk willen dichten. Het is een 
uniek onderzoeksproject van een giganti-
sche omvang onder leiding van het Duitse 
BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Maar 
liefst 56 partners uit heel Europa proberen 
samen de puzzel te leggen. We brengen 
niet alleen de exacte blootstelling aan  
natuurlijke radionucliden in kaart, maar 
gaan ook na hoe we een specifieke bloot-
stelling beter kunnen vertalen naar een  
opgelopen dosis en de biologische effecten 
die dat teweegbrengt. Daarbij kijken we 
trouwens niet alleen naar de blootstelling 
bij mensen, maar ook bij planten en dieren. 
Radonorm zoekt ook effectieve oplossingen 
om de negatieve effecten te verzachten.”

Hoe komt het dat hier nog zo weinig over 
geweten is?
WOUTER SCHROEYERS: “Omdat het niet 
zo eenvoudig is om te achterhalen welke 
effecten te wijten zijn aan radioactiviteit of 
aan andere factoren. De effecten van bloot-
stelling aan zware metalen en een lage 
dosis van radioactiviteit zijn bijvoorbeeld 
bijzonder gelijkaardig. Welke rol speelt 
radioactiviteit precies? En waar primeren 
andere factoren? Het is niet makkelijk om 
dat exact uit te filteren. Bovendien moet je 
mensen, die chronisch aan bepaalde stra-
lingsdosissen worden blootgesteld, voor 
een heel lange tijd opvolgen om een goed 
inzicht te verkrijgen in de precieze gezond-
heidseffecten.”

 VAN PERCEPTIEMETING TOT  
 GEDRAGSVERANDERING 

Welke rol nemen jullie precies op in dit 
project?
WOUTER SCHROEYERS: “Het Centrum 
van Milieukunde (CMK) focust op het  
allerlaatste luik in dit project: de sociale per-
ceptie en acceptatie. Dat werkpakket wordt 
geleid door het SCK-CEN. Hoe percipië-
ren modale burgers en industriële partners 
de risico´s die verbonden zijn aan natuur-
lijke radionucliden, en hoe kunnen we die 
systematisch in kaart brengen? Hoe staan 
ze tegenover nieuwe bouwproducten die 
meer en meer NORM-residuen incorpore-
ren? Hoe kan men hiermee omgaan vanuit 
een marketingperspectief? En op welke 
manier kunnen we het gedrag – van vooral 
werknemers – gaan veranderen zodat ze 
op elk moment op een veilige manier met 
deze natuurlijke radionucliden omgaan? 
Dit is het meest civic project dat we ooit  
ondernamen. Hiermee stellen we onze 
expertise echt ten dienste van de samen-
leving.”

Dat lijkt een wat atypische rol voor jullie?
WOUTER SCHROEYERS: “Het CMK is een 
interdisciplinair onderzoeksinstituut waarin 
milieukunde in de breedte benaderd wordt. 
Prof. dr. Robert Malina, een expert in  
milieu-economie, is promotor van dit  
doctoraatsonderzoek. Zelf ben ik co- 
promotor. Deze studie past perfect in onze 
onderzoeksexpertises. Met de onderzoeks-
groep Nucleaire Technologie focusten we 
tot nu toe vooral op het radiologische en 
technische aspect van dit verhaal: we 

zochten technische manieren om het her-
gebruik van NORM-residuen in nieuwe 
constructiematerialen op een veilige  
manier mogelijk te maken. Daarbij slaag-
den we er ook in om die NORM-residuen 
een nieuw leven te geven in nieuwe, duur-
zamere bouw- en constructiematerialen. 
Maar we merkten ook meteen: veilige, 
duurzame bouwmaterialen ontwikkelen is 
één ding. Om ze straks ook effectief op de 
markt te brengen, is nog veel meer nodig.  
Potentiële perceptieproblemen vormen 
misschien zelfs de grootste uitdaging.  
Radioactief is vandaag immers nog te veel 
synoniem van gevaarlijk. Het zou dood-
jammer zijn dat we er op technisch vlak 
in slagen om deze nieuwe, duurzame en 
veilige materialen te ontwikkelen, en dat 
ze straks – doordat de bevolking onterecht 
bang is voor potentiële gezondheidsrisico´s 
– hun weg niet naar de markt vinden. In 
dit project gaan we de dialoog aan met 
de actoren uit de samenleving en relevante 
industriële spelers.”

 UITDAGINGEN EN KANSEN 

Hoe gevaarlijk is het om NORM- 
reststoffen te gaan hergebruiken als 
bouwmateriaal?
WOUTER SCHROEYERS: “Als je het goed 
aanpakt, vormt dat een zeer klein, contro-
leerbaar risico. Het gaat van groot belang 
zijn om de specifieke toepassing met zorg 
te selecteren. Vandaag hebben we de 
technische kennis om nieuwe en veilige 
bouwmaterialen te ontwikkelen die voor 99 
procent bestaan uit NORM-residuen zoals 
metaalslakken en fosforgips. En dat creëert 
enorme kansen. Denk aan alle stortplaatsen 
die – wereldwijd – gevuld zijn met immense 
hoeveelheden van fosforgips. Als we die 
straks op grote schaal kunnen gaan herge-
bruiken en een nieuwe, duurzame toekomst 
kunnen geven als bouw- en constructiema-
teriaal, kunnen we écht het verschil maken. 
Als je weet dat tien tot vijftien procent van 
de wereldwijde CO2-emissies te wijten zijn 
aan de cementproductie, bedenk dan eens 
wel effect het zou hebben als we zelfs maar 
een fractie van dat cement kunnen vervan-
gen door een nieuw soort alkaligebaseerd 
of blended cement, waarin we die NORM-
reststoffen verwerken. Daarmee kunnen we 
maatschappelijke impact in het kwadraat 
creëren.” ■

NATUURLIJKE RADIOACTIVITEIT
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DR. ROBIN MARX WERKTE MEE AAN DE UITROL VAN HTTP/3

“HTTP/3 maakt 
het internet sneller 
én veiliger”
HTTP/3 wordt de nieuwe standaard om digitale 
gegevens uit te wisselen op het wereldwijde web. 
Het nieuwe HyperText Transfer Protocol moet 
het internet sneller én veiliger maken. En dat is 
mee de verdienste van dr. Robin Marx die in zijn 
doctoraatsonderzoek nieuwe oplossingen bedacht 
om het vorige HTTP/2-protocol te verbeteren. 
Als lid van de Internet Engineering Task Force 
(IETF) schreef hij mee aan de nieuwe standaard.

SNELLER EN VEILIGER INTERNET

In jouw doctoraatsonderzoek focuste jij 
grotendeels op een hogere efficiëntie en 
performance van het internet. Waarom is 
het zo belangrijk dat webpagina´s snel-
ler laden? 
ROBIN MARX: “Voor de gemiddelde wes-
terse internetgebruiker maken een paar milli- 
seconden maar weinig verschil, al zullen 
gamers zo´n verschil wél merken. Zij zijn 
immers geobsedeerd om elke laatste milli-
seconde uit hun set-up te persen om hun 
PING (reactiesnelheid nvdr.) te verlagen. 
En ook voor grote internetbedrijven als 
Amazon, Facebook en bol.com maken 
die paar milliseconden een verschil. Een  
hogere snelheid kan hen letterlijk hel-
pen om miljoenen euro´s extra omzet te  
genereren, omdat gebruikers minders snel  
gefrustreerd geraken en daardoor langer op 
hun site blijven hangen. Daarnaast kan een 
sneller HTTP-protocol ook een belangrijke  

maatschappelijke meerwaarde opleveren 
voor groeilanden zoals India, Zuid-Amerika 
en Afrika. Die bevolking vertegenwoordigt 
het volgende miljard mensen dat online 
gaat.” 

 SNELHEID MAAKT EEN VERSCHIL 

Wat is in die landen vandaag het  
probleem?
ROBIN MARX: “Zij surfen vaak nog 
op oudere, tragere technologie zo-
als 2G en 3G, en ze gebruiken vaak 
nog oudere en tragere smartphones.   
Moderne websites bezoeken, gaat daar-
door extreem traag. Deze landen hebben 
ontzettend veel te winnen bij dit nieuwe 
protocol. Zoals bij YouTube: toen zij een 
paar jaar geleden hun enorm versnelde 
website trots live zetten, bleek dat die  
gemiddeld gezien trager was geworden. 

De verbazing en de ontgoocheling was 
groot, tot bleek dat die gemiddelde vertra-
ging vooral te wijten was aan de lange 
laadtijden in Zuid-Amerika. Waar het voor 
Zuid-Amerikanen voordien gemiddeld twee 
tot drie minuten duurde om een YouTube- 
video te laden, en ze de site daardoor maar 
weinig bezochten, kon dat plots op amper 
één minuut. Daardoor werd YouTube in 
die landen plots een stukje interessanter en  
populairder. Voor YouTube betekende dat 
natuurlijk vooral economische winst omdat 
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ze door die versnelling een nieuwe doel-
groep konden aanboren, maar het maakt 
wel zichtbaar dat een sneller internet in die 
landen plots heel nieuwe bronnen van infor-
matie toegankelijk kan maken. Dat is een  
belangrijke maatschappelijke meerwaar-
de."

 PROTOCOLLEN EN ALGORITMES 

Jij werkte mee aan het nieuwe HTTP/3-
protocol. Wat is een internetprotocol?

ROBIN MARX: “Als je online gaat, wil 
jouw computer een website laden die  
eigenlijk op een andere computer – in 
een ander land of continent – opgeslagen 
staat. Ik heb bovendien een computer van 
DELL, terwijl de servers bijvoorbeeld van 
Microsoft zijn, en toch moeten ze een  
manier vinden om met elkaar te communi-
ceren. Om dat proces quasi automatisch in 
goede banen te leiden, zijn er bepaalde 
afspraken over hoe die gedeelde data 
er qua vorm en inhoud moeten uitzien. 

Die set van vormelijke en inhoudelijke 
regels vormen een belangrijk onderdeel 
van zo´n protocol. Maar die protocollen 
definiëren ook wat er gebeurt op piek-
momenten. Relatief complexe algoritmes 
meten op elk moment hoe druk het online 
is en zullen er continu voor zorgen dat  
iedereen die op hetzelfde netwerk zit, min 
of meer dezelfde bandbreedte krijgt. Het 
proces dat daarachter schuilgaat, is best 
complex, maar ook superboeiend.” ▶
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In 2015 werd HTTP/2 als nieuwe  
standaard uitgerold. Dat is nog niet zo 
lang geleden.
ROBIN MARX: “De eerste versie HTTP/1.1 
dateert al van 1999. Het feit dat die eerste 
versie tot in 2015 overeind bleef, bewijst 
hoe sterk dat oorspronkelijke protocol was 
en hoe goed de makers toen al hebben  
ingeschat hoe wij het internet jaren  
later gingen gebruiken. Wifi en cellulaire  
netwerken (4G en 5G) zijn in de loop van 
de jaren echter enorm snel geëvolueerd, 
terwijl de HTTP-protocollen niet volgden. 
Na vijftien jaar resulteerde dat dan toch in 
serieuze vertragingen en allerhande tech-
nische probleempjes. Daar moest HTTP/2 
oplossingen voor bieden. Al besefte men 
wel meteen dat HTTP/2 niet de eind- 
oplossing zou brengen. Het was altijd een 
tussenfase, een soort van experiment. Men 
wist dat men eigenlijk ook alle andere  
onderliggende protocollen moest verande-
ren, maar dat was te tijdrovend om in één 
beweging af te handelen.”

 TECHNISCHE UITDAGINGEN 

Wat was het probleem met HTTP/2?
ROBIN MARX: “HTTP/2 was een  
experiment en daardoor is er best veel  
misgelopen. In mijn doctoraatsonderzoek 
ben ik uitgebreid op zoek gegaan naar al 
die technische issues en daar heb ik ook 
concrete oplossingen voor bedacht. Zo 
had het innovatieve multiplexing bijvoor-
beeld - vergelijk het met één postbode die 
zes pakketjes kan leveren terwijl je daar 
in HTTP/1.1 zes postbodes voor nodig 
had – heel wat foutjes in de praktijk. Maar 
ook de onderliggende protocollen zorgden 
voor vele technische issues. In HTTP/2 kan 
je wel een enkele TCP-verbinding gebrui-
ken om meerdere gegevensstromen over te  
dragen, maar wanneer een van die stromen 
een pakketverlies lijdt, wordt de hele verbin-
ding – en al zijn stromen – als het ware 
gegijzeld tot het verloren pakketje opnieuw 
verzonden kan worden. Dat betekent dat 
alle pakketten, zelfs wanneer die al verzon-
den zijn en wachten, geblokkeerd worden 
totdat het verloren pakket opnieuw wordt 
verzonden. QUIC – het onderliggende pro-
tocol van HTTP/3 - heeft die beperking niet 
en zorgt daardoor potentieel voor een fikse 
daling van je wachttijd. Een ander interes-
sant voordeel van de nieuwe standaard is 

dat de verbinding nog meer versleuteld is. 
Bij de ontwikkeling van HTTP/3 werd veel 
meer rekening gehouden met privacy en 
veiligheid dan in HTTP/2.”

 MEE AAN TAFEL MET  
 DE TOPPERS 

Jij bent lid van de Internet Engineering 
Task Force (IETF). Wat is dat precies?
ROBIN MARX: “IETF is een open instantie 
waar IT-experten en ingenieurs van inter-
netgiganten zoals Facebook, Google en  
Apple samen met academici in gesprek 
gaan over de toekomst van het internet. 
Wij voeren heel technische discussies en 
proberen op de meest uiteenlopende pro-
blemen te anticiperen, en daarbij hebben 
we veel oog voor de privacy en veiligheid 

voorstellen voor HTTP/3 te presenteren. 
Daar werd ook naar geluisterd, want som-
mige van mijn voorstellen zijn verwerkt in de 
nieuwe HTTP/3-standaard, terwijl anderen 
op weg zijn om ontwikkeld te worden als 
nieuwe officiële standaarden. Dat is een 
hele eer. Daar had ik van tevoren nooit van 
durven dromen. Het is fijn om te weten dat 
dankzij mijn voorstellen er niet alleen snel-
heid gewonnen werd, maar dat we ook 
een manier hebben gevonden om op grote 
schaal protocol-analyses uit te voeren zon-
der persoonlijke inhoud te ontgrendelen.”

