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WOORD VOORAF

“It’s always good to remember where you come from and celebrate it. To remember where you come from is part of where you’re going.” 
In het jaar waarin de UHasselt haar 45-jarig bestaan viert, kan ik het alleen maar eens zijn met die woorden van de Engelse schrijver 
Anthony Burgess. 45 jaar geleden werd onze universiteit opgericht vanuit de idee dat Limburg een universiteit nodig heeft – niet alleen om 
jongeren méér te laten participeren aan universitair onderwijs, maar ook omdat een universiteit een motor is voor regionale ontwikkeling. 
Die idee staat vandaag nog steeds centraal in ons onderwijs en onderzoek.

Met trots kijken we terug op onze nog jonge ontstaansgeschiedenis. Onze 45ste verjaardag vieren we dit jaar dan ook uitgebreid. In dit 
UHasselt Magazine zullen we elke editie met één van onze pioniers terugblikken naar dat prille begin in 1973. Naar het jaar waarin 
we onze deuren openden, vastbesloten om komaf te maken met de Limburgse hoger-onderwijsonderparticipatie. Vandaag tekenen die 
missie én de ambitie om het verschil te maken voor onze regio, nog steeds de koers die we varen. Als civic universiteit blijven we mee 
timmeren aan een slimmere, wendbaardere wereld en een slimmere, wendbaardere regio. In ons onderwijs én onderzoek. 

Het Applicatiecentrum Beton en Bouw belichaamt die ambitie heel mooi. We bouwen bewust niet alleen een applicatiecentrum dat 
relevant is voor het onderzoek van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen, maar kozen – in dialoog met de (regionale) sector 
– ook duidelijke focusgebieden. Met die groeiende expertise van de UHasselt kunnen we ook in de toekomst de lokale industrie mee 
versterken.

Samenwerken. Samen groeien. Samen bouwen aan de toekomst. Dat blijven we ook de komende jaren doen. Maar dít jaar maken we 
eerst tijd om – samen – onze verjaardag te vieren.

Op een goed jaar!

Luc De Schepper
Rector UHasselt
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BOUWEN VOOR/AAN 
DE TOEKOMST 

Op 2 februari wordt het Applicatiecentrum Beton en Bouw voorgesteld 
aan het grote publiek. Op dezelfde site (in het Wetenschapspark 
in Diepenbeek) waar ook Confederatie Bouw Limburg en de 
Construction Academy een nieuwe thuis vonden, zal ook het ACB² 
verrijzen. De werken zijn intussen gestart en moeten komend najaar 
afgerond zijn.

BOUWWERKEN APPLICATIECENTRUM BETON EN BOUW GESTART

COVER STORY: ACB2

Robin Vandecaetsbeek.
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Hoe belangrijk is het voor jullie dat het Applicatiecentrum zo 
dicht bij de Bouwcampus ligt?
Marc D’Olieslaeger (decaan faculteit Industriële 
ingenieurswetenschappen): Het belichaamt alleszins de ambities 
van het ACB2. Bouwindustrie en academisch bouwonderzoek die 
elkaar ontmoeten en raken op één site. Symbolischer kan niet.

Herve Degee (verantwoordelijke opleiding bouwkunde 
en onderzoekscoördinator ACB²): Het ACB2 is ontzettend 
belangrijk voor het bouwkundeonderzoek van UHasselt. Onze 
wetenschappers hebben nood aan state-of-the-art infrastructuur. En 
het onderzoek van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen 
is van nature al heel toegepast. Maar met het ACB2 willen we nog 
een stap verder gaan. In tandem met de Limburgse bouwindustrie 
willen we de lokale sector helpen innoveren. Met toegepast 
onderzoek, contractonderzoek en dienstverlening.

De naam ‘Applicatiecentrum Beton en Bouw’ doet vermoeden 
dat de klemtoon van jullie onderzoek op beton zal liggen…
Marc D’Olieslaeger: Daar ligt al van in het begin de focus 
van onze onderzoeksgroep op, ja. Voor de financiering van 
het Applicatiecentrum konden we beroep doen op de middelen 
van het Grindfonds. Aanvankelijk dachten we aan een kleiner 
proeflabo waarin studenten konden experimenteren met beton 
als bouwmateriaal. Maar uiteindelijk reiken de regionale 
ambities van de UHasselt veel verder dan dat. Net als onze 
onderzoeksexpertise. Als we met de expertise die we opbouwen, 
regionale bouwbedrijven kunnen helpen groeien, dan wilden we 
die kans niet laten liggen.

 TESTEN  

Wat voor onderzoek gaan jullie concreet doen? 
Herve Degee: Hoewel ons onderzoek naar andere bouwmaterialen 
ook een plek krijgt in het ACB2, focussen we op structuur-mechanisch 
onderzoek naar beton, metselwerk en staal. Nu we steeds meer de 
hoogte in gaan bouwen met grote betonnen bouwcomponenten, 
hebben bedrijven ook experimenten op ware grootte nodig, in een 
heel specifieke infrastructuur.

Bram Vandoren (docent bouwkunde): De keuzes die we maakten, 
zijn geënt op de noden van de lokale bouwindustrie. Uit gesprekken 
met de regionale bouwbedrijven bleek dat in onze regio heel wat 
prefab-bouwbedrijven maar wat graag met innovatieve concepten 
naar de markt willen. Maar ze kunnen die stap niet zetten omdat ► Herve Degee, Marc D’Olieslaeger en Bram Vandoren.
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het hen ontbreekt aan testinfrastructuur. Als 
je een vernieuwende prefab-gevelwand 
op de markt wil brengen, moet je die eerst 
op volle schaal kunnen testen en valideren. 
Dat wordt in het ACB2 mogelijk.

Herve Degee: We kozen er bewust 
voor om te werken met reactiewanden. 
Met dat systeem kunnen we hele grote 
testopstellingen creëren, waarin we 
balken tot 40 meter en structuren tot twee 
verdiepingen kunnen onderzoeken. We 
zochten heel bewust naar complementariteit 
met bestaande testinfrastructuren in de 
Euregio, omdat we niet gewoon wilden 
doen wat elders ook al kan. 

 GEZICHT  

In hoeverre maakt deze infrastructuur 
UHasselt ook aantrekkelijker als partner 
in de onderzoekswereld?
Herve Degee: In grote onderzoeksprojecten 
met andere universiteiten was de UHasselt 
tot nu toe meestal verantwoordelijk voor 
het theoretische of numerieke luik. Met het 
ACB² kunnen we ook een experimentele 
rol opnemen. Zo hebben wij onze partners 
méér te bieden.

Bram Vandoren: Iedereen wint bij het 
ACB2: de lokale industrie, het academische 
onderzoek én onze studenten. Dankzij die 
testfaciliteiten zullen straks méér studenten 
een masterthesis kunnen uitvoeren in 
opdracht van bedrijven. Daardoor zullen 
ze zich meer betrokken voelen bij wat er 
vandaag leeft in de bouwsector.

Marc D’Olieslaeger: Het ACB2 geeft onze 
onderzoeksexpertise ook een gezicht. 
Doordat we op dezelfde site werkzaam 
zijn als de Confederatie Bouw en continu 
met elkaar in dialoog treden, wordt het 
voor bedrijven veel duidelijker met wat 
voor vragen ze bij ons kunnen aankloppen.

 DE WERF  

Wanneer is het ACB² klaar?
Herve Degee: Het gebouw zou in 
het najaar klaar moeten zijn. Dan 
kunnen we het verder uitrusten met alle 
onderzoeksinfrastructuur. 