 WORDT VERVOLGD 

En nu? Zit je werk er nu helemaal op?
ROBIN MARX: “Integendeel. Het hele idee 
van HTTP/3 is dat het protocol veel lan-
ger kan meegaan dan vijftien jaar. Het is 
sneller en veiliger, maar het is ook uitbreid-
baar. We hebben veel mogelijkheden inge-
bouwd om nieuwe extensies toe te voegen. 
Hoe moet het protocol gaan werken als we 
straks wifi en 4G tegelijkertijd zouden kun-
nen gebruiken? Hoe zorgen we ervoor dat 
dit systeem ook overeind blijft wanneer het 
satellietinternet van Elon Musk een realiteit 
wordt? Daar zoeken we ook de komende 
jaren nog nieuwe oplossingen voor.”

Wat gaat het grote publiek van deze 
nieuwe standaard merken?
ROBIN MARX: “Facebook gebruikt 
HTTP/3 vandaag al, en de grote internet-
bedrijven zullen snel volgen, maar het zal 
nog wel een aantal jaren duren voor echt 
iedere website de nieuwe protocollen gaat 
gebruiken. De protocollen zijn veel beter 
en veiliger, maar ook complexer. Je hebt 
op dit moment echt experten nodig om die 
nieuwe protocollen op te zetten. De komen-
de jaren zullen we nog hard werken aan 
manieren om de technologie toegankelijker 
maken voor iedereen. Wat de Belgische 
eindgebruiker daar precies van zal mer-
ken? Op vlak van snelheid wellicht niet zo 
heel veel. Voor ons gaat het echt om mil-
liseconden. Tenzij je natuurlijk een slechte 
internetverbinding hebt of wanneer je op 
een overbeladen netwerk zit: dan zal de 
tijdswinst wel duidelijk zijn. De grote meer-
waarde situeert zich voor ons vooral op 
vlak van veiligheid en privacy. Met HTTP/3 
wordt het toch een stuk veiliger om online 
met privacy-gevoelige data om te gaan.”▪

van de eindgebruiker. CEO´s en managers  
schuiven niet mee aan tafel. Het zijn echt 
de ingenieurs en IT´ers die de richting uit-
zetten waarin het internet moet evolueren. 
Vaak worden er op het IETF bewust keuzes 
gemaakt die economisch wellicht slechter 
zijn voor de grote internetgiganten wanneer 
die de eindgebruiker beter beschermen. 
Dat is bijzonder fijn. Bovendien werken 
we steeds aan open-source-standaarden, 
die – anders dan bijvoorbeeld 4G en 5G 
- gratis beschikbaar wordt gesteld voor ie-
dereen. Ik was ontzettend blij en vereerd 
dat ik de kans kreeg om in die IETF mijn  

”Met HTTP/3 wordt 
het ook een stuk 

veiliger om online 
met privacy-

gevoelige data om 
te gaan

SNELLER EN VEILIGER INTERNET
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De juiste studiekeuze maken 
is ontzettend belangrijk. En de 
coronacrisis maakt dat keuzeproces 
extra lastig. Leerlingen kunnen de 
campussen niet bezoeken en de 
meeste infomomenten gaan enkel 
online door. “Als wij de leerlingen 
niet meer persoonlijk kunnen welkom 
heten op onze campussen, dan gaan 
wij toch gewoon naar hen toe”, zegt 
Marieke Huysmans, relatiebeheerder 
secundair onderwijs van UHasselt. 

In maart trok de UHasselt/PXL-mobilhome 
naar secundaire scholen voor persoonlijk 
advies op maat. Via een boekingssysteem 
konden leerlingen een individueel 
babbelblok van tien minuten reserveren.  
In een persoonlijk, coronaproof gesprek 
met studiekeuzebegeleiders kregen de 
leerlingen brede en neutrale informatie 
over de verschillende studiemogelijkheden 
in Vlaanderen en daarbuiten. ■

Met een mobilhome vol studieadvies-
op-maat trokken UHasselt en 
Hogeschool PXL daarom naar 
Vlaamse scholen. 

“Echte contacten én gesprekken: die kan 
je maar moeilijk vervangen met virtuele 
infomomenten en videochats. En we merken 
dat leerlingen daar écht nood aan hebben 
om de juiste studiekeuze te kunnen maken”, 
vertelt Marieke Huysmans. “Zo is de idee 
voor Studiekeuze on Tour ontstaan.” 

26

UHASSELT WAS ERBIJ

UHASSELT EN HOGESCHOOL PXL BRENGEN STUDIEADVIES NAAR SCHOLEN
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EEN WETTELIJK STATUUT VOOR PLUSOUDERS

“Als onze maatschappij verandert, moet het recht volgen.”
Eén op vijf Vlaamse kinderen 
heeft gescheiden ouders. Veel 
minderjarigen worden mee 
opgevoed door één of meerdere 
plusouders. En toch hebben die 
plusouders in het Belgische recht 
tot nu toe geen enkel wettelijk 
statuut. “Dat zorgt niet alleen 
voor praktische problemen. In 
crisissituaties kan het belang 
van het kind hierdoor soms 
zelfs in het gedrang komen”, 
legt prof. dr. Tim Wuyts uit. Dr. 
Ulrike Cerulus tekende – onder 
promotorschap van prof. dr. 
Charlotte Declerck - een  wettelijk 
statuut voor zorgouders uit.

MEER RECHTEN VOOR PLUSOUDERS

“Vroeger was ouderschap een eenvoudig 
concept rond een gehuwde man en vrouw 
die een kind verwekt hadden binnen hun 
huwelijk. Het ging dan om biologische 
ouders die een directe afstammingslijn met 
het kind hadden – en hierdoor ook juri-
disch gezien de ouder waren – en het kind  
samen opvoeden en dus ook feitelijk ouder 
waren. Al die verschillende rollen vielen 
mooi samen en daardoor hadden zij – en 
alleen zij – samen het ouderlijk gezag”, legt 
dr. Ulrike Cerulus uit. “Vandaag strookt dat 
klassieke beeld van een gezin niet meer met 
de realiteit. Nieuwe gezinsvormen zijn een 
stuk gevarieerder, waardoor die verschillen-

de rollen in de praktijk vaak gesplitst zijn. 
Maar het wettelijk kader is die fragmentatie 
niet gevolgd. Mannen en vrouwen die mee 
het kind van hun partner opvoeden, blijven 
daardoor in de kou staan. Zij hebben  
juridisch gezien geen rechten noch plichten 
ten opzichte van die kinderen. Dat zorgt 
voor heel wat frustraties en problemen.”

 OUDERCONTACTEN EN  
 TANDARTSCONTROLES 

“Wettelijk gezien kan een plusouder  
vandaag geen toestemming geven aan de 
tandarts om een controle uit te voeren. Een 

plusouder die een kind elke dag bij zijn 
huiswerk begeleidt, kan het rapport van dat 
kind ook niet geldig ondertekenen. Hij of 
zij kan niet met juf of meester in gesprek 
gaan op een oudercontact, of beslissen 
om het kind naar de bijles te sturen. En 
dat allemaal omdat hij of zij geen ouder-
lijk gezag heeft. Eigenlijk zijn dat halluci-
nante situaties die het leven van plusouders  
nodeloos complex maken”, onderstreept dr. 
Ulrike Cerulus.

“Het zijn dezelfde praktische problemen 
waar ook pleegzorgers lange tijd tegenaan 
liepen”, vult prof. dr. Tim Wuyts aan. “Maar 
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“Als onze maatschappij verandert, moet het recht volgen.”

zij hebben vandaag wél een juridisch  
statuut. Zo´n statuut is ook voor plusouders 
wenselijk. Daarmee kunnen we niet alleen 
een heleboel praktische problemen vermij-
den. Het zou er ook voor kunnen zorgen 
dat we in crisissituaties het belang van het 
kind op elk moment kunnen laten primeren. 
Wanneer vandaag een ouder-partner plots 
overlijdt, kan het zijn dat het kind plots alle 
contact verliest met een plusouder die mis-
schien jarenlang de dagelijkse zorg van 
dat kind op zich genomen heeft. Dat zijn 
bijzonder pijnlijke situaties voor de plus- 
ouders, maar ook voor het kind zelf. En het 
is uiteindelijk het belang van het kind dat 

we te allen tijde moeten vooropstellen.”

 BELGIË HINKT ACHTEROP 

“In Nederland, Duitsland, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk heeft men al lang zo´n 
statuut. Daar is de discussie jaren geleden 
al gevoerd. België hinkt op Europees vlak 
helemaal achterop in dit verhaal. Dat is 
best gek, want lange tijd was België de 
koploper wat betreft het uitoefenen van 
ouderlijk gezag. In 1995 voerden we als 
allereerste in Europa het beginsel in van de 
gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk 
gezag door niet-samenlevende ouders. 

En in 2006 promootten we de gelijkma-
tig verdeelde verblijfsregeling. Daar werd 
in Europa met grote ogen naar gekeken”,  
onderstreept prof. dr. Tim Wuyts. 

Met 12 jaar beleidservaring – als advi-
seur in de kamerfractie Justitie en adjunct- 
kabinetschef van de vorige minister voor  
Justitie – begrijpt hij als geen ander waarom 
dit dossier op politiek en juridisch vlak zo´n 
grote uitdaging vormt. “Vijftien jaar gele-
den werden de eerste wetsvoorstellen rond 
plusouderschap al geformuleerd, maar toch 
is het nooit verder gekomen dan hoorzittin-
gen en een advies bij de Raad van State. ▶
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In die periode hebben we in het familie-
recht wel mooie stappen vooruitgezet in  
andere dossiers zoals de adoptie voor 
paren van hetzelfde geslacht. Het dossier 
van de plusouders kreeg tot nu toe nooit 
diezelfde politieke prioriteit. Plusouders 
hebben geen belangenorganisatie die het 
topic continu op de politieke agenda zet 
en die in de media aandacht vraagt voor 
de problematiek. Bovendien is het veran-
deren van zo´n wettelijk statuut op juridisch 
vlak een heel kluwen. En tot voor kort was 
het doctoraatsonderzoek van Ulrike er nog 
niet, waarin al dat voorbereidende werk 
was gebeurd”, lacht prof. dr. Tim Wuyts.

 EEN STATUUT VOOR  
 ZORGOUDERS 

“Voor mijn onderzoek heb ik eerst een heel 
uitgebreide rechtsvergelijkende analyse  
gemaakt. Hoe gaan andere landen hier-
mee om? Wie kan daar aanspraak maken 
op dat statuut? Welke rechten en plichten 
krijgt die persoon? En hoe krijgt hij of zij die 
rechten en plichten? Elke stap in dat proces 
ben ik tot in detail gaan vergelijken”, legt 
dr. Ulrike Cerulus uit. “In Duitsland krijgen 
plusouders automatisch medebeslissings-
recht over het kind van zodra de partners 
huwen of wettelijk gaan samenwonen. 
Dat vond ik geen gezond principe omdat 

plusouderschap – met alle rechten en plich-
ten die daarbij komen – een bewuste keuze 
zou moeten zijn. Ik geloof niet dat het in het 
belang van het kind is om die rechten zo-
maar automatisch te verbinden aan de rela-
tie van een ouder met zijn nieuwe partner.”

“In Frankrijk en Nederland worden ouder-
lijke bevoegdheden dan weer niet exclusief 
voorbehouden voor ouders of plusouders. 
Grootouders, tantes, plusouders, vrienden 
of de buurman: eender wie een belangrijke 
rol opneemt in de opvoeding van het kind 
kan in aanmerking komen voor dat statuut. 

Dat vond ik een inspirerend idee waarbij 
je het belang van het kind echt vooropstelt. 
De vraag is dan vooral: wie helpt de ou-
der in de praktijk bij de opvoeding van het 
kind? En welke rechten en plichten kunnen 
we daaraan verbinden om hem of haar in 
die rol goed te ondersteunen en omkade-
ren? Door mijn statuut breder uit te werken 
voor “zorgouders” kunnen we daarmee niet  
alleen plusouders, maar ook andere men-
sen die een belangrijke opvoedende rol 
opnemen beter omkaderen.”
 
“Op welke manier gaan we dat nieuwe 
statuut dan toewijzen? Moeten plusouders 
naar de rechtbank stappen of kan het ook 
makkelijker en laagdrempeliger? Verschil-
lende landen maken op dat vlak andere 
keuzes. Ik opteerde er in mijn voorstel 
voor om de rechtbank – wat toch al een  
conflictueuze setting is – zo veel mogelijk 
te vermijden. Een plusouder zou perfect 
een basisstatuut moeten kunnen aanvragen 
bij de ambtenaar van burgerlijke stand,  
wanneer beide ouders daarmee akkoord 
zijn. Een vader die zijn kind gaat erken-
nen, volgt vandaag precies diezelfde weg.  
Kunnen beide ouders toch niet tot een  
akkoord komen, dan kan de plusouder  
samen met de andere ouder alsnog beslis-
sen om naar de familierechtbank te stappen, 
waar ook het kind zal gehoord worden." 

”Een plusouder 
mag volgens de 

wet niet naar een 
oudercontact 

gaan of zelfs een 
schoolrapport 
ondertekenen. 

Hallucinant

- Ulrike Cerulus -
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 VAN WETENSCHAPPELIJK   
 ONDERZOEK TOT  
 WETSVOORSTEL 

“Als mijn academisch onderzoek uitein-
delijk mag uitmonden in een wetsvoorstel 
dat een meerderheid kan bekoren in het  
parlement, dan zou dat absoluut de kers op 
de taart zijn. Daarmee zou mijn onderzoek 
écht impact hebben en daarvoor doe je 
het uiteindelijk toch”, zeg dr. Ulrike Cerulus. 
“Maar tussen droom en daad staan heel 
wat hindernissen.”

“Familierechters en advocaten zijn bang 
dat zo´n nieuw statuut tot nog meer én 
complexere geschillen zal leiden in de 
rechtbank. Nochtans zien we dat in het 
buitenland helemaal niet gebeuren. En ook 
het nieuwe statuut voor pleegzorgers heeft 
absoluut niet dat effect gehad”, licht prof. 
dr. Tim Wuyts toe. “Dit is bovendien een 
bijzonder emotioneel debat waarin ouders 

zich soms ook – onterecht - bedreigd voelen 
voor die nieuwe rechten die een plusouder 
hierdoor krijgt”, onderstreept dr. Ulrike  
Cerulus. “Bijzonder jammer, want met dit 
nieuwe statuut willen we ouders uiteraard 
geen rechten afnemen. Integendeel, de 
ouders blijven de allerbelangrijkste positie 

innemen, en we geven de persoon die de 
ouder helpt bij de opvoeding van zijn kin-
deren gewoon de slagkracht om die taak 
zo goed mogelijk uit te voeren. In dit hele 
wetsvoorstel stellen we het kind en zijn  
belangen centraal, en zo hoort het ook.”

 
 ONDERZOEK VS. POLITIEK 

“Wat ook op verzet stoot, is het feit dat 
ik een statuut heb uitgetekend voor de zor-
gouder. De groep die hierop aanspraak 
kan maken, is veel ruimer dan plusouders 
alleen”, legt dr. Ulrike Cerulus uit. “Politiek  

blijkt dat toch moeilijk te verteren. Dat  
iemand buiten het gezin wettelijk omkaderd 
zou worden om ouderlijke taken op zich te 
nemen: daarvoor zijn de geesten vandaag 
misschien nog niet voldoende gerijpt. Als ik 
wil dat mijn ideeën tenminste de plusouders 
al kunnen vooruithelpen, vrees ik dat ik het 
concept van zorgouder wellicht nog een 
paar jaar zal moeten opbergen. Dat soort 
toegevingen vind ik best lastig.”

“Als je academische onderzoeksresultaten 
in de juridische praktijk wil brengen, moet je 
onvermijdelijk wat pragmatiek aan de dag 
leggen”, vertelt prof. dr. Tim Wuyts. “Dat 
is een lastige oefening voor elke academi-
cus, maar je moet het grote plaatje – en de 
stap vooruit – voor ogen blijven houden. 
En je moet goed beseffen dat iedereen  
bovendien zijn eigen rol te spelen heeft. 
Een wetenschapper moet het debat  
openen, het onderzoek voeren en weten-
schappelijk onderbouwd een standpunt 

innemen. Een politicus moet daar maat-
schappelijk draagvlak voor zoeken, com-
promissen sluiten en uiteindelijk een beslis-
sing treffen. Als ieder zijn rol respecteert, 
kom je tot het beste resultaat. En elke stap 
vooruit is een stap vooruit. Ook als die wat 
kleiner is dan aanvankelijk gehoopt.”▪

”Ons statuut geeft 
de persoon die 

de ouder helpt bij 
de opvoeding de 
slagkracht om dat 

zo goed mogelijk te 
doen

- Tim Wuyts -
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OSCAR-QUBE? Dat is het internationale 
studententeam van UHasselt en het 
onderzoeksinstituut imo-imomec. 
Bachelor-, master- en doctoraatstudenten 
van verschillende faculteiten sloegen 
de handen in elkaar rond één missie: 
hun unieke kwantumsensing vanuit het 
labo naar de ruimte brengen.  ■

UHASSELT STUURT EEN 
KWANTUM MAGNETOMETER – 

MÉT KUNST - DE RUIMTE IN

AstronART!

UHasselt-studententeam 
OSCAR-QUBE ontwierp 
de allereerste diamant- 
gebaseerde magneto-
meter ooit die de ruimte 
ingaat. In augustus krijgt 
hun kubus een plekje in 
het ruimtestation ISS.  
Omdat er nog één zijde 
van de kubus vrij was, 
schreef het team een 
wedstrijd uit voor crea-
tieve UHasselt-studenten. 
Het ontwerp van Daphne 
Box won overtuigend. 
Haar gelaserde tekening 
gaat zo dus mee de 
ruimte in!

UHASSELT WAS ERBIJ
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De faculteit Architectuur en Kunst en het Biomedisch onderzoeksinstituut 
(BIOMED) gaan tien jaar lang een grootschalig VLIR-IUC ontwikkelingsproject 
leiden in Tanzania en DR-Congo. “Met onze expertise willen we de lokale 
universiteit en gemeenschap versterken om zo antwoorden te kunnen bieden 
op de uitdagingen waar zij voor staan”, zeggen UHasselt-projectcoördinatoren 
prof. ir. Rob Cuyvers en prof. dr. Virginie Bito.

UHasselt coördineert VLIR-
UOS-ontwikkelingsprojecten 

in Tanzania en DR-Congo

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

VLIR-UOS selecteerde in opdracht van 
de federale minister van Ontwikkelings- 
samenwerking Meryame Kitir dit jaar vijf 
projecten waarbij Vlaamse universiteiten 
een langdurige samenwerking aangaan 
met universiteiten in het Zuiden. UHasselt 
coördineert maar liefst twee van deze 
vijf IUC-projecten (Institutional University  
Cooperation). Ieder project loopt minimaal 
tien jaar en beschikt over een totaalbudget 
van 6 miljoen euro.

In Dar es Salaam (Tanzania), de tweede 
snelst groeiende stad ter wereld, focussen  
onderzoekers op ruimtelijke planning, huisves-
ting, openbaar vervoer, voeding, erfgoed en 
culturele identiteit, smart cities en gender en 
participatie. In de Democratische Republiek 
Congo coördineert UHasselt een project dat 
inzet op het versterken van de Universiteit van 
Lubumbashi (UNILU) om zo de maatschap-
pelijke, technologische en milieuproblemen in 
de regio aan te kunnen pakken. 

Vandaag wordt kennis over onderzoek slechts beperkt gedeeld via 
onderzoeksinformatiesystemen. euroCRIS (eurocris.org) is een professionele 
vereniging die internationale experten vanuit alle continenten samenbrengt rond 
mechanismen om onderzoeksinformatie toegankelijk en uitwisselbaar te maken, 
en hierrond richtlijnen, standaarden en best practices te ontwikkelen. In januari 
2021 werd Sadia Vancauwenbergh – als allereerste vrouw sinds de oprichting van 
euroCRIS in 1991 - verkozen als nieuwe voorzitter.

Sadia Vancauwenbergh verkozen tot 
voorzitter van euroCRIS

EUROCRIS: INTERNATIONAL ORGANISATION FOR RESEARCH INFORMATION

Aan UHasselt is Sadia Vancauwenbergh 
celhoofd Informatiemanagement en  
Strategische Data-analyse van de dienst  
Onderzoekscoördinatie. Ze is tevens  
verbonden als onderzoekster aan het Data 
Science Instituut en het Expertisecentrum 
Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring 
(ECOOM) van de Vlaamse Gemeenschap.

Hoewel ‘cardiale resynchronisatietherapie’ 
(CRT) al tientallen jaren toegepast wordt bij 
patiënten met hartfalen van wie de hart- 
kamers niet synchroon samentrekken,  
blijven er veel vraagtekens rond het  
precieze werkingsmechanisme. “Bij CRT 
wordt een speciaal type pacemaker – met 
of zonder defibrilatorfunctie – geplaatst om 
de hartkamers opnieuw synchroon te laten 
samentrekken. Maar hoe werkt dat mecha-
nisme precies? Bij welke patiënten werkt 
dit het best? En hoe kunnen we hen na de 
behandeling beter opvolgen? Dat ging ik 
in mijn doctoraatsonderzoek na”, vertelt dr. 
Pieter Martens.

De cardioloog kon in zijn onderzoek o.a. 
aantonen dat CRT nog te weinig gebruikt 
wordt bij patiënten ouder dan 80 jaar of 
patiënten met hartfalen door kransslagader-
lijden, terwijl zij net baat kunnen hebben bij 
de therapie. 

Dr. Pieter Martens heeft de Jacqueline 
Bernheimprijs ontvangen. Een 
prestigieuze prijs die wordt uitgereikt 
door het Fonds voor Hartchirurgie 
voor baanbrekend onderzoek binnen 
de cardiologie. De LCRC-onderzoeker 
(UHasselt/ZOL) krijgt de prijs voor 
zijn onderzoek rond de behandeling 
van personen met niet-synchroon 
samentrekkende hartkamers.

Prestigieuze  
cardiologieprijs 
voor dr. Pieter 
Martens

IN DE PRIJZEN

dr. Pieter Martens 
& prof. dr. Wilfried Mullens
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UHASSELT IN ACTION

De coronacrisis duurt intussen al meer dan een jaar, en door de talrijke mediaberichtgeving waant iedereen zich 
een corona-expert. Maar hoe zit het nu echt in elkaar? Marc van Ranst, Niel Hens, Karolien Van Hove en Wouter 
Beke gingen op 17 februari - onder leiding van wetenschapsexpert Martijn Peters - met elkaar in gesprek. Meer 
dan 1.300 deelnemers woonden dit online event bij. 

Hoe COVID-19 ons leven veranderde

Hoewel het coronavirus ons dagelijks leven al ruim een jaar in 
zijn greep heeft, en de corona-berichtgeving immens omvangrijk 
is, blijven bij velen nog heel wat vragen onbeantwoord. Is 
het vaccin wel veilig? Welk vaccin is het beste? Hoelang 
zullen de beperkende maatregelen nog nodig zijn? En wat 
hebben België en Vlaanderen geleerd uit dit verhaal? Omdat 

duiding belangrijk is, organiseerde UHasselt in samenwerking 
met doctoraatsstudent Stijn Dilissen de online lezing “Hoe 
COVID-19 ons leven veranderde”. Experten uit verschillende 
domeinen – virologie, biostatistiek, geneeskunde en politiek – 
gingen met elkaar in gesprek, en alle aanwezigen kregen de 
kans om hen vragen te stellen. Een formule die gesmaakt werd.

ONLINE LEZING
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FILIP CUYPERS. ALGEMEEN DIRECTEUR VAN LIVLINA

“Wij spelen in de Champions League 
van de farmadistributie”

In januari opende LivLina in Tessenderlo een gigantische, hoogtechnologische 

bedrijfshal. Met een totale oppervlakte van 3,5 hectare en ruimte voor 50.000 

paletten is dit het grootste distributiecentrum voor farmaproducenten in de 

BeNeLux.  Aan het hoofd van de organisatie staat Filip Cuypers, 

UHasselt-alumnus handelsingenieur.

 LIMBURG: DE HOTSPOT  
 IN FARMA-DISTRIBUTIE 

In de farma-industrie staat België op de  
wereldkaart. Dat heeft de coronacrisis de 
afgelopen maanden bijzonder zichtbaar  
gemaakt. “België is niet toevallig de uit-
valsbasis van heel wat belangrijke farma- 
producenten. Ons land is perfect gelegen om 
grote, dichtbevolkte gebieden in Europa snel 
te beleveren. Binnen de 24 uur kan je van 
hieruit maar liefst 150 miljoen Europeanen 
bereiken. Dat is niet niks. En Limburg speelt 
in dit verhaal een immens belangrijke rol.  
Prologis noemde deze regio dé toekomstige 
draaischrijf voor distributie in West-Europa”, 
vertelt Filip Cuypers, algemeen directeur van 
LivLina. 

Het is dus niet toevallig, dat LivLina zijn 
nieuwe, hoogtechnologische distributie- 
centrum voor farmaproducenten in 
Tessenderlo opende. “Dat klopt”, beaamt 
Filip Cuypers, “qua service en klantgericht-
heid spelen we al in de Champions League 
in ons domein. We zijn actief van Portugal 

ALUMNUS IN DE KIJKER

en Italië tot Scandinavië, en van Ierland 
tot Polen en Oekraïne. In de BeNeLux zijn 
we een grote speler op vlak van opslag, 
distributie en logistieke diensten voor de 
farmaceutische sector, maar op Europees 
gebied is er nog veel groei mogelijk. Met 
dit distributiecentrum willen we ons nog  
sterker op de Europese markt positioneren 
om verder te groeien. De site is vandaag 
al gigantisch groot, maar er is voldoende 
ruimte om nog verder uit te breiden met een 
tweede – even groot – gebouw. Die focus 
op verdere groei is ontzettend belangrijk. 
In onze sector is groei geen optie. Het is 
een must als je in een Europese context wil 
overleven.”

 PROCESKWALITEIT VOOR  
 GEVORDERDEN 

“Logistiek in de farmasector is een boeiend, 
maar bijzonder complex verhaal. Proces- 
kwaliteit is in elke sector uiterst belangrijk, 
maar bij ons wordt dat toch nog naar een 
hoger niveau getild. Eerst en vooral is er de 
snelheid. LivLina belevert 150 miljoen Euro-

peanen binnen de 24 uur. Als jij vandaag in 
Gdansk een ongeval krijgt waarbij jouw oog 
beschadigd wordt, dan ontvangt jouw oog-
chirurg morgen meteen een op-maat-gemaakt 
pakketje van Alcon. Het moet dus allemaal 
bijzonder snel gaan. Bovendien werken we 
met medicatie; we kunnen ons dus maar  
weinig fouten veroorloven.”

LivLina investeerde 58 miljoen euro in het 
hypermoderne distributiecomplex. “Zeven 
jaar geleden bouwden we een vestiging 
in Zolder. Die kostte maar 12 miljoen euro.  
Een prima, traditionele vestiging waar 
20.000 paletten opgeslagen worden 
en nog veel manueel werk gebeurt. Een 
prima vestiging, maar… daar alleen gaan 
we de wereld niet mee veroveren. Om 
in die Europese context écht een rol te 
spelen, moet je groter durven denken. En 
grotere magazijnen betekenen ook grotere 
investeringen in verregaande automatise-
ringen. Daardoor kan je zeer hoge piek-
belastingen aan tegen een extreem lage 
foutenmarge en zijn de afstanden die je 
personeel moet afleggen niet te groot.  