Maar intussen profiteren jullie studenten 
van deze bouwcase…
Bram Vandoren: Het bouwproces van de 
Confederatie Bouw Limburg hebben we met 

studenten vanop de eerste rij opgevolgd. 
We stelden schaduwbouwteams samen 
met studenten industrieel ingenieur, 
architectuur en PXL-bachelorstudenten. 
Die keken elk vanuit hun eigen expertise 
naar dat bouwproces en gingen in directe 
interactie met het ‘echte’ bouwteam. Een 
succesvolle oefening, waar onze studenten 
enorm veel uit geleerd hebben. Die aanpak 
zouden we graag bij deze bouwwerken 
herhalen. ■

De UHasselt-onderzoeksgroep Bouw-
kunde zal binnen het ACB2  samen-
werken met de faculteit Architectuur 
en kunst (duurzaam bouwen), het 

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en de 
hogescholen PXL (PXL-Tech/bouw) en 
UCLL. Financieel kan het Applicatie-
centrum rekenen op middelen uit het 

Grindfonds van de Vlaamse Regering, 
UHasselt en Provincie Limburg.
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Aan de 
universiteit 
van vandaag
bouwen we 
aan morgen.



“BLIJVEN DOEN WAT 

JE AL JAREN DOET, IS 

GEEN OPTIE MEER” 

Er zijn weinig sectoren waar in de afgelopen jaren 

méér vernieuwd werd dan in de bouwsector. En 

tóch kan de sector haar niet-innovatieve imago 

slechts moeilijk van zich afschudden… Drie toppers 

uit de sector – Bas van de Kreeke, Chris Slaets en 

Stef Maas – laten er hun licht over schijnen in vijf 

stellingen.

BAS VAN DE KREEKE, CHRIS SLAETS EN STEF MAAS 

OVER INNOVATIE IN DE BOUW
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Bas van de Kreeke: Wat versta je onder 
innovatie? Als je innoveren definieert 
als ‘nieuwe producten of processen 
ontwikkelen’ – die je dan als eerste op 
de markt brengt – dan wordt in onze 
sector inderdaad weinig geïnnoveerd. 
Investeringen in Research & Development 
zitten niet standaard ingebakken in 
het businessmodel van de meeste 
bouwbedrijven. Maar we gaan wel continu 
met nieuwe materialen en technieken aan 
de slag. En we vernieuwen en verbeteren 
onze processen voortdurend. Ook dát is 
innovatie.

Chris Slaets: Bouwbedrijven gaan de 
laatste jaren ook steeds innovatiever om 
met nieuwe en bestaande technologieën. 
Op de bouwwerf worden drones ingezet, 
architecten en bouwondernemingen 
gebruiken Building Information Modeling 
(BIM) en er wordt volop geëxperimenteerd 
met augmented reality.

Stef Maas: Voor mij betekent innoveren 
in de eerste plaats: toegevoegde 
waarde leveren. Voor je eigen mensen, 
voor de opdrachtgever of voor de 
maatschappij. Door in te zetten op de 
ontwikkeling van nieuwe, duurzame 
materialen en technologieën. Door nieuwe 
bouwconcepten uit te denken. Maar óók 
door je mensen goed op te leiden, zodat 
ze goed met al die ontwikkelingen kunnen 
omgaan. Als je die definitie in acht neemt, 
scoort de bouwsector steeds beter op 
innovatie.

Stef Maas: Absoluut. Duurzaamheid, het 
energievraagstuk, de betonstop…. De 
maatschappij verwacht dat wij daar als 
sector antwoorden voor formuleren. En die 
zijn nooit eenvoudig. Als we écht groener 
willen bouwen, dan volstaat het immers 
niet om duurzamere bouwmaterialen te 
ontwikkelen of met grotere componenten 
te gaan werken. Dan moeten we vandaag 
óók al nadenken over hoe we die 
componenten binnen 50 jaar makkelijk 
uit elkaar kunnen halen. De oplossingen 
die we vandaag bedenken, moeten ook 
morgen nog relevant zijn.

Chris Slaets: Vroeger waren bouwbedrijven 
vooral uitvoerders. We volgden netjes de 
plannen die architecten en studiebureaus 
voor ons uittekenden. Die markt is volledig 
omgeslagen. Vandaag moeten we niet 
alleen meer na-denken over performantere 
gebouwen, maar vooral voor-denken. Het 
gaat niet alleen meer over de vraag hoe 
je een gebouw zo efficiënt, duurzaam en 
comfortabel mogelijk maakt.
We moeten vandaag al rekening houden 
met de eisen van morgen. Dat is niet altijd 
evident.

Stef Maas: Om die rol goed te kunnen 
spelen, hebben we universiteiten nodig. 
Om met ons mee te denken, nieuwe 
oplossingen te ontwikkelen, die uit te testen 
en te valideren... Kunnen we een materiaal 
ontwikkelen dat voor honderd procent uit 
recuperatiebeton bestaat? Is dat stevig 
genoeg? Voor welke nieuwe toepassingen 
kunnen we dat gebruiken? En hoe moeten 
we onze bouwmethode en rekenmodellen 
aan dat nieuwe materiaal aanpassen? 
Want elke productinnovatie heeft ook 
impact op het bouwproces.

Bas van de Kreeke: Als je als bouwbedrijf 
niet inzet op innovatie, mis je de boot. 
Blijven doen wat je al jaren doet op dezelfde 
manier waarop je het altijd al gedaan 
hebt, is geen optie meer.  Dat is zoals de 
allerbeste typmachine ontwikkelen voor een 
markt waarin iedereen werkt met computer 
en tekstverwerker.

Chris Slaets: De sector evolueert 
razendsnel. Investeren in innovatie kost geld. 
Maar niet investeren kost nog veel meer. De 
bouwsector beleefde de laatste jaren geen 
gouden tijden, maar ondernemingen die 
de voorbije jaren investeerden in nieuwe 
concepten, producten en processen zien 
die inspanningen vandaag wel renderen. 
Investeren in innovatie levert écht op.

Bas van de Kreeke: Voor investeringen in 
productinnovaties geldt dat veel minder. Dat 
hebben we jammer genoeg zelf aan den lijve 
ondervonden. Niet alles wat je doet, lukt. En 
zelfs wanneer je erin slaagt om een succesvol 
innovatief product op de bouwmarkt te 
brengen, stoot je onderweg op heel wat 
hindernissen. Lastenboeken, bouwnormen en 
openbare aanbestedingsprocedures werken 
vandaag eerder innovatie-belemmerend 
dan -ondersteunend.

Stef Maas: Als we de bouwsector écht 
willen innoveren, moeten we ook die kaders 
en regelgeving in vraag durven stellen. Ook 
op dat terrein hebben we universiteiten nodig 
om in onderzoeksrapporten de economische 
meerwaarde van zulke innovaties te 
berekenen en om de innovatie-struikelblokken 
objectief in kaart te brengen.

STELLING 1

STELLING 2

STELLING 3
IN DE BOUWSECTOR WORDT 

HARD GEWERKT, MAAR 
WEINIG GEÏNNOVEERD

DE MAATSCHAPPIJ DWINGT 
DE BOUWSECTOR 
TOT INNOVATIE

INVESTEREN IN 
INNOVATIE IS EEN 

ECONOMISCHE NOODZAAK 
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Chris Slaets: Sanitaire installaties, klimaatinstallaties, 
veiligheidssystemen… Alleen al deze systemen zijn in tien jaar tijd 
zó ingrijpend veranderd, dat je als ondernemer nooit alle expertise 
in huis kan hebben. Als je vernieuwend wil blijven, móet je wel 
samenwerken.

Bas van de Kreeke: Je moet inderdaad samenwerken met andere 
bouwbedrijven én met externe partners zoals universiteiten. Zelf 
werken we al een tijdje samen met de UHasselt-onderzoekers van 
universal design (faculteit Architectuur en kunst, red.). Zij helpen 
ons om in te zetten op de klantenbeleving van een gebouw. Samen 
kunnen we de impact van bepaalde ontwerpkeuzes beter inschatten 
en communiceren. Een meerwaarde voor de eindgebruiker.

Chris Slaets: De drempel naar de universiteit wordt lager – en daar 
zijn we alleen maar blij om. Daarom vinden we het zo fijn dat we 
straks op dezelfde bouwcampus zitten. Door de Confederatie Bouw, 
letterlijk, dichter bij de universiteit te brengen, brengen we onze 
ondernemers ook dichter bij Research and Development en zullen 
we steeds méér, beter en ook sneller kunnen innoveren.