37



38

 EEN SECTOR IN BEWEGING 

“Wij werken voor grote farmaconcerns 
als Bayer en Sanofi; bedrijven die volop  
innoveren en veranderen. Als logistieke 
speler moet je die veranderingen ook 
kunnen volgen om goed in te spelen op 
weer nieuwe behoeften. De laatste ja-
ren zien we bijvoorbeeld dat er steeds 
meer dure medicijnen gemaakt worden 
die echt specifiek gericht zijn op een be-
paalde doelgroep, soms gaat het zelfs om  
medicijnen-op-DNA-maat. Dat vraagt een 
heel andere distributie-aanpak dan bijvoor-
beeld een hoestsiroop die in grote volumes  
geproduceerd wordt. Ook de nood aan 
hoogtechnologische koelruimte hebben we 
immens zien stijgen. Daar spelen we al  
enkele jaren op in. In Tessenderlo kunnen 
we maar liefst 5.000 paletten opslaan in 
een hypergesofisticeerde ruimte waar het 
continu tussen de twee en acht graden 
is. Dat frigocapaciteit almaar belangrijker 
wordt, wisten we dus wel, maar op grote 
schaal coronavaccins opslaan die aan -70 

graden bewaard kunnen blijven: daarvoor 
hebben ook wij vandaag niet de capaci-
teit. Deze COVID-19-crisis stelt tijdelijk heel 
nieuwe eisen, en dan moet je steeds op-
nieuw de afweging maken of het op lange 
termijn rendeert om daarin te investeren.”

“Als algemeen directeur heb ik een onge-
meen boeiende job in een sector die volop 
in beweging is. Ik vind het heerlijk om na 
te denken over de strategie en de lange 
termijnplannen van ons bedrijf, om moeilijke 
knopen over nieuwe investeringen door 
te hakken, met onze klanten in gesprek te 
gaan en de mensen in mijn directieteam 
mee aan te sturen. Onlangs hebben we een 
volledige rebranding doorgevoerd, om de 
missie en het internationale karakter van ons 
bedrijf zichtbaarder te maken. We doopten 
het Pharma Distri Center om tot LivLina, wat 
zoveel betekent als “levenslijn”. Die nieuwe 
naam zegt perfect waar wij voor staan: wij 
bieden de klanten van onze klanten letterlijk 
een levenslijn door snel en foutloos de juiste 
producten te leveren.” ■

WIE IS 
FILIP CUYPERS?

Filip Cuypers studeerde 
in 2003 af als handels-

ingenieur aan  
UHasselt. Nadat hij een 

paar jaar werkte als 
sales manager bij  
Picanol en district 

manager bij Mercedes-
Benz, werd hij plant 
manager bij Febelco, 
het zusterbedrijf van 
LivLina. Sinds 2014 

staat hij als algemeen 
directeur aan het hoofd 

van LivLina 
(het vroegere Pharma 

Distri Center). 
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Na de middelbare school ging ik 
handelsingenieur studeren, omdat…

beurzen, cijfers en economie mij altijd al 
interesseerden. Tegelijkertijd hield ik ook erg 
van chemie en wetenschappen. Met een brede 
opleiding zoals handelsingenieur kon ik nog alle 
kanten uit.

Wat studeren in Diepenbeek zo 
bijzonder maakte, was…

de korte afstand tussen proffen-docenten en 
studenten. En de gezellige, compacte campus. 
Alle faciliteiten – de bibliotheek, de agora, 
het studentenrestaurant, de aula´s en labo´s – 
bevonden zich in één groot gebouw. Je verloor 
geen tijd met verplaatsingen.

Mijn favoriete plekje op de campus, 
is …

de agora. Ik denk dat de agora iedereens 
lievelingsplekje was. Precies daardoor was het 
daar zo gezellig.

De docent die mij het meest 
inspireerde, was ….

Marina Vaes, die psychologie doceerde en de 
chemie-docent uit het eerste jaar, wiens naam 
ik helaas vergeten ben. En ook professor Marc 
D’Olieslaeger die materiaalkunde gaf in de 
masterjaren. Hun lessen inspireerden.

Als student was ik …
zeker niet het grootste fuifbeest, al 

ging ik wel graag op stap. Ik was zeker ook 
geen puntenjager. Hoge cijfers halen was nooit 
mijn grote drijfveer. Ik vond trouwens ook niet alle 
vakken even interessant. Ik ben wel twee jaar 
actief geweest bij AES, de studentenvereniging 
voor uitwisselingsstudenten. Daar investeerde ik 
veel tijd in, maar het gaf mij ook immens veel 
energie en voldoening. 

Als er één ding is dat ik aan de 
UHasselt geleerd heb, is het …
doorzetten. Mijn eerste masterjaar 

was echt een horrorjaar. De eerste vijftien 
weken kon ik geen les volgen: eerst was het te 
druk met AES, en iets later liep ik een dubbele 
scheenbeenbreuk op bij het voetballen. De 
januari-examens waren dan ook niet fantastisch. 
Net voor de tweede examenperiode startte, kreeg 
ik nog eens klierkoorts. En toch had ik dat jaar 
geen tweede zit. Ondanks alle tegenslagen ben 
ik blijven doorzetten. En die inspanningen hebben 
geloond. 

De sleutel voor succes ligt volgens 
mij bij …

doorzetten als het moeilijk is. Soms moet je in 
het leven al eens een veldslag verliezen om daar 
weer sterker uit te geraken. En altijd openstaan 
voor kritiek. Beschouw kritiek nooit als een 
persoonlijke aanval, maar gebruik het om beter, 
slimmer en sterker van te worden.

1
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7 VRAGEN VOOR 
FILIP CUYPERS 
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LITTLE ITALY IN DE RECHTENFACULTEIT

“Op vlak van koffie hebben 
jullie nog veel te leren”

Op de Rechtenfaculteit is er een 

sterke band met Italië. Maar liefst 

vier onderzoekers komen uit  

Italië, de faculteit heeft met  

dr. Silvana Sciarra een 

Italiaanse eredoctor, en de 

rechtenstudenten gaan het 

liefst op Erasmus naar Firenze. 

Ligt Little Italy aan UHasselt op 

de Martelarenlaan? UHasselt 

Magazine vroeg het aan prof. 

dr. Matteo Fermeglia en Elisa 

Cavallin.

Hoe zijn jullie aan UHasselt beland?
ELISA CAVALLIN: “Ik ben in september 2019 
gestart op de Rechtenfaculteit, maar ik woon 
al sinds 2015 in België. Eigenlijk ben ik 
gewoon de liefde gevolgd. Mijn vriend is 
immers een Vlaming. Eerst heb ik nog een 
jaartje aan de UGent gestudeerd, en in het 
Europese parlement gewerkt – als stagaire en 
later als beleidsadviseur voor een Italiaans  
Europarlementslid. Maar toen er twee jaar 
geleden aan UHasselt een vacature ver-
scheen voor een doctoraatsfunctie, heb ik 
niet lang getwijfeld. Ik heb altijd al van een 
PhD gedroomd. Die kans wou ik met twee 
handen grijpen.”

MATTEO FERMEGLIA: “Bij mij is het allemaal 
begonnen toen ik op een conferentie aan het 
prachtige Comomeer in gesprek raakte met 
prof. dr. Bernard Vanheusden. Hij was op 
dat moment nog gewoon professor milieu-
recht aan UHasselt en had mijn presentatie 
op dat congres met belangstelling gevolgd. 
Het klikte meteen, en toen er wat later een 
vacature kwam voor een postdoctorale  
onderzoeker in milieurecht heeft hij mij  
gecontacteerd. Een mooie kans, die ik niet 
wou laten voorbijgaan. Al moet ik eerlijk  
zeggen dat ik toch even op de kaart ben 
gaan kijken waar Hasselt precies lag.” (lacht)

 STUURSE GRATIE 

Voelde jullie je meteen thuis hier in België 
en op de universiteit? 
MATTEO FERMEGLIA: “Als je je hele leven in 
een Italiaanse stad aan zee gewoond hebt, 
is het onvermijdelijk – op elke andere plek – 
toch altijd even wennen. En natuurlijk mis ik 
de zon, het licht en de warmte. Tegelijkertijd 
voelde ik mij hier ontzettend snel thuis. Ik zie 
best veel overeenkomsten tussen Vlamingen 
 en Noord-Italianen. Wij lijken veel meer op 
elkaar dan je misschien zou denken.”
ELISA CAVALLIN: “Dat vind ik ook. Zowel in 
Vlaanderen als in Veneto waar ik vandaan 
kom, zie ik dat er in beide regio´s  hard 
gewerkt wordt. En Noord-Italianen zijn een 
stuk gereserveerder en wat afstandelijker dan 
Zuid-Italianen. In dat opzicht lijken we best 
op Vlamingen.”  
MATTEO FERMEGLIA: “Ken je de Italiaanse 
dichter Umberto Saba? Hij komt uit Triëst 
en schreef over mijn geboortestad en haar  
inwoners “Triëst weet liefde af te dwingen  
met een stuurse gratie”. Die omschrijving 
vind ik even goed bij Vlaanderen en de  
Vlamingen passen, als bij Triëst.”

UHASSELT EN DE WERELD

Vormen de Italianen een aparte Italiaanse 
community binnen de Rechtenfaculteit?
ELISA CAVALLIN: “Absoluut niet. De rechten-
faculteit is een bijzonder dynamische, jonge 
en internationale community. De Italianen zijn 
daar zeker geen eiland op zich. We hebben 
evenveel contact met de andere onderzoe-
kers dan met de Italiaanse collega´s.”
MATTEO FERMEGLIA: “We spreken onder 
elkaar ook niet continu Italiaans of zo. Het 
enige wat misschien wel gebeurt, is dat we 
vaak samen eten, maar dat heeft eigenlijk  
alleen met onze eetgewoontes te maken. Om 
12 uur, wanneer de meeste onderzoekers 
gaan lunchen, hebben wij gewoonweg nog 
geen honger. Ook de andere Zuid-Europese 
collega´s schuiven gewoonlijk pas rond half 
twee aan tafel aan.”

 LINKEN MET ITALIË 

Is het jullie liefde voor je thuisland die  
zoveel studenten de weg naar een Erasmus- 
uitwisseling in Italië toont?
ELISA CAVALLIN: “Het valt inderdaad op dat 
Italië bij onze studenten de meest populaire 
Erasmusbestemming is, maar of dat nu met 
onze aanwezigheid te maken heeft, durf ik te 
betwijfelen. Veel van onze studenten hebben 
– door het Limburgse mijnverleden –  gewoon 
zelf familiale banden met Italië. Een Erasmus-
uitwisseling is voor hen een unieke kans om 
die banden verder aan te halen.”
MATTEO FERMEGLIA: “Ik zie in hun keuze 
voor Italië vooral een bewijs van hun goede 
smaak. Als je op uitwisseling kan naar de 
allermooiste steden van de wereld, met de 
meest schitterende architecturale pareltjes en 
je kan vertoeven in zonnige oorden waar er 
ook nog eens lekker gegeten en gedronken 
wordt: dan zou je wel gek zijn om daar niet 
op uitwisseling te gaan.” (lacht) ■
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Trieste’s main square (Piazza Unità d’Italia)
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01. 02.
ITALIANEN ZIJN GEOBSEDEERD 

DOOR MODE 
“Ik vind dat wij inderdaad een aangeboren 

gevoel voor stijl hebben en vaak de best 
geklede zijn in een ruimte. Ik wist niet goed 

wat mij hier in Hasselt te wachten stond, maar 
eigenlijk valt het hier in Hasselt bijzonder goed 
mee”, lacht Matteo. “Toen ik een tijdje aan de 

Columbia University in de Verenigde Staten 
werkte, was dat gebrek aan goede smaak 
voor mij soms echt een schok. Ik begreep 
gewoonweg niet hoe mensen die enorme 

bedragen spendeerden aan kleren, er toch in 
konden slagen om zo slecht gekleed voor de 

dag te komen.”

“Ook hier in Vlaanderen vind ik de kleurcombi-
naties soms echt vreemd”, lacht Elisa. “Italianen 
vinden het echt ontzettend belangrijk om goed 
gekleed te gaan. Eigenlijk is dat zelfs een deel 
van onze opvoeding. Als we als kind met onze 

moeders gaan shoppen, zijn die uitstapjes 
bijna een educatieve ervaring. We leren echt 
kijken naar wat bij ons past. We volgen niet 

zomaar slaafs de laatste nieuwe modetrends 
en hoeven niet per sé de allerduurste outfits, 

maar we leren wel van jongs af aan een 
persoonlijke stijl te ontwikkelen.”

ITALIANEN ZIJN ALTIJD TE LAAT 
“Dat vind ik een groot misverstand”, reageert 
Elisa meteen fel. “In een professionele context 
ben ik nóóit te laat. Integendeel, ik zal zelfs 
een trein vroeger nemen om maar zeker op 

tijd te komen. Punctueel zijn, vind ik in mijn job 
gewoon een kwestie van professionaliteit en 
respect voor de andere. In mijn persoonlijk  

leven ga ik wél een stuk relaxter om met mijn 
tijd. Daar durft mijn (Vlaamse) vriend zich al 

wel eens aan ergeren. Als we in het weekend 
met vrienden hebben afgesproken, denk ik al 
snel: Wat maken tien minuten of een half uur 

nu uit?”

“Hoewel ik op mijn werk ook altijd zo stipt 
mogelijk probeer te zijn, moet ik toch toegeven 
dat Italianen in het algemeen een stuk ontspan-
nender met tijd omgaan”, zegt Matteo. “Ook 
op congressen valt dat op. Is er een koffie-
pauze van vijftien minuten voorzien? Dan  

kunnen Italianen zich daar vaak maar moeilijk 
aan houden. Zeker wanneer we in een interes-
sant gesprek verwikkeld zijn. Dat zorgt al eens 
voor ergernis, vooral van de Duitse collega´s. 

Ook op vergaderingen nemen we het niet 
zo nauw met de tijd. Maar vergis je niet: dat 

betekent niet dat we de dingen niet voor elkaar 
krijgen. We vinden het gewoon geen enkel 
probleem dat een vergadering een uurtje 

langer duurt dan voorzien.”

Wat denken 
Elisa en Matteo 

van deze 5 
clichés over 

Italianen?
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03. 04. 05.
ITALIANEN SPREKEN 
MET HUN HANDEN

“Daar zijn we ons helaas van bewust”, lacht 
Matteo. “En we vinden dat zelf eigenlijk best 
gênant. Hier in Vlaanderen probeer ik zoveel 
mogelijk mijn handen in mijn broekzakken te 
stoppen wanneer ik spreek, om mijn gestiek 
een beetje te temperen. Ook wanneer ik op 
congressen een presentatie houd, gebruik ik 

dat trucje.”

“Zeer herkenbaar”, lacht Elisa. “Ik weet niet 
hoe het komt dat Italianen zo veel met hun 

handen praten, maar onbewust doen we het 
allemaal. En wanneer we gepassioneerd aan 
het vertellen zijn, kunnen we het gewoonweg 
niet onderdrukken. Als ik ruzie maak, komen 
daar veel meer handgebaren bij kijken dan 

woorden.”

ITALIANEN ZIJN LUID 
“Ook dat kan ik – met schaamrood op de 
wangen – alleen maar bevestigen”, lacht 

Elisa. “Het heeft te maken met ons passioneel 
temperament, denk ik. Mijn vriend kan zich 

daar soms wel eens aan storen. Dan zegt hij: 
“Elisa, schreeuw toch niet zo, terwijl ik vind dat 
ik gewoon enthousiast aan het vertellen ben.”

“Eigenlijk heeft dat gewoon te maken met de 
manier waarop wij mensen benaderen. Jullie 

groeten pas iemand wanneer die op een halve 
meter van jou af staat, terwijl wij in Italië perfect 

een gesprek kunnen voeren met iemand aan 
de andere kant van de straat. En dan moet je 

natuurlijk wel luider spreken, want anders hoort 
hij jou niet”, lacht Matteo. 

ITALIANEN HOUDEN VAN 
LEKKER ETEN EN… KOFFIE

“Lekker eten en goede koffie vinden wij 
superbelangrijk”, vertelt Elisa. “Ik ben - zoals 
elke Italiaan - totaal geobsedeerd door lek-
kere koffie. Thuis hebben wij maar liefst drie 
verschillende moka´s. Mijn vriend deelt die 
koffie-mania intussen helemaal. En wanneer 
er Italiaans gekookt wordt, zijn er een aantal 

dingen die ik absoluut niet kan tolereren: pasta 
die niet goed gekookt is, ketchup op pasta 

en pizza´s met ananas. Wie bedenkt dat? In 
de Italiaanse keuken heb je maar een paar 

basisingrediënten – pasta, olie en look – nodig 
om de lekkerste gerechten te maken. Ketchup 

komt daar nóóit bij kijken.” 

“Het gebrek aan koffiecultuur vind ik nog het 
ergst. De dingen die jullie koffie noemen…”, 
lacht Matteo. “Natuurlijk ben ik bevooroor-
deeld, want ik kom uit Triëst, de thuishaven 

van Illy koffie, de allerlekkerste koffie van de 
wereld. Koffie is voor mij veel meer dan een 

warme drank waar ik wakker van word. Het is 
een levenswijze, een manier om de dag goed 

in te zetten. Dat eerste koffietje ´s morgens 
drinken wij ook het liefst buitenshuis in een 

barretje. Het is één van de eerste dingen die 
ik gedaan heb toen ik in Hasselt arriveerde: 

een barretje zoeken dat fantastische Italiaanse 
koffie serveert. Dat heb ik gelukkig al snel 

gevonden.” 

PROF. DR. MATTEO FERMEGLIA en ELISA CAVALLIN zijn als 
milieu-onderzoeker verbonden aan de rechtenfaculteit van 
UHasselt. Elisa Cavallin voert haar doctoraatsonderzoek uit 
naar de juridische aspecten rond het gebruik van biochar-
technologie. Assistent-professor Matteo Fermeglia focust in 
zijn onderzoek op reguleringen voor bodembescherming en 
klimaatwetgeving in het algemeen. Hij coördineert bovendien 
mee het internationale Global Pandemic Network, dat nagaat 
hoe onze wettelijke en politieke antwoorden op de COVID-
19-pandemie gekoppeld kunnen worden aan een goed door-
dacht Europees klimaatbeleid.

LITTLE ITALY IN DE RECHTENFACULTEIT
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GENERATE YOUR MUSCLE (GYM)

Spieren 
kweken!

Heel wat mensen 

worden tijdens hun leven 

geconfronteerd met 

spierafbraak, spierschade en 

dus met spierkrachtverlies. 

En dat heeft veel impact op 

hun levenskwaliteit. Kan een 

innovatieve stamceltherapie 

dat krachtverlies afremmen 

of zelfs tegengaan? In het 

Euregionale onderzoeksproject 

Generate Your Muscle 

(GYM) verkennen UHasselt-

onderzoekers van de 

onderzoeksgroep SMRC (Sports 

Medical Research Center) 

- samen met Nederlandse, 

Duitse en Belgische collega´s 

- de mogelijkheden van een 

nieuwe stamceltherapie. 

GEZONDHEID

 ONDERZOEK MET IMPACT 

Is spierafbraak/schade en spierkracht-
verlies echt zo´n groot probleem?
BERT OP ´T EIJNDE: “Absoluut. Met dit 
onderzoeksproject richten we ons in de 
eerste plaats op patiënten met genetische 

spieraandoeningen en ouderen, maar de 
groep patiënten die tijdens hun leven te  
maken krijgt met spierkrachtverlies is nog 
veel groter. Denk maar aan chronisch zieken 
die door hun aandoening vaak inactiever 
worden. Voor hen is spierkrachtverlies vaak 
slechts een secundair symptoom, maar wel 
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hebben vaak een half jaar aan intensieve 
krachttraining nodig om hun spieren terug 
op hetzelfde niveau te krijgen. Als we 
dat krachtverlies met een nieuwe therapie  
kunnen afremmen of zelfs tegengaan en het 
herstel kunnen herstellen, zetten we immens 
grote stappen voorwaarts in de behande-
ling van al die patiënten.”

Spieren zijn belangrijker dan we vaak 
denken. 
BERT OP ´T EIJNDE: “Dat klopt. Heel lang 
werden spieren vooral beschouwd als 
een doelorgaan. Men ging ervan uit dat 
ze enkel signalen uitvoerden die ze van 
onze hersenen ontvingen. De voorbije tien 
jaar werd echter duidelijk dat spieren niet  
enkel uitvoeren. Ze maken ook zelf  
signaalmoleculen aan wanneer ze actief 
zijn en sturen zo ook andere organen 
aan. Wanneer onze spieren regelmatig  
actief zijn, zullen ze bijvoorbeeld aan onze  
lever signaleren dat het vetmetabolisme 
moet verhogen. Eenzelfde soort signalen 
sturen ze naar andere organen zoals ons 
hart en onze longen. Bovendien reguleren 
onze spieren belangrijke ontstekings- 
remmende reacties waardoor ons lichaam 
sneller herstelt van kleine beschadigingen. 
Onze spieren voeren dus niet alleen uit. 
Meer en meer wordt duidelijk dat ze ons 
lichaam ook aansturen.”

 SPIEREN KWEKEN 

Wat gaan jullie precies onderzoeken?
BERT OP ´T EIJNDE: “We werken samen 
met de groep Genetica van Universiteit 
Maastricht en bouwen voort op het onder-
zoek van het team van Bert Smeets. Zij heb-
ben heel recent een nieuwe technologie 
ontwikkeld waarmee ze mesoangioblasten 
– een specifiek type stamcellen – kunnen 
inbrengen in spieren. We gaan ervan uit 
dat die mesaongioblasten spieren die   

eentje dat bijzonder heftig kan zijn. Voor 
patiënten die spiermassa verliezen, wor-
den eenvoudige dagelijkse handelingen –  
zoals stappen, de trap oplopen of een bad 
nemen – immers een helse uitdaging. En 
vergeet niet: spierkrachtverlies treedt ont-
zettend snel op. Patiënten die door ziekte 

of een ongeval in een ziekenhuis terecht-
komen, verliezen op amper twee á drie 
weken tijd soms bijna de helft van hun 
spierkracht. Het vraagt nadien dan ook 
heel wat behandeling om dat krachtverlies 
terug op pijl te krijgen. Coronapatiënten 
die zes weken in een ziekenhuis verbleven, 
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In GENERATE YOUR MUSCLE (GYM) werken Maastricht 
UMC+ en Universiteit Maastricht samen met de Belgische  

Universiteiten van Hasselt, Luik en Leuven, het Duitse 
universiteitsziekenhuis van Aken en de bedrijven 

Scannexus en Kenko International.  

Het onderzoeksproject kan rekenen op een totaal budget 
van 3 miljoen euro dankzij de steun van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese 

Unie, de lokale overheden waaronder ook de provincie  
Belgisch Limburg en de betrokken universiteiten en 

bedrijven.

Gedeputeerde Tom Vandeput & prof. dr. Bert Op ‘t Eijnde. De Provincie Limburg investeert mee in het GYM-project
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”Door ziekte of een 
ongeval kan je op amper 

twee weken tijd de 
helft van je spierkracht 

verliezen. Met deze unieke 
stamceltherapie willen 

we dat krachtverlies 
tegengaan.

beschadigd zijn kunnen herstellen en die  
toepassing opent uiteraard heel wat  
nieuwe, mooie perspectieven voor diverse 
patiëntengroepen, maar de therapie moet 
nog verder fijn gesteld en gevalideerd 
worden want er zijn toch wel een paar 
addertjes onder het gras. In een eerste  
humane studie gaan we de mesaogioblas-
ten inbrengen bij gezonde proefpersonen 
bij wie we gecontroleerde spierschade toe-
brengen. Vervolgens onderzoeken we dan 
of de aangebrachte spierschade herstelt en 
ook resulteert in toegenomen spierkracht. 
In een tweede fase herhalen we het ex-
periment in een proefdiermodel met spier-
atrofie (afname spiermassa, nvdr.), om dan 
uiteindelijk de impact van deze therapie bij 
chronisch zieke patiënten te onderzoeken 
en in kaart te brengen.”

 ADDERTJES ONDER HET GRAS 

Waar zitten de uitdagingen op dit  
moment?
BERT OP ´T EIJNDE: “Een eerste moeilijk-
heid is dat die mesoangioblasten niet  
zomaar zonder reden infiltreren in spieren. 
Dit gebeurt enkel wanneer spieren bescha-
digd zijn en hersteld moeten worden. Dat  
betekent dat we in die eerste fase van ons 
onderzoek zelf spierschade moeten toe-
brengen bij onze gezonde proefpersonen-
groep. Spierschade toebrengen is op zich 
niet zo moeilijk. Die treedt bijvoorbeeld 
al op als je jouw spieren contracties laat 
uitvoeren die ze niet gewoon zijn, maar 
voor dit onderzoek is het wel belangrijk 
dat alle proefpersonen aan exact dezelfde 
spierschade blootgesteld worden. En dat 
is een stuk complexer, want het zal een 
ander soort krachtinspanning vragen van  
geoefende sporters dan van minder actieve 
deelnemers. Om die trainingsprogramma´s-
op-maat te gaan samenstellen, komt de  
onderzoeksexpertise van SMRC bijzonder 
van pas. Vanuit sportmedische context 
hebben wij in dat domein een sterke on-
derzoeksexpertise opgebouwd. We zijn 
momenteel volop een protocol aan het 
ontwikkelen om dat trainingsproces te 
standaardiseren. Elke dag volgen we de 

toegebrachte schade en het herstelproces 
bij proefpersonen op. Dat doen we samen 
met een Nederlands bedrijf dat een MRI- 
protocol ontwikkeld heeft om die spier- 
schade niet-invasief vast te stellen.”

Ligt jullie grootste toegevoegde waarde 
in die eerste fase van het onderzoeks-
project?
BERT OP ´T EIJNDE: “Neen. Ook in de 
tweede fase – voor de experimenten in het 
diermodel – betekent onze expertise een 
belangrijke meerwaarde. Mesoangioblas-
ten kan je immers enkel met een arterieel in-
fuus inbrengen; rechtstreeks in de slagader 
dus, en dat kan gevaarlijk zijn. Daarom 
gaan we deze techniek eerst optimaliseren 
bij proefdieren. In het SMRC ontwikkelden 
we jaren geleden al een techniek om dat 
op een veilige manier te doen. Die exper-
tise komt in dit project bijzonder goed van 
pas. Samen met collega´s van KU Leuven 
gaan we onze techniek nog verder opti-
maliseren.”

STAMCELTHERAPIE

Wat gaan jullie precies onderzoeken in 
dat muismodel?
BERT OP ´T EIJNDE: “We verdelen de  
zieke muizen in drie groepen: een groep 
die natuurlijk herstelt van de toegebrachte 
spierschade; een groep bij wie we de  
mesoangioblasten inbrengen, en een derde 
groep waarbij we de stamceltherapie 
combineren met intensieve fysieke activiteit 
(dagelijkse looptraining). We verwachten 
dat die laatste groep het snelst en best 
zal herstellen. Op die manier hopen we 
ook de toegevoegde waarde van fysieke  
activiteit in het herstelproces mee in kaart 
te brengen.”  

 SPIERSCHADE BIJ  
 TOPSPORTERS SNELLER  
 HERSTELLEN? 