Stef Maas: Met het Applicatiecentrum Beton en Bouw trekt de 
UHasselt de kaart van heel toegepast onderzoek. Daar gaat het 
om bouwbedrijven die zich afvragen: zou deze methode kunnen 
werken?. En om onderzoekers die simulaties maken, proefopstellingen 
uittesten en valideren. Innovaties zullen op die manier sneller hun weg 
naar de markt vinden.

Chris Slaets: Robots, virtual reality en nieuwe modulaire 
bouwsystemen… De digitalisering en industrialisering zal onze 
sector nog grondig hertekenen. Prefab zal steeds meer de norm 
worden. En toch zal de bouw uiteindelijk gekenmerkt blijven 
door vakmensen, ja. Door technisch geschoolde mensen die hun 
producten en métier kennen.

Bas van de Kreeke: De taken die deze vakmensen zullen uitvoeren 
op de werf zullen veranderen en zelfs gedeeltelijk verschuiven 
naar een beschermde fabriekshal – want snelheid zal almaar 
belangrijker worden – maar uiteindelijk zal het in de bouw altijd 
om vakmensen draaien, ja.

Stef Maas: Het profiel van die mensen zal wel wat veranderen. 
Er zal op de werf van de toekomst méér gemonteerd worden dan 
gemetseld. Maar uiteindelijk zullen we in de bouw altijd handen 
nodig hebben.

Chris Slaets: Slimmere handen. En ook in die shift in dat 
opleidingsprofiel willen we bouwondernemingen ondersteunen. 
In de Construction Academy bundelen we de krachten met de 
UHasselt en Limburgse hogescholen om onze bouwondernemingen 
te helpen bij het maken van die professionaliseringsslag. ■

STELLING 4 STELLING 5
INNOVEREN IS TEAMWERK DE BOUWSECTOR ZAL ALTIJD ROND 

VAKMENSEN BLIJVEN DRAAIEN

Chris Slaets is directeur en gedelegeerd 
bestuurder van Confederatie Bouw 
Limburg.

Bas van de Kreeke is directeur van 
wegenbouwbedrijf van de Kreeke, 
bouwbedrijf Habenu-van de Kreeke en 
voorzitter van Transformatie Bouw Limburg.

Stef Maas is directeur van de Federatie 
van de Belgische Prefab-betonindustrie.
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Piet Pauwels en Koen Milis.
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PARTNERS IN INNOVATIE

GEEN BRANDJES 
BLUSSEN, WEL 

MANAGEN

UHASSELT EN ANTWERPSE BRANDWEERSCHOOL ONTWIKKELEN 
MANAGEMENTOPLEIDING VOOR BRANDWEEROFFICIERS

De brandweerhervorming hertekende de Belgische brandweer grondig. 251 gemeentelijke korpsen werden 53 
zones. En daarmee krijgen ook de brandweerofficiers een heel nieuwe rol. De UHasselt werkte, samen met de 
Antwerpse brandweerschool Campus Vesta, een managementopleiding uit. ►



Waarom moeten brandweerofficiers 
vandaag managers zijn?
Koen Milis (directeur campus Vesta): Tot voor 
kort had je veel kleine brandweerkorpsen 
waar slechts een handvol professionele 
brandweerlieden samenwerkten met een 
grotere groep vrijwilligers. In die korpsen 
deed de korpscommandant bijna alles 
zelf: de praktische organisaties, operaties, 
de begeleiding van stagiairs… De 
personeelsadministratie, boekhouding en 
IT gebeurden in overleg met – of zelfs door 
– de gemeente. Dat is met de zonevorming 
helemaal veranderd.

Piet Pauwels (decaan faculteit 
Bedrijfseconomische wetenschappen): 
De brandweerzones zijn niet alleen veel 
grotere, maar ook autonomere organisaties 
geworden. De taken van een zonechef 
werden uitgebreider en complexer. 
Hoe run je van vandaag op morgen 
een organisatie van 400 professionals? 
Hoe ga je om met personeelsbeleid, 

leiderschap en financieel management? 
Dat is een heel ander verhaal dan in een 
gemeentelijk korps.

 MBA OP BRANDWEER-MAAT 

Op welke noden speelt de opleiding 
concreet in?
Koen Milis: Waar we met de 
officiersopleidingen niveau 1 en 2 
focussen op (het leiden van) complexe 
brandbestrijding, heeft het programma 
op niveau 3 niets met brand te maken. 
Dit is echt een managementopleiding. 
Een MBA op maat van (aankomende) 
brandweermajoors.

Piet Pauwels: De cursisten hebben een 
universitair diploma op zak en jarenlange 
praktijkervaring. Maar het ontbreekt hen 
vaak aan managementachtergrond. 
Met deze opleiding willen we van hen 
geen boekhouders of HR-specialisten 
maken, maar hen wél wat inzichten 

en tools aanreiken – rond missie, visie, 
leiderschap, HR, financiën, kwaliteits- 
en changemanagement – om op het 
hoogste niveau in de organisatie te kunnen 
functioneren en leidinggeven.

Waarom dan geen standaard MBA-
programma? 
Koen Milis: Als je die managementinzichten 
meteen kan kaderen in de brandweer-
realiteit, zal dat de motivatie alleen maar 
vergroten. Op die manier zien de officiers 
meteen de praktische relevantie en de 
concrete toepassingsmogelijkheden.

Piet Pauwels: De brandweer is een 
aparte wereld. Efficiëntie en effectiviteit 
– kwaliteitscriteria van élke organisatie 
– hebben bij de brandweer een eigen 
definitie. En die moeten we respecteren. 
Doordat we maatwerk leveren, kunnen we 
in elke module steeds vertrekken vanuit hun 
concrete werksituatie. Voor de vakinhoud, 
de opdrachten en cases.” 
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We zijn tevreden als cursisten aan het eind 
van het traject de meerwaarde voelen.”



 ATYPISCH 

Betekent dit dat alle docenten affiniteit met 
de brandweer hebben?
Koen Milis: Piet werkt zelf al vijftien jaar als 
vrijwilliger bij de brandweer. Die ervaring 
kwam goed van pas bij het uittekenen van 
het programma. Omdat hij de organisatie 
van binnenuit kent en onze passie voor 
de sector deelt, kan hij de noden op het 
terrein goed inschatten. Daardoor konden 
we sneller schakelen, maar diezelfde 
achtergrond kan je natuurlijk niet van alle 
docenten verwachten.

Piet Pauwels: We begeleiden onze docenten 
hier wel in, want we vinden het belangrijk 
dat ze die brandweerwereld ook beter leren 
kennen. We gaan op voorhand praten 
met korpschefs en andere professionals, 
zodat we zeker weten dat we in elk vak de 
juiste snaar raken. De docenten vinden dit 
trouwens bijzonder prettig en inspirerend. Ze 
leren er zelf ook veel van.

En de cursisten?
Koen Milis: Voor hen is deze opleiding 
heel atypisch. De focus ligt niet op kennis, 
maar op competenties. Daar reageren ze 
enthousiast op. Het mag dan een ambitieus 
en veeleisend opleidingsprogramma zijn, ze 
plukken er ook meteen de vruchten van in hun 
beroepspraktijk. Dat motiveert.

 VUURPROEF 

Welke horden moest je onderweg nemen?
Koen Milis: De grootste horde was de 
opleiding mogelijk maken. Dat vroeg 
heel wat overleg met de UHasselt en het 
Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 
van Binnenlandse Zaken. Dat de opleiding 
tegelijkertijd in Wallonië uitgerold moest 
worden, maakte de voorbereidingen nog 
complexer. Maar eenmaal we die horden 
genomen hadden, verliep alles vlot.”

Piet Pauwels: We slaagden er heel snel in 
om de noden op het terrein te vertalen in 

een uitgebalanceerd opleidingsprogramma 
van tien modules. De juiste docenten vinden, 
was – en blijft – een grotere uitdaging. Als 
je een vak als financiën op brandweerleest 
wil schoeien, komen daar topics samen die 
niet altijd even spontaan samenvloeien in 
de academische expertise van één docent. 
Denk aan gemeentefinanciering, financiering 
van openbare aanbestedingen, bestuursrecht 
én algemeen financieel management…

Wanneer zijn jullie tevreden?
Koen Milis: Als de cursisten aan het eind van 
het traject de meerwaarde van de opleiding 
voelen. Als we hen extra bagage, context en 
wapens hebben kunnen geven om hun job 
beter uit te oefenen.