Zie jij ook toepassingen voor de topsport?
BERT OP ´T EIJNDE: “Uiteraard. Vanuit de 
onderzoeksgroep SMRC en ons dienst-
verlenend adviescentrum ADLON kijken 
we onvermijdelijk altijd ook met een sport- 
medische bril naar nieuwe opportuniteiten. 
En in de topsport is spierschade toch echt 
een issue. Daar wordt al het mogelijke 
gedaan om spierscheuren te vermijden.  
Wanneer ze toch voorkomen is het belang-
rijk ze zo snel mogelijk te herstellen. In het 
professionele voetbal bijvoorbeeld waar 
grote sportieve en financiële belangen  
spelen, betekent een kortere hersteltijd  
letterlijk winst op alle vlakken. Als je ster- 
speler omwille van een spierscheur 
vier of vijf weken niet kan spelen, is dat  
gewoonweg een drama. Ook de andere 
onderzoekspartners in dit project zien  
opportuniteiten in dit domein. Nadat we 
deze technologie op zieke patiënten  
onderzocht hebben, willen we graag na-
gaan hoe we met een nieuwe therapie 
ook voor topsporters een verschil kunnen 
maken. Als we straks de hersteltijd van  
geblesseerde topsporters gevoelig kunnen 
terugbrengen, dan is dat goud waard. 
Daar zal de professionele sportsector zeker 
de meerwaarde van inzien.” ■
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BUSINESS DEVELOPERS IN GEZONDHEIDSZORG EN LEVENSWETENSCHAPPEN

“Alles staat of valt met ster ke onderzoeksexpertise” R
E

E
K

S
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“Alles staat of valt met ster ke onderzoeksexpertise” 
Een universiteit is geen eiland. Academische 

onderzoekers gebruiken hun expertise continu 

om bedrijven en organisaties te helpen 

groeien. In gezamenlijke onderzoeksprojecten, 

dienstverleningsopdrachten en co-creatie-

trajecten bundelen ze de krachten met de meest 

uiteenlopende externe partners. “Valorisatie van 

onderzoeksresultaten is vandaag cruciaal voor 

elke universiteit”, vertellen An Voets (BIOMED), 

Sofie Ignoul (BIOMED), Leen Willems (LCRC) en 

Yvette Kerkum (REVAL). Zij slaan als IOF-managers 

de brug tussen het academisch onderzoek in de 

levenswetenschappen en gezondheidszorg, de 

bedrijfswereld en de klinisch praktijk.

IOF-managers zijn witte raven. Unieke profielen die een doorgedreven 
onderzoeksexpertise naadloos combineren met commercieel inzicht. 
Experten in hun vakgebied die met de bril van valorisatie naar het  
academische onderzoek kunnen kijken. Business developers die  
bruggen slaan tussen de wereld van het academische onderzoek en 
de wereld daarbuiten.

Is dat een goede omschrijving van jullie job?
AN VOETS: “(lacht) Eigenlijk wel. Maar we zijn ook maar brugfiguren, 
hé. Uiteindelijk draait het altijd om de expertise van onze onderzoe-
kers. Het zijn hun onderzoeksresultaten die impact creëren in de indus-
trie of de klinische praktijk. Wij helpen hen gewoon om die expertise 
wat zichtbaarder te maken, slaan de brug met het TechTransferOffice 
(TTO) en gaan op zoek naar nieuwe samenwerkingsopportuniteiten 
zodat hun expertise ook ver buiten de universiteitsmuren het verschil 
kan maken en we ondersteunen hen in dat proces.”
SOFIE IGNOUL: “Als IOF-manager hebben we een heel fijne, afwis-
selende en boeiende job. We komen in contact met de meest   

ONDERZOEKSVALORISATIE IN DE KIJKER
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verschillende onderzoekers en externe  
partners. En samen creëren we meerwaarde. 
Dat is bijzonder dankbaar.”
LEEN WILLEMS: “En altijd is er dat enthousi-
asme van artsen en onderzoekers die met de 
wildste onderzoeksideeën komen. Dat geeft 
immens veel energie.”

 ONDERZOEKERS  
 ENTHOUSIASMEREN EN  
 ONDERSTEUNEN 

IOF-managers focussen dus niet alleen op 
de wereld buiten de universiteit?

HET BIOMEDISCH 
ONDERZOEKSINSTITUUT 
(BIOMED)
“BIOMED richt zich in de eerste plaats 
op een beter begrip van ziektes, en 
in het bijzonder ziektes waarvoor 
vandaag nog geen effectieve behan-
delmethode bestaat”, leggen IOF-
managers An Voets en Sofie Ignoul 
uit. “We onderzoeken de moleculaire 
processen en de mechanismen van 
oorsprong van ziektes. En daarvoor 
gebruiken we allerlei geavanceer-
de, innovatieve technieken zoals  
speciale microscopen, diermodellen 
en celkweeksystemen.”
 
“De meeste externe partners willen 
met ons samenwerken omwille van 
onze expertise in het MS-onderzoek. 
Daar hebben we – internationaal – 
een ijzersterke reputatie in. Ook onze 
microscopisten oogsten internationale 
successen met impactvolle publicaties, 
en dat trekt de aandacht van potentiële 
partners. De voorbije jaren investeer-
den we bovendien fors in de uitbouw 
van het onderzoek naar alzheimer en  
neurodegeneratieve ziektes. Ook op 
dat domein zien we de vragen om met 
ons samen te werken, enorm groeien. 
Het cardiologie-onderzoek staat nog 
in zijn kinderschoenen, maar heeft op  
termijn ook heel veel potentieel.”
www.uhasselt.be/biomed

AN VOETS: “Absoluut niet. Wij slaan écht 
de brug. Ook binnen ons eigen onderzoeks-
instituut hebben we een belangrijke taak. We 
proberen onze onderzoekers warm te maken 
voor valorisatie. Wij wijzen hen op moge-
lijkheden die ze zelf niet spontaan zien en 
trainen hen ook in die valorisatieskills.”
SOFIE IGNOUL: “Wanneer onze onderzoe-
kers een SBO-project (Strategisch Basisonder-
zoek, nvdr.) schrijven, worden wij daar al van 
bij het begin bij betrokken. Welke samen-
werkingen zijn er mogelijk? Tot welke output 
kan dit leiden? Hoe kunnen we dat proces  
administratief en juridisch ondersteunen? 

Daar kijken we al van bij de start naar. Ook 
wanneer startende doctorandi hun eerste  
onderzoeksideeën pitchen, zitten wij trouw in 
de jury. Zelfs in die prille fase van het onder-
zoek wijzen we hen op nieuwe kansen.”  
YVETTE KERKUM: “Ik ben in januari pas 
begonnen als allereerste IOF-manager bij 
REVAL. Wij kunnen nog niet terugblikken 
op zo´n rijke ervaring in valorisatietrajecten 
als BIOMED en daardoor zal mijn rol intern 
misschien zelfs nog belangrijker zijn. Onder-
zoekers enthousiasmeren voor dat valorisatie-
verhaal, hen de juiste tools aanreiken en hen 
ondersteunen in dat traject: dat wordt de  
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HET LIMBURG CLINICAL RESEARCH CENTER (LCRC)
“Het Limburg Clinical Research Center (LCRC) is een unieke samen- 
werking tussen UHasselt, het Jessa Ziekenhuis en het Ziekenhuis Oost-
Limburg. Door de brug te slaan tussen het academisch onderzoek en de 
klinische praktijk, willen we het patiëntgericht, medisch-wetenschappelijk 
onderzoek in de regio versterken en onze gezondheidszorg verbeteren 
en innoveren”, vertelt IOF-manager Leen Willems. 
 
“Het LCRC focust op de ontwikkeling van een betere preventie, snellere  
detectiemethodes en behandelingen in specifiek medische domeinen zoals 
cardiologie, gynaecologie/fertiliteit, infectieziekten, anesthesie/neurologie, 
oncologie en orthopedie. Maar om goed medisch-wetenschappelijk  
onderzoek te verrichten, heb je de juiste onderzoekssetting nodig. Daarom 
investeerden we ook in verschillende service- en technologieplatformen die de 
onderzoekers optimaal ondersteunen en omkaderen: de Universitaire BioBank 
Limburg (UBiLim) en de Mobile Health Unit (MHU). Ook daar maken onze 
externe partners graag gebruik van.” 
www.lcrc.be

komende maanden superbelangrijk.”
LEEN WILLEMS: “In het LCRC is dat wel-
licht toch een beetje anders. Eigenlijk hoef ik  
helemaal niemand te enthousiasmeren. Onze 
artsen-professoren hebben vanuit hun eigen 
ervaringen in de klinische praktijk geen ge-
brek aan valoriseerbare onderzoeksideeën. 
Zij weten heel erg goed wat ze willen  
verbeteren voor hun patiënten en komen 
met heel concrete onderzoeksideeën om 
nieuwe klinische zorgpaden te ontwikkelen. 
Bovendien zijn ze meestal ook vertrouwd met  
valorisatietrajecten omdat ze als arts wel  
vaker meewerken aan commerciële studies. 
Als zij bij mij komen aankloppen, verwach-
ten ze vooral veel ondersteuning op praktisch, 
administratief en juridisch gebied. Ik ben als 
IOF-manager dan degene die hen – samen 
met TTO – goed omkadert en ontzorgt zo-
dat zij zich vooral op hun onderzoek kunnen  
focussen.”

 VOELSPRIETEN OPZETTEN  
 EN KANSEN GRIJPEN 

Hoe gaan jullie precies op zoek naar  
nieuwe samenwerkingsopportuniteiten?
SOFIE IGNOUL: “Netwerkevents, match-
making-events en gespecialiseerde congres-
sen zijn natuurlijk cruciaal. Niet alleen om 
de vinger aan de pols te houden van wat 
er beweegt in ons domein, maar ook – en 
vooral – om nieuwe potentiële partners te ont-
moeten, en hen te vertellen wat BIOMED hen 
te bieden heeft.”
AN VOETS: “Maar het is minstens even  
belangrijk dat onze eigen onderzoekers 
hun onderzoeksresultaten zelf ook heel 
zichtbaar maken. Door te spreken op die  
congressen, in toptijdschriften te publiceren, 
met pers in gesprek te gaan en door ook op 
sociale media actief te zijn. Heel vaak zijn het 
hun publicaties die nieuwe samenwerkings-
mogelijkheden creëren.”
LEEN WILLEMS: “Dat is bij ons niet anders. 
Bedrijven willen nu eenmaal graag samen-
werken met de lead experten in hun veld. 
Als je toppers in hun discipline in huis hebt, 
komen de aanvragen bijna vanzelf.”

Voor welke expertise komen de meeste 
partners bij jullie aankloppen?
LEEN WILLEMS: “Dat hangt in het LCRC  
natuurlijk sterk af van de medische clusters 
waar interesse voor is, maar los van die 
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heel specifieke medisch-wetenschappelijke  
expertise zijn veel bedrijven enorm geïnte-
resseerd in de grote patiëntenpopulaties die 
wij kunnen bieden. In academische zieken-
huizen, waar heel veel studies lopen, is de 
patiënten-pool om een nieuw onderzoek op 
te zetten vaak wat kleiner. Daarnaast is onze 

data- en staalverzameling een belangrijke 
aantrekkingspool voor externe partners. En 
ook alles wat te maken heeft met Mobile 
Health is tegenwoordig bijzonder populair. 
Op dat terrein hebben we al mooie trajecten 
kunnen uitrollen. Die expertise wordt gewaar-
deerd.” 
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AN VOETS: “BIOMED heeft internationaal  
een ijzersterke reputatie in MS-onderzoek. De 
meeste vragen situeren zich dan ook in dit  
domein. Maar ook onze expertise in alzhei-
mer en neuro-degeneratieve ziektes wordt 
steeds vaker opgemerkt, én dan is er natuur-
lijk nog het platform voor optical imaging en 
flowcytometrie. Veel bedrijven willen maar 
wat graag gebruik maken van onze hoog-
technologische onderzoeksinfrastructuur.”
YVETTE KERKUM: “State-of-the-art onder-
zoeksinfrastructuur kan echt het verschil  
maken. Als je als instituut geavanceerde  
toestellen kan openstellen voor externe part-
ners, dan creëer je daarmee vaak mooie  
samenwerkingsopportuniteiten. Dat is een 
van de redenen waarom bij REVAL onlangs 
fors geïnvesteerd is in een nieuw hoogtechno-
logisch bewegingslabo: de GRAIL (Gait Real-
time Interactive Laboratory). Als we straks op 
hoog niveau bewegingen kunnen monitoren, 
meten en analyseren in een VR-context, heb-
ben we daarmee weer heel wat nieuwe kan-
sen te bieden voor externe partners.” 
SOFIE IGNOUL: “Ik merk ook dat de klein-
schaligheid van UHasselt door externe part-
ners altijd als een meerwaarde ervaren wordt. 
Daardoor kunnen we veel sneller schakelen 
dan grotere universiteiten en zijn de lijnen  
intern kort. We kunnen makkelijk de expertise 
van andere UHasselt-onderzoeksinstituten in 
een project inbrengen als dat nodig blijkt. Dat 
wordt bijzonder geapprecieerd.”

 MAATSCHAPPELIJKE VS.  
 ECONOMISCHE VALORISATIE 

Waar leiden jullie valorisatietrajecten het 
vaakst toe?
LEEN WILLEMS: “In het LCRC gaat het 
in zeventig procent van de gevallen om 
maatschappelijke valorisatie. Nieuwe  
behandelmethodes of klinische paden die de 
zorg voor de patiënt kwaliteitsvoller maken. 
Die willen we dan niet alleen in de Limburgse 
ziekenhuizen, maar overal in Vlaanderen, 
België en zelfs internationaal uitrollen. 
In het geval van economische valorisatie 
monden onze onderzoeksresultaten meestal 
uit in patentaanvragen, spin-offideeën of 
dienstverleningscontracten.”
YVETTE KERKUM: “Bij ons is de verhouding 
tussen economische en maatschappelijke  
valorisatie ongeveer fifty-fifty. Sommige  
onderzoeksprojecten ontwikkelen nieuwe  
revalidatiemethodes, andere projecten  
binnen REVAL ontwikkelen apps die in een  
revalidatietraject een rol kunnen spelen.”

AN VOETS: “Voor BIOMED gaat het meestal 
echt om economische valorisatie in de vorm 
van patenten en dienstverlening. IP is in ons 
onderzoeksdomein nu eenmaal heel belang-
rijk. Als de knowhow of het onderzoeksresul-
taat niet op een of andere manier beschermd 
wordt, is het voor externe partners natuurlijk 
niet interessant om daarin te investeren.”
SOFIE IGNOUL: “LCRC en REVAL zitten 
met hun onderzoeksexpertises van nature al 
dichter bij de klinische praktijk, terwijl het 
BIOMED-onderzoek zich veel meer in die 

vroegere ontwikkelingsfase situeert. Pas wan-
neer onze onderzoeksresultaten afgewerkt 
zijn, kan in de praktijk getest worden wat het 
effect daarvan is op de patiënt, en kan dat in 
nieuwe behandelmethodes resulteren. Al blij-
ven we ook bij het valideren van biomerker- 
onderzoek nog in die latere fase betrokken, 
en zetten we met het Universitair MS Centrum 
toch al mooie stappen naar de klinische prak-
tijk: de onderzoeksexpertises van BIOMED, 
REVAL en LCRC vullen elkaar heel mooi aan. 
Samen leggen we de puzzel.” ■

HET STUDIECENTRUM VOOR 
REVALIDATIEONDERZOEK (REVAL)
“Binnen REVAL voeren we fundamenteel en dienstverlenend onder-
zoek uit in bijna alle domeinen van de revalidatiewetenschappen: van  
neurologische, musculoskeletale en cardiorespiratoire tot pediatrische en  
geestelijke revalidatie”, legt IOF-manager Yvette Kerkum uit.
 
“REVAL heeft bijzondere wetenschappelijke expertise in de revalidatie,  
specifiek op zes verschillende domeinen: Inwendige revalidatie, neuro- 
logische & geriatrische revalidatie, musculoskeletale revalidatie, pediatrische 
revalidatie, gezondheidspsychologie en biomechanica. Daarbij bestuderen 
we niet enkel het functionele resultaat van diverse behandelstrategieën maar 
gaan we ook na welke onderliggende mechanismen hierin een rol spelen. 
In onze onderzoeksstrategie heeft REVAL veel aandacht voor het gebruik 
van nieuwe technologieën zoals eHealth- en mHealth-toepassingen. En met 
geavanceerde onderzoeksinfrastructuur zoals de GRAIL hebben we externe 
partners straks nog veel meer te bieden.”
www.uhasselt.be/fac-revalidatiewetenschappen



53

Valorisatie heeft 
veel gezichten

Op welke manier kunnen we academische 
expertise vertalen in economische 
en maatschappelijke meerwaarde? 
Van het ter beschikking stellen van 

state-of-the-art-onderzoeksexpertise, 
dienstverleningsopdrachten en 

consultancy-opdrachten tot  
co-creatietrajecten, patenten en  

spin-offcreatie. Bij BIOMED, LCRC en 
REVAL gebeurt het allemaal. 

VALORISATIE IN DE LEVENSWETENSCHAPPEN EN GEZONDHEIDSZORG

ONDERZOEKSVALORISATIE IN DE KIJKER
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Een state -of-the -art bewegingslab 
in een VR-omgeving

Prothese-ontwikkelaars die in detail willen nagaan hoe effectief hun nieuwe producten zijn in de 

meest diverse, levensechte situaties. Sportschoenproducenten die uitgebreid willen testen hoe goed 

hun schoen plotse schokken opvangt tijdens het lopen. Of revalidatiewetenschappers in ziekenhuizen 

die nieuwe behandelmethodes willen ontwikkelen voor een specifieke patiëntengroep. Ze kunnen 

straks allemaal hun innovaties komen uittesten op de GRAIL. 

REVAL |HOOGTECHNOLOGISCHE ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR

 LEVENSECHTE SITUATIES  
 SIMULEREN 

“GRAIL staat voor Gait Real-time Analysis  
Interactive Lab. Het is een bewegingslab dat 
een geavanceerde loopband combineert met 
een virtuele-realiteitsomgeving en een systeem 
voor bewegingsregistratie. Een hoogtechno-
logisch bewegingsplatform dat oneindig veel 
nieuwe opportuniteiten biedt voor ons onder-
zoek en valorisatie”, vertelt GRAIL-coördinator 
prof. dr. Pieter Meyns. “Met dit systeem kun-
nen we levensechte situaties nabootsen met 
gevarieerde uitdagingen tijdens het stappen, 
het bewaren van evenwicht en andere taken. 
Het systeem meet en analyseert nauwkeurig 
verschillende componenten van de bewe-
ging, en kan in real time feedback geven 
aan de patiënt over de gewenste beweging.”
 

 NIEUWE REVALIDATIETRAJECTEN                                                                                                                     
 UITTEKENEN 

“De loopband van de GRAIL kan niet alleen 
bergop, bergaf en zijwaarts bewegen, maar 
kan ook struikelen simuleren. Dat is voor ons 
onderzoek bijzonder interessant, want zo kun-
nen we plotse verstoringen gaan aanbrengen 
in het wandeltraject van onze patiënten. Wat 
gebeurt er wanneer een patiënt onverwacht 
een stap naar links moet zetten, of wanneer 
hij even zijn evenwicht verliest? Dat zijn  
interessante zaken om te onderzoeken wan-
neer je nieuwe revalidatietrajecten gaat ont-
wikkelen voor specifieke patiëntengroepen.”
 
 VALORISATIE-OPPORTUNITEITEN 

Met de GRAIL haalt REVAL unieke, hoog- 

technologische onderzoeksinfrastructuur in 
huis. “Het enige andere GRAIL-systeem in 
België is opgesteld aan het UZGent. Daar 
wordt het voornamelijk gebruikt voor revali-
datietoepassingen en onderzoek. Naast een 
intensieve samenwerking met UZGent wil-
len we deze infrastructuur aan UHasselt ook  
inzetten voor dienstverlening en onderzoeks-
samenwerkingen met externe partners. Op die 
manier kunnen we revalidatieprogramma’s 
ontwikkelen, maar kunnen bijvoorbeeld ook 
sportschoenfabrikanten en orthopedische 
producenten gebruik maken van deze  
ingenieuze onderzoeksinfrastructuur om hun 
productinnovaties naar een hoger niveau 
te tillen. Samen met onze IOF-manager 
Yvette gaan we de komende maanden alle  
potentiële stakeholders in kaart brengen.” ■



55

Unieke flowcytometrie -expertise 
binnen handbereik

BIOMED heeft heel wat hoogtechnologische en gesofisticeerde flowcytometrie-toestellen in huis. 

En die apparatuur kan ook voor Biotech-bedrijven bijzonder interessant zijn. Bovendien heeft het 

UHasselt-onderzoeksinstituut ook de expertise om die infrastructuur optimaal te gebruiken en 

kunnen ze hun partners van planfase tot analyse bijstaan met advies. Al die unieke flowcytometrie-

apparatuur en -expertise bundelden ze nu in de Flow Cytometry Unit. 

BIOMED |EXPERTISEPLATFORMEN

 GEAVANCEERDE  
 ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 

“Flowcytometrie is een veel gebruikte 
techniek die stamt uit het immunologisch  
onderzoek”, legt dr. Bieke Broux uit.  
“Binnen de immunologie gaan we vaak op 
zoek naar kleine veranderingen in de cel-
len van je immuunsysteem om na te gaan 
wat precies de invloed van een ziekte, een 
behandeling of externe factoren is. Met 
flowcytometrie kunnen we die immuun- 
veranderingen meten door bijvoorbeeld wit-
te bloedcellen te isoleren en aan te kleuren 
met gelabelde antistoffen. Het aantal labels 
dat we kunnen meten is de voorbije jaren 
exponentieel gegroeid. Waar we tien jaar 
geleden al blij waren wanneer we drie  
merkers simultaan konden identificeren, 

hebben we vandaag bij BIOMED toestellen 
waarmee we maar liefst veertien merkers 
meten. Daarmee breng je jouw onderzoek 
in een stroomversnelling. Die topinfrastruc-
tuur stellen we ook voor externe partners ter 
beschikking.“
 
 FLOW CYTOMETRY UNIT 

“Welke flowcytometrie-toestellen kunnen 
externe partners precies bij BIOMED terug-
vinden? En op welke bijkomende expertise 
kunnen ze een beroep doen om hen bij 
hun experimenten te ondersteunen? Die  
informatie brachten we samen op één plat-
form: de Flow Cytometry Unit. We hopen 
dat bedrijven op die manier makkelijker de 
weg naar BIOMED zullen vinden. Onze 
collega´s-microscopisten maakten eerder 

al eenzelfde oefening met het Advanced 
Optical Microscopy Centre.”
 
 MEER DAN INFRASTRUCTUUR 

“De Flow Cytometry Unit is veel meer dan 
een catalogus van state-of-the-art onder-
zoeksinfrastructuur waarmee we bloed- 
stalen kunnen analyseren, sorteren en 
analyses uitvoeren op single cell-niveau.  
Minstens even belangrijk is de expertise 
die we externe partners in hun ontwikke-
lingstraject kunnen bieden. Hoe zetten ze 
hun experiment het best op? Hoe kunnen 
ze hun onderzoekstraject nog verder opti-
maliseren? En hoe kunnen we hen bij de 
analyse van de resultaten ondersteunen? 
Want ook op dat terrein is de tijd niet blij-
ven stilstaan. Een exponentiële groei aan 
data veronderstelt nu eenmaal ook nieuwe, 
slimmere analysemethodes, onder andere 
met behulp van machine learning. Ook 
daarin kunnen we partners begeleiden.”
 

Meer info over de 
Flow Cytometry Unit? 
Surf naar www.uhasselt.be/FCU

Meer weten over het Advanced 
Optical Microscopy Centre? 
www.uhasselt.be/aomc ■

ONDERZOEKSVALORISATIE IN DE KIJKER



56

Hoogrisicozwangerschappen beter opvolgen
Hoe kunnen we zwangere vrouwen met een verhoogd risico op gestationele hypertensieve aandoeningen beter opvolgen? 

En hoe kunnen we de zwangerschapsuitkomsten van deze moeders en hun baby´s verbeteren? Die vragen motiveerden 

prof. dr. Wilfried Gyselaers (UHasselt/ZOL) in 2014 om de Pregnancy Remote Monitoring (PREMOM)-studie op te zetten. En 

met succes, want het PREMOM-doctoraatsonderzoek van dr. Dorien Lanssens kon de toegevoegde waarde van dit prenatale 

zorgpad duidelijk aantonen. De voorbije jaren werd het uitgerold in meerdere Vlaamse ziekenhuizen.

LCRC |NIEUWE KLINISCHE ZORGPADEN

 STERKE RESULTATEN 

“Met mijn doctoraatsonderzoek, de PREMOM-studie, konden we 
de meerwaarde van telemonitoring bij hoogrisicozwangeren heel 
duidelijk aantonen. Door deze moeders vanop afstand nauwgezet 
op te volgen, daalde de kans op een ziekenhuisopname van 70 
procent naar 27 procent. De moeders liepen de helft minder kans 
dat de zwangerschap moest ingeleid worden. Het risico op pre-
eclampsie daalde van 41 procent naar 15 procent. Het risico op 
zwaar zieke prematuren verminderde met de helft (van 17 procent 
naar 9 procent). En ook het aantal bezoeken aan het ziekenhuis 
nam impressionant af. Die resultaten overtuigden.”
 
 ZOVEEL MOGELIJK HOOGRISICOZWANGEREN  
 HELPEN 

“Wanneer je vaststelt dat het nieuwe zorgpad dat je uitgetekend 
hebt in een eerste studie zo´n mooie resultaten oplevert voor  
zwangeren en hun baby´s, dan wil je nagaan of die resultaten 
in een grotere, multicentrische studie overeind blijven. UHasselt 
en Ziekenhuis Oost-Limburg werken hiervoor samen met UZA, UZ 
Leuven, AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV en het AZ Sint-Lucas 
(Brugge). En met BEW-collega´s prof. dr. Wim Marneffe en drs. 

Janis Luyten die de meerwaarde van deze telemonitoring econo-
misch gingen becijferen. Zij brengen haarfijn in kaart hoeveel 
gezondheidskosten we kunnen uitsparen door te investeren in dit 
klinische zorgpad. Met die cijfers willen we de overheid overtuigen 
om deze nieuwe opvolgingsmethode in de toekomst terug te  
betalen.”
 
 MAATSCHAPPELIJKE WINST BOEKEN 

“Met dit onderzoeksproject willen we echt maatschappelijke meer-
waarde creëren. Gezondheidswinst boeken voor zoveel mogelijk 
risicozwangeren en hun baby´s: dáár draait het voor ons uitein-
delijk om”, onderstreept dr. Dorien Lanssens. “Daarom kijken we,  
samen met onze IOF-manager Leen, de collega´s van TTO  
UHasselt en de betrokken personen binnen ZOL, ook naar moge-
lijke andere pistes om dit zorgpad bij zoveel mogelijk patiënten 
te krijgen. Wat zijn de opties wanneer de overheid zou beslissen 
om deze opvolging niet terug te betalen? Hoeveel zijn zwangeren 
zelf bereid om te betalen? En op welke andere manier kunnen we 
ervoor zorgen dat zo veel mogelijk hoogrisicozwangeren van dit 
telemonitoring-traject gebruik kunnen maken?” 

Meer lezen? Surf naar www.premom.be ■
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Erectiestoornissen in kaart brengen met een sensor
Jessa-diensthoofd urologie en UHasselt-professor Koenraad Van Renterghem (LCRC) werkte samen 

met de ingenieurs van UHasselt (imo-imomec) aan een wearable die erectieproblemen meet. Een 

patiëntvriendelijke wegwerpsensor die comfortabel is om te dragen. Het prototype is klaar, het 

octrooi is ingediend en binnenkort starten de klinische testen.

LCRC|OCTROOIEN EN PATENTEN

 EHEALTH 

Prof. dr. Ronald Thoelen kent de health-care-
sector als geen ander. Zijn onderzoek naar 
biosensoren brengt hem vaak in contact met 
artsen en ziekenhuizen. En in het keuzevak 
eHealth, dat hij doceert voor ingenieurs en 
informatici, ontwikkelen zijn studenten elk jaar 
kleine innovaties die in het ziekenhuis kunnen 
ingezet worden. “Zo ben ik ook met prof. dr. 
Van Renterghem in contact gekomen. Hij was 
op zoek naar een sensor om erectiestoornis-
sen objectief te meten. Geen sinecure, want 

het moest een sensor zijn die comfortabel 
was om te dragen, en die zowel de circulaire 
als ook de axiale rigiditeit kon meten. Met zijn 
input zijn we meteen aan de slag gegaan.”
 