Piet Pauwels: Dat is de vuurproef, zullen we 
maar zeggen. ■
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PARTNERS IN INNOVATIE

We vinden het belangrijk dat onze docenten 
de brandweerwereld ook beter leren kennen.”
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Studenten van het eerste uur Danielle Grouwels en studiegenot Herman Kuppers.
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“MIJN MOEDER IS 
’S OCHTENDS VROEG 
NAAR DE UNIVERSITEIT 

GEREDEN”

DANIELLE GROUWELS, DE ALLEREERSTE INGESCHREVEN UHASSELT-STUDENTE 

De UHasselt viert dit jaar haar 45-jarig bestaan. Elke editie  brengen 
we het verhaal van een pionier. Deze editie: Danielle Grouwels, de 

allereerste ingeschreven UHasselt-studente.

Ze heeft de studentenkaart nog om het te 
bewijzen: dr. Danielle Grouwels was de 
alleréérste die zich in 1973 inschreef aan 
de UHasselt. “Aan het LUC”, verbetert 
ze me meteen. “Het Limburgs Universitair 
Centrum: die naam vind ik nog altijd 
beter.”

Is het toeval dat uitgerekend jij de allereerste 
bent die zich inschreef?
Eigenlijk niet. Mijn vader was destijds 
eerste schepen van Diepenbeek en 
provincieraadslid, ook mijn moeder was 
politiek actief op lokaal en provinciaal 
niveau. Zij hadden hard gestreden voor 

een universiteit voor Limburg en maakten 
er een erezaak van dat ík de eerste zou 
zijn. (Lacht) Mijn moeder is de dag van de 
inschrijvingen ‘s morgens vroeg al naar de 
universiteit gereden.

Veel inspraak in die keuze heb jij met andere 
woorden niet gehad…
Ik wou zelf óók heel graag naar het LUC. 
Dat vernieuwende onderwijsconcept 
sprak tot de verbeelding. Lessen in kleine 
groepen, interactief leren, proffen die heel 
bewust voor die nieuwe universiteit kozen 
én het trimestersysteem… Dat was allemaal 
erg vooruitstrevend. ►



 CADEAUTJES 

Danielles studiegenoot, dr. Herman 
Kuppers, schuift mee aan tafel aan. “Veel 
studenten waren de eerste van hun familie 
die de kans kregen om naar de universiteit 
te gaan. De druk op hun schouders was 
groot, maar hun motivatie was ongezien”, 
zegt hij. Ook hij is een ‘product’ van die 
democratisering. “Ik was 25, werkte al als 
verpleger, maar had er altijd van gedroomd 
om dokter te worden. Toen het LUC er kwam, 
lag die droom plots binnen handbereik. 
Anders was mij dat nooit gelukt.”

Dat kan niet zo evident geweest zijn…
Herman Kuppers: Dat wás het ook niet. 
Ik was op dat moment al vader. Mijn 
tweede zoon werd in het midden van de 
examenperiode geboren. De dag vóór zijn 
geboorte legde ik het examen psychologie 
af, ´s anderendaags anatomie. Pittig, maar 
het lukte. Van examens uitstellen, was destijds 
geen sprake. Maar na de geboorte kreeg ik 
van enkele proffen wel cadeautjes.

Met hoeveel studenten zijn jullie gestart?
Danielle Grouwels: In totaal waren er nog 
geen 400 studenten voor zes opleidingen: 
geneeskunde, tandheelkunde, fysica, che-
mie, wiskunde en biologie. Met 120 genees-
kundestudenten waren we in de meerderheid.

Herman Kuppers: Al halveerde die groep 
in het tweede jaar. En in het derde nog 
eens. We studeerden met een 30-tal af. 
De lat lag hoog.

Danielle Grouwels: Een jaar later kwamen de 
studenten van de Economische Hogeschool 
er al bij. Dat vond ik wel fijn, want dat zorgde 
toch voor een andere dynamiek.
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DANIELLE GROUWELS is de allereerste studente die zich in 1973 inschreef aan 
het Limburgs Universitair Centrum. Na haar studies geneeskunde ging ze als huisarts 
aan de slag. Vandaag focust ze in haar praktijk op stress- en burn-outbegeleiding.



 ONGEWOON 

Beschrijf die beginjaren eens…
Danielle Grouwels: Pionieren. Niet alleen 
onder de professoren, ook onder de studen-
ten. Hoewel er veel mensen uit eigen streek 
naar Diepenbeek kwamen, waren er dat 
eerste jaar ook studenten uit Brussel en Ant-
werpen. Ook zij kozen heel bewust voor dat 
nieuwe onderwijsconcept. Mensen waren 
extreem gemotiveerd. En alles was ontzet-
tend goed georganiseerd – de lessen, uur-
roosters, rapporten... Op sommige cursussen 
moest je misschien al eens wachten, maar in 
het algemeen verliep alles vlekkeloos.

Herman Kuppers: De proffen waren 
vastbesloten om ons zo goed mogelijk 
voor te bereiden op die loopbaan in de 
geneeskunde. Proffen als dokter Beuls, 
Verwilghen, Sporken, Gelan, Van Poucke… 
Aan hun lessen denk ik met plezier terug.

Danielle Grouwels: Ook de kleine 
klasgroepen droegen bij aan die fijne 
sfeer en de praktijkgerichtheid. In vakken 
als anatomie konden wij oefenen met 
gewrichten. En bij het vak microscopie had 
élke student zijn eigen microscoop.

Herman Kuppers: Later, in Leuven, waren 
dat 120 microscopen voor 300 studenten. 
(Lacht) En er werkten er maar 60. 

Hoe diep drong ‘vernieuwing’ ook binnen in het 
curriculum?
Herman Kuppers: Wij kregen een vak 
als Medische Ethiek. Dat was uniek. We 
discussieerden over topics als abortus 
en euthanasie. En na de les nodigde 
professor Sporken ons thuis uit om verder te 
discussiëren.

Danielle Grouwels: Ook de verpleegstage 
was uniek. Geen enkele andere universiteit 
bracht haar studenten zó vroeg in de 
opleiding al in contact met patiënten en 
zorgverleners. 

Herman Kuppers: Uit de hele opleiding 
sprak aandacht voor de mens achter de 
patiënt. Dat was in die tijd ongewoon en 
vooruitstrevend. Maar wel érg belangrijk als 
arts. Want hoe kan je mensen verzorgen als 
je niet weet hoe die mens zich voelt? ►
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 BLIJVEN PLAKKEN 

Op de campus met zo’n klein aantal 
studenten… Was dat soms niet wat saai?
Danielle Grouwels: Een studentenleven 
zoals in Leuven was hier natuurlijk 
onbestaande, maar overal hing een 
gezellige sfeer. Na de les haastte niemand 
zich naar huis. Iedereen bleef nog plakken 
op de campus. Studenten zagen elkaar 
ook in het centrum van Diepenbeek. 
Klasgenoten zaten op kot bij families die 
een paar kamers verhuurden. En ´s avonds 
schoven die gewoon bij die familie mee 
aan tafel aan. Heel huiselijk.

Herman Kuppers: Ook de Villicus was er 
al vanaf het prille begin. Daar gingen niet 
alleen fuiven door. Je kon er ́ s middags ook 
lekkere spaghetti eten. Je zag Diepenbeek 
ook veranderen. Varkensstallen werden 
omgebouwd tot studentenkamers. Cafés 
schoten als paddenstoelen uit de grond. 
Mensen kookten ‘s middags soep voor 
studenten. De lokale horeca zag zijn omzet 
stijgen.

En de studentenverenigingen?
Danielle Grouwels: (Lacht) In dat eerste 
jaar was er een mannenclub: De Bovis Luci 
– de runderen van het LUC.