 EXPERTISES KOPPELEN 

“In de eerste fase probeerden we om een 
stretch-sensor te maken die aan deze eisen 
voldeed. Die eerste tests in het labo waren 
zo positief dat we al snel bij TTO gingen 
aankloppen. Is deze technologie valoriseer-
baar en patenteerbaar? En waar moeten we 

op letten als we dit verder willen ontwikkelen 
en commercialiseren? IOF-managers Leen 
Willems (LCRC) en Lieve De Doncker (imo-
imomec) en de collega´s van TTO stonden 
ons bij met raad en daad. En wij doken  
opnieuw in het labo om verder te gaan  
experimenteren met geleidbaar textiel. Tech-
nisch werkte dat goed, maar in dat materiaal 
was deze toepassing absoluut niet commer-
cialiseerbaar, en dus namen we contact op 
met prof. dr. Wim Deferme en dr. Steven  
Naegels. Hun onderzoek naar siliconen- 
sensoren liep zo goed dat ze in het proces 
zaten om deze nieuwe productontwikkeling 
te commercialiseren in een spin-off”, legt 
prof. dr. Ronald Thoelen uit. “Was dit inno-
vatieve sensormateriaal ook geschikt voor 
onze toepassing? Die piste gingen we samen 
uitgebreid verkennen. Dat bleek een goede 
match. De puzzel viel in elkaar.”
 
 VAN PRODUCTONTWIKKELING                                                                                                                             
 TOT OCTROOI 

“Een nieuw soort sensor ontwikkelen is één 
ding. Die sensor voor erectiestoornissen 
straks ook effectief gaan commercialiseren, 
is nog wat anders. De hele administratieve 
en juridische procedure die hiermee gepaard 
gaat, ligt mij veel minder. Gelukkig konden 
we op elk moment terugvallen op de onder-
steuning en expertise van de IOF-managers 
en de collega´s van TTO. Zij stelden alles 
in het werk om het octrooi aan te vragen, 
en adviseerden ons ook heel goed bij elke 
stap in het hele proces”, vertelt Ronald  
Thoelen. “Op dit moment hebben we het 
octrooi in handen. Maar hoe het van hieruit 
verder gaat, moeten we de komende maan-
den nog verder bekijken. Gaan we een  
eigen spin-off oprichten? Of werken we beter 
met een licentie voor een ander bedrijf? Die 
opties houden we nog even open. De IOF-
manager helpt ons om hierin de juiste keuze 
te maken.” ■

ONDERZOEKSVALORISATIE IN DE KIJKER
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ONDERNEEM! ONDERNEMER!

UHASSELT-ALUMNI STARTEN SAMEN “SUPERVERS”

“We willen de  
bol.com van de 

online versmarkt 
worden”



Een communicatiewetenschapper, een industrieel 

ingenieur en een orthopedagoog volgden een jaar geleden 

het postgraduaat Bedrijfskunde aan UHasselt. Na de les 

begonnen ze samen te dromen van een eigen zaak. “Een 

online groente- en fruitwinkel: dat was het oorspronkelijke 

plan”, vertellen Rob Reculé, Jan Vandevivere en Christopher 

Van Roy. Met Supervers lanceerden ze in februari de eerste 

all-in-one online versmarkt in Limburg.

Waarom schreven jullie je in voor het postgraduaat Bedrijfskunde? Meteen 
vanuit de idee om een eigen zaak op te richten?
ROB RECULÉ:  “Ik wou vooral groeien in mijn huidige job als senior product 
marketeer, en was op zoek naar een goede opleiding om mijn financiële  
kennis bij te spijkeren. Het postgraduaat Bedrijfskunde was de perfecte oplei-
ding. Bovendien kon ik het programma over twee jaar spreiden, zodat het beter 
te combineren was met mijn job en gezinsleven.”
JAN VANDEVIVERE: “Ook ik miste in mijn job als bestuurder dat bredere  
perspectief en stevige financiële inzichten. Tijdens mijn ingenieursopleiding had 
ik wel de wetenschappelijke kant leren kennen, maar die bedrijfsmatige invals-
hoeken waren voor mij onbekend terrein.”
CHRISTOPHER VAN ROY: “Ik schreef me in omdat ik op zoek was naar een 
nieuwe professionele uitdaging. Daarbij komt Bedrijfskunde altijd van pas.  
Bovendien speelde ik met het idee in bijberoep een bescheiden onderneming 
op te bouwen. Als persoon met autisme stoot ik zelf vaak op de moeilijkheden 
die deze handicap op de werkvloer kan betekenen. Daarrond wou ik iets klein-
schaligs oprichten om deze mensen beter te ondersteunen in hun professionele 
context.”

 EEN NIEUWE KOERS 

Van een hr-dienst voor personen met autisme tot een online versmarkt: dat 
is een grote stap.
ROB RECULÉ: “Het idee voor Supervers is op café, na de vierde pint ontstaan. 
(lacht) Al speelde ik al langer met het idee van een online groente- en fruitwinkel. 
Toen ik het pitchte aan de rest van het team, waren ze meteen enthousiast.  
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We gaan dat gewoon doen, klonk het on-
middellijk.”
JAN VANDEVIVERE: “Uiteraard hebben 
we dat oorspronkelijke concept wel wat 
moeten bijsturen. Met fruit en groenten  
alleen zouden we het financieel niet red-
den. Dat werd al snel duidelijk. Als je 
een winkelmandje wil gaan verdelen van  
Lommel tot in Heers – met het hele logistieke 
proces dat daarachter schuilt “vandaag 
besteld, morgen geleverd”, dan moet je 
meer versproducten aanbieden om dat  
rendabel te maken. Dus gingen we met sla-
gers, visboeren en wijnhandelaars praten. 
En wat bleek? Zij waren zelf ook op zoek 
naar manieren om hun kwaliteitsproducten 
online te verkopen, maar stootten daarbij 
op heel wat logistieke en financiële uit- 
dagingen. Het kwam er dus vooral op 
aan om de juiste partners samen te  
brengen rond ons businessconcept en voor  
alle partijen een win-win te creëren.”

 VAN LEVERANCIERS  
 NAAR PARTNERS 

Jullie omringen jezelf met straffe partners.
ROB RECULÉ: “Met partners als ´t  
Vitamientje, Slagerij Quetin en bakkerij 
Panerex zijn we inderdaad in goed gezel-
schap. Het is alleen maar dankzij onze  
premium partners dat we van Supervers een 
succes kunnen maken. Eén van de grootste 
moeilijkheden als je online versproducten 
wil gaan verkopen, is het vertrouwen van 
je klanten krijgen. Ze kunnen de producten 
die ze aankopen immers zelf niet zien of 
voelen. Enkel wanneer je gaat samenwer-
ken met partners die dat vertrouwen van de 
klant al hebben, kan je hen overtuigen om 
hun versproducten online te kopen.”
JAN VANDEVIVERE: “We werken heel 
bewust maar samen met één exclusieve 
partner per domein, die telkens de absolute 
topper is in zijn veld. Die aanpak wekt ook 

het vertrouwen van onze partners. Zij weten 
dat het ons niet gaat om zo groot moge-
lijke winstmarges, maar dat we vooral een 
duurzaam partnerschap willen uitbouwen 
waarmee we topkwaliteit en meerwaarde 
kunnen leveren voor alle partijen: voor ons, 
onze partners én onze klanten.”
CHRISTOPHER VAN ROY: “Het vroeg dan 
ook niet zo veel overredingskracht om onze 
partners van de meerwaarde van Super-
vers te overtuigen. De grootste uitdaging 
was vooral om hen ervan te overtuigen om 
stukprijzen – in plaats van gewichtsprijzen 
– te hanteren. Pas na de proefweek zagen 
ze in dat die aanpak online écht werkt.”

Supervers is een succesverhaal.
ROB RECULÉ: “Dat het zo´n vaart zou  
nemen,hadden we nooit durven dromen. 
De eerste week was onze omzet maar liefst 
vijftien keer hoger dan verwacht. En we  
krijgen heel wat enthousiaste reacties.”

”Supervers is 
op café, na de 

vierde pint, 
ontstaan

- Rob Reculé-

60

Jan Vandevivere Christopher Van Roy



CHRISTOPHER VAN ROY: “Nu zal het er 
vooral op aan komen om op grotere schaal 
topkwaliteit te blijven leveren en onze  
bedrijfsprocessen verder te verfijnen.”
JAN VANDEVIVERE: “Maar dat lukt ons 
wel. We leggen de lat graag hoog, en 
willen echt de bol.com van de online vers-
markt worden.”

 NIEUWE INZICHTEN EN  
 EEN NETWERK 

Hoe heeft het postgraduaat jullie  
geholpen bij het opstarten van een  
eigen bedrijf?
CHRISTOPHER VAN ROY: “De module 
Business Procesmanagement komt bijzon-
der goed van pas vandaag. Die inzichten 
boden veel houvast toen we de structuur 
van de website aan het uittekenen waren. 
Voor mij persoonlijk waren ook de lessen 
rond strategie een echte eye-opener. Daar 

heb ik leren inzien dat je – wanneer je een 
onderneming opstart – tien stappen verder 
moet durven denken. Je kan vandaag maar 
de juiste keuzes maken, als je goed weet 
waar je uiteindelijk naartoe wil.” 
JAN VANDEVIVERE: “Ik pluk vooral de 
vruchten van het financiële luik van de  
opleiding. Tot vorig jaar was dat alle-
maal nog Chinees voor mij, en vandaag 
beheer ik het volledige financiële luik van  
Supervers.be.”
ROB RECULÉ: “Ook de meerwaarde van 
het netwerk dat je opbouwt tijdens het 
postgraduaat, mag je niet onderschatten. 
Degene die ons geholpen heeft bij onze 
juridische documentatie, onze dossier-
opvolger bij het boekhoudkantoor en onze 
eerste testers: dat zijn mede-cursisten uit het 
postgraduaat. Een jaar lang samen in een 
aula zitten, schept een band en opent ont-
zettend veel deuren. Zoveel nieuwe kennis 
ligt plots binnen handbereik.” ■

OOK ZIN OM EEN  
EIGEN ONDERNEMING 
OP TE STARTEN? 

Of wil je doorgroeien naar 
een managementpositie 
in jouw bedrijf, maar 
mis je nog inzicht in de  
algemene management-
principes? Ontdek wat het 
postgraduaat Bedrijfskun-
de voor jou kan betekenen 
op: www.uhasselt.be/ 
bedrijfskunde
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TRENDWATCHING

3 TRENDS IN BOUWEN

METSELROBOTTEN, 3D-BETONPRINTERS EN 
KANT-EN-KLARE WOONMODULES

Elke editie gaat een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van zijn vakgebied op zoek naar de drie 
boeiendste trends. Deze keer neemt prof. dr. Bram Vandoren ons mee naar de wondere wereld van de 
bouw.

“Circulair bouwen is al lang geen hype 
meer. Het is een nieuwe mindset om 
naar constructiewerken te kijken. Hoe 
gaan we het gebouw dat we vandaag 
bouwen straks op een duurzame ma-
nier weer demonteren en hergebruiken? 
Daar denken we al in de ontwerpfase 
over na. En dat veronderstelt heel wat 
innovatie: zowel op het niveau van 
grondstoffen, gebouwcomponenten als 
op het niveau van het totale gebouw. 
Terwijl mijn collega´s van architectuur 
onderzoek doen naar een nieuw type 
bakstenen dat als LEGO-blokken ge-
stapeld kan worden, kijken wij in ons 
structuurlabo vooral naar circulaire  
gebouwcomponenten. Wij zoeken naar 
flexibele verbindingen om bijvoorbeeld 
een balk en een kolom aan elkaar te 
bevestigen. Verbindingen die niets aan 
sterkte inboeten, maar die er tegelijker-
tijd voor zorgen dat die twee componen-
ten achteraf makkelijk en zonder schade 
uit elkaar gehaald kunnen worden.”

“Digitalisering is een belangrijke trend 
in elke sector vandaag. En dat is in 
de bouw niet anders. Het gebruik van  
drones op de werf en nieuwe techno-
logieën zoals fotogrammetrie en laser-
scanning vinden snel ingang in de 
bouwpraktijk. Ook BIM (de werkmetho-
diek waarbij in een 3D Bouw informatie 
Model integraal wordt samengewerkt 
door verschillende disciplines, nvdr) is 
steeds meer de norm. Doordat we – al 
vóór de bouwwerken opstarten - in een 
virtuele omgeving nieuwe bouwcon-
cepten uittesten, kunnen we heel wat 
fouten voorkomen. Vandaag wordt BIM 
vooral gebruikt voor de constructiefase 
van nieuwbouw, maar in de toekomst 
zal het ook voor andere aspecten zoals  
onderhoud en renovatie ingezet worden. 
Als we binnenkort willen nagaan hoe je 
ventilatiesystemen kan optimaliseren om 
je gebouw coronaproof te maken. Dan 
is BIM de ideale manier om snel verschil-
lende scenario´s uit te testen.”

“De tijd dat bouwwerkzaamheden 
voornamelijk op een werf werden uit-
gevoerd, is voorgoed verleden tijd. 
Prefab is de toekomst. Een steeds  
groter deel van de constructiewerken zal 
uitgevoerd worden in gecontroleerde  
industriële omgeving. Metselrobotten in 
een fabriekshal of 3D-betonprinters: dat 
is geen sciencefiction meer. 
Die manier van werken biedt heel wat 
voordelen op vlak van kwaliteitsbewa-
king. Bouwen zal bovendien ook sneller 
gaan, want meerdere functies van een 
gebouwonderdeel kunnen al op voor-
hand geïntegreerd worden. Denk aan 
prefabwanden waar de technieken, 
isolaties en akoestische barrières van  
tevoren ingebouwd worden. Of volle-
dige kant-en-klare modulaire units die 
in zijn geheel kunnen getransporteerd  
worden en aan een bestaand gebouw 
bevestigd kunnen worden. Tegenwoor-
dig kan je die units zelfs leasen om 
flexibel in te spelen op je veranderende 
woonnoden. Een heel circulair idee!”

CIRCULAIR DIGITAAL INDUSTRIEEL

Bram Vandoren is professor Bouwkunde aan UHasselt in de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Hij is lid van 
de onderzoeksgroep Construction Engineering en stond mee aan de wieg van het Applicatiecentrum voor Beton en Bouw, een 
structuurmechanisch labo waar UHasselt-onderzoekers, vaak hand in hand met bouwbedrijven, op volle schaal experimenteel 
onderzoek uitvoeren.
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