Herman Kuppers: Ik was een van de 
oudste studenten, kom uit de linkse 
beweging en tóch vroegen vrienden me om 
lid te worden. (Lacht) Eigenlijk wou ik van 
die club iets politieks maken, maar dat is 
niet gelukt. Toch deden we meer dan alleen 
maar pintjes drinken. We organiseerden 
een voetbaltoernooi, een Sinterklaasfeest…

Danielle Grouwels: Herman was 
ook de allereerste voorzitter van 
StudentenCoördinatieComité. Dat werd 
ook meteen dat eerste jaar opgericht.

Blij dat jullie erbij waren, die eerste jaren?
Herman Kuppers: Ik bewaar daar vooral 
mooie herinneringen aan. Ik heb er kansen 

gekregen waarvan ik voordien niet durfde 
dromen, heb er de basisimpulsen gekregen 
om dokter te worden én heb er vrienden 
ontmoet zoals Danielle.

Danielle Grouwels: Het was fantástisch 
dat we erbij mochten zijn. ■

HERMAN KUPPERS is gepensioneerd huisarts en UHasselt-docent in 
de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Hij is nog als 
dokter actief in het Bodhi-Project in India.
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Zekerheden bestaan niet. De 
enige constante in het leven is 
verandering – en als mens kunnen 
wij alleen maar zoeken naar 
momenten van tijdelijke balans. 
Die idee staat centraal in de kunst 
en het onderzoek van doctoranda 
Griet Moors (PXL MAD/UHasselt). 
En geen betere plek ter wereld 
om die idee te ver-beeld-en dan 
de Mekongdelta in Vietnam.

OP HET RITME VAN 
DE MEKONG

DOCTORANDA GRIET MOORS VERBEELDT VIETNAM 

Drie maanden lang trok Griet Moors naar 
Ho Chi Minh City in Vietnam. “De stad 
ligt ten noorden van de Mekongdelta, 
een haast sprookjesachtige streek”, zegt 
ze. “De mokkabruine Mekong-rivier met 
eindeloze vertakkingen, de houten bootjes 
vol geurende kokosnoten en ananassen, 
de waterbuffels die in de rijstvelden 
uitrusten en het dagelijkse leven dat in de 
helderste kleuren tussen paalwoningen en 
op drijvende markten voorbij dobbert… 
Alles is continu in beweging. En toch gaat 

er een grote rust uit van deze plek.”

De Mekong is de levensader van deze 
regio. Mensen leven, wonen en werken 
met en rondom het water. Een vijfde van 
de Vietnamese bevolking woont in de 
Mekongdelta, de helft van het voedsel van 
het dagelijks menu én 60 procent van de vis 
voor het hele land worden hier geproduceerd. 
“Maar de regio is ook bijzonder kwetsbaar 
voor klimaatverandering. Het wassende 
water overspoelt de streek steeds vaker. ►  

OVER DE GRENZEN
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De bevolking heeft ook daarmee leren 
omgaan. Méér zelfs: de mensen proberen 
zelfs hun voordeel te halen uit de stijging 
van het water. Als geen ander gaan zij 
om met de continue verandering die hen 
letterlijk overspoelt. Die fysieke ervaring van 
flow wilde ik graag vertalen in een visuele 
taal van vormen, kleuren, licht en schaduw.”

 WANKEL EVENWICHT 

Griets reis startte aan de oevers van de 
Mekongdelta. “Het dagelijkse leven speelt 
zich buiten af en was zó zichtbaar. Moeders 
die kleren wassen in 
de rivier, vaders die 
hun vissersbootjes 
repareren, kinderen die 
spelen op de oevers,… 
Als een bundeling van 
stromen die elkaar 
ontmoeten, versmelten 
of vertakken, maar 
altijd in beweging zijn.” 
In die voortdurende 
flow zie je ook kleine 
momenten van wankele 
evenwichten ontstaan, zegt ze haast 
poëtisch. “De kracht van de zon – die 
kleuren niet alleen deed oplichten, maar ook 
verbleken en vervagen – maakte die visuele 
ervaring nog intenser. Al die indrukken 
probeerde ik in duizenden foto’s te vangen.”

Pas nadien, in Ho Chi Minh City, gebruikte 
Griet die beeldrijke ervaringen in haar 
schilderwerk. “Hoewel ik nooit begon 
te schilderen vanuit een foto, zie je heel 
duidelijke parallellen in het kleurgebruik 

en in de compositie van mijn schilderijen 
en die foto´s. Dat bewijst dat het beeld 
geworden leven de grenzen van het 
canvas overstijgt.” 

 FELLE KLEUREN 

Het leven in Ho Chi Minh City staat mijlenver 
van de rust die rond de Mekongdelta hangt. 
Griet Moors: “Toeterende brommertjes, fel 
gekleurde mensenstromen, indringende 

hele dagen mogen verliezen in mijn 
schilderkunst, zonder daarbij afgeleid te 
worden door de beslommeringen van het 
normale, dagelijkse leven, voelde als een 
ongelooflijke vrijheid.”

Haar contact met de collega´s en de 
studenten van Ton Duc Thang University 
waren “warm en hartelijk”. “Ondanks de 
taalbarrière – slechts enkelen spreken een 
mondje Engels – en ondanks de vele andere 
verschillen. Ik had bovendien het grote 
geluk om studenten te mogen begeleiden 
in hun schilderatelier. Je kan dat haast niet 

vergelijken met wat we 
onze studenten hier 
aanleren. Zij schilderen 
nog veel klassieker 
– vooral stillevens – 
maar wel met veel 
felle kleuren en vanuit 
een ander gevoel voor 
esthetiek.” Stapten die 
studenten makkelijk 
mee in haar abstract 
verhaal? “Zonder 
aarzelen. We konden 

geen woord met elkaar spreken, maar we 
vonden elkaar in de taal van het beeld.”

 BALANS 

Even fysiek afstand nemen van het vertrouwde, 
verandering en nieuwe ervaringen omarmen 
en jezelf laten meevoeren op het ritme van 
het onbekende: het inspireert. Griet Moors 
knikt. “Deze kostbare ervaring van tijdelijke 
balans heeft mij als onderzoekster én als 
mens enorm verrijkt.” ■

geuren van exotisch eten… In die typische 
chaos van een Aziatische grootstad kan je 
jezelf als westerling al snel verliezen. En toch 
vond ik precies daar zo´n kostbaar moment 
van tijdelijke balans. Een evenwicht dat mijn 
zintuigen op scherp stelde.” Hoewel de 
hele setting rondom haar veranderd was, 
vond ze snel een nieuw ritme. “Elke dag 
wandelde ik, na mijn ontbijt – noedelsoep 
– naar het schilderatelier van de universiteit, 
om daar tot ´s avonds te schilderen. Mezelf 

Mijn studenten en ik konden 
geen woord met elkaar spreken, 

maar vonden elkaar in de taal 
van het beeld.
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OVER DE GRENZEN



ONDERZOEK IN ACTIE 

“NIET ALLE PASGEBORENEN 
ZIJN EVEN OUD”

TIM NAWROT, MILIEU-EPIDEMIOLOOG BIJ HET CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE

We beginnen al te verouderen 
vanaf de dag dat we zijn 
geboren. Maar welke 
omgevingsfactoren hebben 
impact op dat proces? En in 
hoeverre hebben die externe 
factoren – zelfs al vóór onze 
geboorte – invloed op onze 
levensverwachting? UHasselt-
professor Tim Nawrot 
bestudeert het.

Veroudering bij kinderen: wat houdt dat in?
Veroudering is een biologisch proces 
waarbij onze chromosomen langzaam 
aan afbrokkelen. Dat proces begint al van 
bij onze geboorte en levert lange tijd geen 
problemen op.  De uiteinden van onze 
chromosomen – de telomeren –  zijn namelijk 
gewoon een reeks herhalingen die we strikt 
genomen niet nodig hebben. Het is zoals het 
plastic omhulsel rond je schoenveters: pas 
wanneer het kapje aangetast is en de veter 

écht begint uit te rafelen, ondervind je daar 
hinder van. De meeste biologen bestuderen 
dit proces bij ouderen – wanneer de eerste 
klachten opduiken. Maar wij focussen dus 
op pasgeborenen.

En wat intrigeert jullie dan exact?
We weten dat onze telomeren tijdens 
ons leven sowieso korter worden, maar 
welke factoren beïnvloeden de snelheid 
van dit proces? En wat bepaalt hoe lang 

WIE IS TIM NAWROT?
Tim Nawrot is professor 
milieu-epidemiologie en 

verbonden aan het Centrum 
voor Milieukunde (CMK). Hij 
publiceerde meer dan 200 
wetenschappelijke artikels in 
toptijdschriften zoals Lancet, 
adviseerde o.a. de WHO 
en sleepte vier jaar geleden 
een prestigieuze European 
Reseach Grant in de wacht.
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onze telomeren zijn bij de geboorte? 
Als milieu-epidemiologen richten we ons 
vooral op de impact van de omgeving: 
luchtverontreiniging, voeding, levensstijl…

Ligt al vóór onze geboorte vast hoe oud 
we worden?
Dat is te kort door de bocht. Tijdens 
ons leven zijn er een heleboel andere 
factoren die de lengte van onze telomeren 
beïnvloeden. De biologie van veroudering is 
complex. Maar we willen wél graag beter 
begrijpen waarom er baby´s met langere 
en kortere telomeren zijn – en waarom dus 
niet alle pasgeborenen biologisch even oud 
zijn. Want het is duidelijk: hoe langer je 
telomeren, des te beter ben je beschermd 
tegen ouderdomsziekten op oudere leeftijd.

 GEBOORTECOHORT  

Kijken jullie specifiek naar 
luchtverontreiniging?
Niet uitsluitend. Wij hebben vijf jaar 
geleden een Europese subsidie gekregen 
voor een grootschalig geboortecohort. We 
verzamelden navelstrengbloed van meer 
dan 1.500 Limburgse baby´s. Met alle data 
die we daar verzamelen, zou het jammer 
zijn om alleen naar luchtverontreiniging 
te kijken. Ziekte en gezondheid worden 
bepaald door een samenspel van factoren.

Waren er al opmerkelijke verschillen in 
telomeerlengte bij de geboorte?
Ja. Drie factoren lijken veel impact te 
hebben: luchtverontreiniging, het gewicht 
van de moeder vóór de zwangerschap en 
socio-economische status. Bij de geboorte 
zien we dat luchtverontreiniging de 
telomeren met zeven procent kan verkorten. 
Dat is geen verwaarloosbaar effect…

Zadelen moeders die tijdens hun 
zwangerschap naast een drukke weg 
wonen, hun kinderen dan op met een 
lagere levensverwachting?
Hun voorbeschiktheid om oud te worden, 
is op moleculair biologisch niveau minder 
gunstig – maar meer ook niet. Dat je op vlak 

van de verouderingsbiologie al effecten van 
blootstelling vóór de geboorte ziet, toont 
wél aan dat ziektepreventie mogelijk al heel 
vroeg in het leven begint.

Moeders die wél naast zo’n drukke weg 
wonen, moeten dus niet meteen gaan 
verhuizen…
In Vlaanderen ontsnapt niemand aan 
de gevolgen van slechte luchtkwaliteit. 
We verliezen door de huidige 
luchtverontreinigingsniveaus allemaal 
ongeveer een jaar van onze levensduur. 
Onze Europese normen zijn gewoon niet 
streng en ambitieus genoeg. Die zullen op 
termijn toch moeten aansluiten bij de normen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie. 
Met z’n allen naar Scandinavië verhuizen, 
is geen optie.

Moeten wetenschappers op de barricaden 
staan?
Dat vind ik niet. Wij zorgen voor de 
harde cijfers, onderzoeksresultaten en 
objectieve conclusies. Daarna is het aan de 
beleidsmakers. Ik ben wetenschapper, geen 
politicus. Al hoop ik uiteraard dat er met 
onze resultaten iets gebeurt.

 HARVARD  

Hoe lang volgen jullie de kinderen die 
deelnemen aan jullie project op?
We hopen zo lang mogelijk, want de data 
die we met dit geboortecohort genereren, 
zijn uniek en resulteren in belangrijke 
internationale samenwerkingen – zoals die 
met Harvard en Imperial College London. 
Op dit moment zien we de kinderen op 
4-jarige leeftijd terug voor een uitgebreid 
cardiovasculair onderzoek en voor 
cognitieve testen. Daarin gaan we na hoe 
die lengte van telomeren verandert tijdens 
de eerste levensjaren en welke factoren 
impact hebben op dat verouderingsproces.

Wat wil je nog bereiken met dit 
onderzoek?
Ik hoop dat we deze groep kinderen zo lang 
mogelijk kunnen opvolgen. Het liefst hun hele 

leven lang. Met de data die dat oplevert, 
kunnen we de betekenis van moleculaire 
veranderingen vroeg in het leven, beter 
begrijpen. Het onderzoek wordt ook steeds 
interessanter omdat we de blootstelling 
almaar accurater kunnen meten. Collega 
Marcel Ameloot ontwikkelde onlangs, 
samen met een collega van de KU Leuven, 
een nieuwe lasertechniek die roetdeeltjes 
kan meten. Daarmee kunnen we weer 
heel wat wetenschappelijke onzekerheid 
wegnemen. ■

Lees ook het artikel over de nieuwe 
lasertechniek die een onderzoeksteam 
van UHasselt en KU Leuven 
ontwikkelde, op blz. 31.
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De managementopleiding voor brandweerofficiers, Wingmen College, de opleiding Hoe 
motiveer en versterk ik m’n team... De drie UHasselt SEE-initiatieven hebben alvast één ding 
gemeen: het is maatwerk, ontwikkeld in samenwerking met en op vraag van een externe 
partner. Waarom? “Omdat dát de toekomst is”, aldus directeur Stefan Coenen.

“ OPLEIDINGEN OP MAAT  
 ZIJN DE TOEKOMST” 

STEFAN COENEN, DIRECTEUR UHASSELT SEE 

UHASSELT IN ACTION
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“Hoe vertalen we academische kennis op 
een relevante manier naar de praktijk? 
Op zó een manier dat professionals daar 
meteen mee aan de slag kunnen? En hoe  

zorgen we ervoor dat onze groei aan ken-
nis en inzichten ook andere professionals 
en organisaties kan helpen groeien? Die 
vraag stellen we ons bij UHasselt SEE conti-
nu”, zegt directeur Stefan Coenen. “We ont-
wikkelen nieuwe opleidingsprogramma´s 
om die ambitie te kunnen waarmaken: 
langlopende programma’s, postgraduaten, 
kortlopende opleidingen, studiedagen…
Allemaal rond thema’s waarin onze uni-
versiteit expertise heeft. En: we doen dit 
steeds vaker met externe partners, op basis 
van heel concrete behoeften.”

 STRESS EN BURN-OUTS 

Een voorbeeld? Omdat stress en burn-outs 
steeds grotere issues zijn op de werkvloer, 
verplichtte de overheid bedrijven om doel-
gericht in te zetten op preventie van psy-
chosociale risico´s op het werk. Stefan 
Coenen: “Maar hoe begin je daar aan? 
Voor bedrijven is dat niet zo eenvoudig. 
Toen de CLB Group uit Alken die vraag 
rond opleiding en begeleiding steeds va-
ker zag terugkeren bij haar klanten, nam 
ze contact op met de UHasselt. We bouw-
den samen een praktijkgericht programma 
uit. De opleiding Hoe motiveer en versterk 
ik mijn team is daar het resultaat van. Om 
ook effectieve begeleiding en intervisies op 
de werkvloer te kunnen bieden, kwam ook 
Attitutor mee aan boord als partner.”

Een geslaagde combinatie, zo blijkt. “Wij 
hebben de academische expertise in huis 
die het verschil kan maken. Zij kennen de 
noden op het terrein als geen ander – en 
hebben heel praktijkgerichte inzichten en 
skills. Door samen een programma uit te 
tekenen en academische docenten samen 
te brengen met vakspecialisten, kan je écht 
meerwaarde creëren.”

 WINGMEN COLLEGE 

Ook Wingmen College kreeg op een ge-
lijkaardige manier vorm. “De vraag kwam 
van de Cronos Group. Zij vonden het jam-
mer dat heel wat mensen met goede idee-
en – ideeën die je kan vertalen in goed 
draaiende ondernemingen – vandaag die 
stap naar het ondernemerschap vaak niet 
durven zetten omdat de financiële risico’s 
en de onzekerheid als starter hen afschrik-
ken. Ze ontwikkelden een concept waarbij 
de Cronos Group de risico´s op zich neemt 
en nieuwbakken bedrijfsleiders in alle rust 
en (financiële) stabiliteit hun bedrijfsideeën 
kunnen uitwerken.” 

Een concept dat zich in andere provincies 
al bewezen had. “Maar wel een concept 
waarbij ze die potentiële starters heel goed 
willen opleiden, begeleiden en screenen. 
Met Wingmen College ontwierpen we sa-
men een goed doordachte opleiding. Een 
programma waarbij de Cronos Group de 
ontwikkeling van de soft skills voor haar re-
kening nam en wij de economische poot 
van de opleiding invulden. Ook daar zie 
je dat die samenwerking werkt.”

 WIN-WIN 

Steeds vaker contacteren externe partners 
UHasselt SEE met concrete opleidingsbe-
hoeften. “Op dit moment zitten er een paar 
gelijkaardige opleidingsprogramma´s in 
the pipeline”, zegt Stefan Coenen. “We 
merken dat dit soort maatwerk rendeert. 
Door onze onderzoeksexpertise en hun 
kennis van de noden op het veld bij elkaar 
te brengen, kunnen we programma´s ont-
wikkelen met een enorme meerwaarde. 
Een win-winsituatie voor alle partijen.” ■
www.uhasselt.be/see
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De FWO IBM Innovation Award 
én de Nokia Bell Scientific Prize. 
Onderzoeker Raf Ramaker sleepte 
ze alletwéé in de wacht.

TWEE FWO-PRIJZEN VOOR 
UHASSELT-ONDERZOEKER

EREDOCTORAAT 
MARKEERT 
20-JARIG

BESTAAN CMK

Dr. Olivier Ghekiere onderzocht of je ook 
met de recentste high-performance scan-
ners – CT- en MRI-scanners – de behande-
ling (stent of medicatie) kan bepalen van 
patiënten met een minder ernstige vernau-
wing op de kransslagaders. 

 MRI-SCAN 

Het onderzoeksteam voerde onderzoek 
uit bij 50 patiënten. “We vergeleken de 
resultaten van die twee nieuwe technieken 
met de actuele standaardbehandeling 
(met katheter) en ontdekten dat je bij deze 

Onderzoekers van het Jessa Ziekenhuis en de UHasselt hebben een nieuwe, 
niét-invasieve methode met MRI-scanners ontwikkeld om het zuurstoftekort in 
de hartspier vroegtijdig en accuraat op te sporen bij patiënten zónder acute 
hartklachten.

DOORBRAAK BIJ VROEGTIJDIG OPSPOREN 
ZUURSTOFTEKORT HARTSPIER

vernauwingen het zuurstoftekort in de hart-
spier wel degelijk accuraat kunt nagaan 
met een MRI-scan.”  Ook via een andere 
nieuwere niet-invasieve techniek, met een 
CT-scanner, konden ze bij patiënten het 
zuurstoftekort in de hartspier – veroorzaakt 
door een minder ernstige vernauwing – 
opsporen.

De studie maakt deel uit van het Limburg Cli-
nical Research Program – waarin Limburgse 
artsen en academici werken aan de ontwik-
keling van betere opsporing, behandeling 
en zorg van medische aandoeningen.

Hoe kan je als leek fysieke interfaces ontwik-
kelen en optimaliseren? Die vraag beant-
woordde Raf Ramakers in zijn doctoraat. 
De studie resulteerde in twee handige tools 
(PaperPulse en RetroFab) en meerdere patent-
aanvragen. En dat bekroonde het FWO met 
twee prestigieuze prijzen.  

 FLEXIBEL 

Met  PaperPulse kan je eender welk flexi-
bel substraat – posters, restaurantmenu´s 
of bordspelen – omvormen tot interactieve 
applicatie. “De tool werkt een beetje zoals 
PowerPoint: je kan afbeeldingen en senso-
ren vormgeven op een canvas”, vertelt dr. 
Ramakers. De elektronische circuits worden 
automatisch gegenereerd door de software 
en geproduceerd door een printer. Met Retro-
Fab vond dr. Ramakers ook een manier om 
– zonder technische expertise – bestaande 
fysieke interfaces aan te passen. Het onder-
zoek van Raf Ramakers werd mee gefinan-
cierd door iMinds (het huidige imec).
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Van snoepchemie en escape rooms 
tot een promillebrilparcours… We-
tenschap was nog nooit zó gezel-
lig als op 26 november. Meer dan 
2.000 bezoekers proefden op Dag 
van de Wetenschap van experi-
menten en demo’s. 

UHasselt-onderzoekers gaven niet alleen 
uitleg over hun eigen onderzoek. De be-
zoekers (jong en minder jong) mochten ook 
zélf experimenteren. Ze leverden zich over 
aan snoepchemie, probeerden de wereld 
te redden in de Escape Room Bacterial Ad-
venture, ontdekten hoe je een ‘stoere win-
kel’ creëert en ervaarden aan den lijve de 
effecten van te veel alcohol.

DAG VAN DE 
WETENSCHAP PRIKKELT 
2.000 BEZOEKERS

Jos Delbeke trad op 24 november 
toe tot het kransje UHasselt-eredoc-
toren. Het eredoctoraat markeerde 
het 20-jarig bestaan van het Centrum 
voor Milieukunde (CMK).

UHASSELT IN ACTION

Jos Delbeke verdiende zijn sporen als on-
derhandelaar van de Europese Commissie 
tijdens opeenvolgende VN-klimaatconfe-
renties. Hij is ook een van de architecten 
van de klimaatstrategie van de EU. Aan het 
hoofd van het directoraat-generaal Klimaat-
actie is hij nauw betrokken bij de ontwik-
keling van Europese wetgeving rond onder 
meer auto’s en brandstoffen, emissiehandel 
en luchtkwaliteit. Sinds 2013 doceert hij 
aan de KU Leuven. 

 LEIDER, STRATEEG 

Met dit eredoctoraat wilden de faculteit 
Wetenschappen en het Centrum voor Mi-
lieukunde Jos Delbeke eren “als leider, als 
strateeg, ten dienste van het klimaatbeleid 
en het leefmilieu in het algemeen”. Het ere-
doctoraat werd uitgereikt naar aanleiding 
van het 20-jarig jubileum van het Centrum 
voor Milieukunde. Het multidisciplinaire 
UHasselt-onderzoeksinstituut huisvest van-
daag meer dan 100 biologen, chemici, 
economen en juristen die samenwerken 
rond een waaier van milieuthema’s.

De behandeling van mond- en keelkanker 
bestaat vandaag nog vaak uit het chirur-
gisch verwijderen van grote delen van de 
mond en zelfs van het aangezicht. Onder-
zoekers van de UHasselt, KU Leuven en 
Stanford University zullen bestuderen of 
stamcellen uit de tand kunnen dienen als 
nieuwe therapie. “Eerst zullen we deze 
cellen genetisch manipuleren, zodat ze 
therapeutische genen naar de tumorcellen 
brengen en we énkel de tumorcellen aan-
vallen.” 

De wetenschappers kunnen de therapie 
ook opvolgen aan de hand van medische 
beeldvorming (kijken naar het gedrag van 
de stamcellen in het lichaam en het effect 
op de tumor). “Zo kunnen we onze strate-
gie onmiddellijk aanpassen waar nodig.”

Esther Wolfs heeft een beurs van 
150.000 euro van Kom Op Tegen Kan-
ker binnengehaald. Met het geld zal 
ze onderzoek kunnen voeren naar een 
nieuwe therapie voor mond- en keel-
kanker – waarbij gebruikgemaakt 
wordt van stamcellen uit de tand. 

150.000 EURO VOOR 
ONDERZOEK NIEUWE 
ANTIKANKERTHERAPIE

In hun studie zullen ze twintig personen met 
type I-diabetes een speciaal ontwikkeld pe-
rensap (‘Toffe Peren’) voorschotelen en vervol-
gens het verloop van glucose in hun bloed 
opvolgen. Vezels hebben een gunstige in-
vloed op de gezondheid, maar de invloed 
van perenvezels op de bloedsuikerspiegel is 
tot nog toe nooit onderzocht. “Op basis van 
een eerdere, beperkte pilootstudie vermoe-
den we dat perenvezels de suikeropname 
in ons spijsverteringsstelsel blokkeren”, zegt 
prof. dr. Dirk Valkenborg (UHasselt).

Onderzoekers van de UHasselt en het 
Jessa Ziekenhuis willen achterhalen of 
perenvezels suikeropname in ons spijs-
verteringsstelsel kunnen blokkeren. 

BLOKKEREN PERENVEZELS 
SUIKEROPNAME?

 DIABETES 

“Indien de resultaten van het onderzoek po-
sitief zijn, betekent dit dat ook mensen met 
diabetes veilig zullen kunnen genieten van 
een zoet, natuurlijk perensap – zónder de 
nadelige effecten van glucose”, aldus de 
onderzoekers. 

Deze studie maakt deel uit van het Limburg 
Clinical Research Program – waarin Lim-
burgse artsen en academici werken aan 
de ontwikkeling van betere opsporing, be-
handeling en zorg van medische aandoe-
ningen.
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Darmflora zijn gevoelig aan zout. 
Dat blijkt uit internationaal on-
derzoek waaraan prof. dr. Mar-
kus Kleinewietfeld (VIB-UHasselt) 
meewerkte. “De resultaten zijn 
veelbelovend, maar er is nog veel 
meer kennis nodig over de com-
plexe interactie tussen voedsel-
opname, darmflora en immuniteit 
– en over hun rol in ziekten.” 

UHasselt daagde leerlingen van 
het laatste jaar secundair onder-
wijs uit om er een on-ver-ge-te-
lijke Chrysostomos van te maken. 
De beste/gekste/origineelste idee-
en maakten kans op een deel van 
de prijzenpot van 3.000 euro.

UHASSELT BEZORGT SCHOLEN 
GEKSTE CHRYSOSTOMOS OOIT 

DARMFLORA ZIJN
GEVOELIG AAN ZOUT
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Uit een studie onder leiding van wetenschap-
pers van het Experimental and Clinical Re-
search Center (ECRC) in Berlijn bleek dat 
zout het aantal vermindert van een specifiek 
type melkzuurbacteriën in de darm van mui-
zen. Dat heeft een effect op immuuncellen 
die dan weer een kritieke rol spelen in au-
toimmuunziekten en hypertensie. Probiotica 
zouden een invloed kunnen hebben op deze 
slechte effecten van zout bij proefdiermodel-
len voor autoimmuunziekten en hypertensie. 

“Dit zijn interessante bevindingen met een 
potentieel voor de ontwikkeling van nieuwe 
therapeutische pistes”, zegt professor Mar-
kus Kleinewietfeld (VIB-UHasselt), coauteur 
van het artikel dat onlangs in Nature ge-
publiceerd werd. Vervolgonderzoek moet 
nu de complexe interactie tussen voedsel-
opname, darmflora en immuniteit nog beter 
blootleggen.

“Mensen konden online stemmen, maar 
alle ideeën werden door een jury ook ge-
evalueerd op originaliteit én ondernemers-
zin – de wil om zélf iets te organiseren”, 
zegt Sarah Timmermans. De gelukkige 
winnaars waren Kindsheid Jesu Hasselt 
(een show met o.m. driekoppige honden), 
Onze-Lieve-Vrouwelyceum Genk (hinder-
nissenparcours), GO! Atheneum Hasselt 
(generatiestrijd tegen leerkrachten) en Sint-
Ludgardisschool Merksem (foute fitness).

KONINKLIJK APPLAUS VOOR 
HANDWASLIED

Op 9 november werd het 
‘handwaslied’ van studenten 
UHasselt en PXL Music voorgesteld. 
Ook koningin Mathilde was bij 
die wereldpremière, in het Indiase 
Mumbai, aanwezig. Met het 
nummer willen de studenten de 
hand- en tandhygiëne bij Indiase 
kinderen promoten. 
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Hun nieuw algoritme om de risico’s bij de 
behandeling van hartritmestoornissen 
te verminderen, leverde industrieel 
ingenieurs Céline Cuypers en Kobe 
Bamps (UHasselt/KU Leuven) de EOS-
Prijs 2017 op.

Met de EOS-Prijs bekronen Scriptie vzw 
en EOS Magazine jaarlijks de beste scrip-
tie in de harde wetenschappen.

De UHasselt/KU Leuven-winnaars ontwikkel-
den in het kader van hun masterproef, samen 

UHASSELT IN ACTION

INDUSTRIEEL INGENIEURS
WINNEN EOS-PRIJS 2017

KONINKLIJK APPLAUS VOOR 
HANDWASLIED

Unicef India zal het handwaslied 
gebruiken voor Fit For School (onder-
steund door de WHO en Unicef). 
Dat programma wil handen wassen 
en tanden poetsen bij kinderen in ont-
wikkelingslanden promoten – en dat 
als activiteit op school. Fit For School 
maakt in India deel uit van een natio-
naal gezondheidsprogramma. 

Bekijk de clip op
www.youtube.com/uhasselt

met Dr. Pieter Koopman (Jessa Ziekenhuis), 
een nieuwe techniek om mogelijke beschadi-
ging van de middenrifzenuw bij de invasieve 
behandeling van hartritmestoornissen béter te 
helpen voorkomen. Ze dokterden een algorit-
me (EXSAC) uit om de locatie van die nervus 
phrenicus te bepalen vóór de ingreep. Het 
algoritme werd uitgetest op 27 patiënten. Bij 
89% van de patiënten kon EXSAC de zenuw 
detecteren met een accuraatheid van 3,51 
millimeter. Het algoritme wordt wel nog niet 
meteen in het operatiekwartier gebruikt: eerst 
volgen er nog medische validaties.

De Limburgse Jobbeurs, de groot-
ste professionele talentenjacht 
voor hoogopgeleiden in de regio, 
was ook dit jaar weer een groot 
succes. Meer dan 750 masterstu-
denten, doctorandi en alumni ont-
moetten 88 bedrijven op campus 
Diepenbeek.

Onderzoekers van UHasselt en KU 
Leuven hebben een nieuwe laser-
techniek ontwikkeld om roetdeel-
tjes in het lichaam te detecteren. 
De resultaten werden gepubliceerd 
in de American Journal of Respira-
tory and Critical Care.

JOBBEURS TREKT 
750 JONGEREN 
EN 88 BEDRIJVEN

LASERTECHNIEK 
DETECTEERT 

ROETDEELTJES IN 
LICHAAM

BDO, Coca Cola, Delaware Consulting, 
Jessa Ziekenhuis en Ethias… 88 bedrijven 
gingen het gesprek aan met potentiële werk-
nemers. Op de infomarkt, in de lounge of in 
een van de vele handige workshops maakten 
studenten en alumni werk van hun zoektocht 
naar werk. Een initiatief van de UHasselt en 
Hermes Alumni.

“Wereldwijd sterven meer dan 4,2 miljoen 
mensen per jaar voortijdig door luchtvervui-
ling. Om gezondheidsnormen correcter te 
kunnen bepalen, is er – naast concentraties 
in de lucht – ook nood aan een betrouwbare 
meting van de blootstelling van koolstofdeel-
tjes in het lichaam zelf. Met deze nieuwe la-
sertechniek kan dat nu”, vertelt prof. dr. Tim 
Nawrot (UHasselt).



WIE IS PIETER 
VAN MOLL?

Na zijn bacheloropleiding fysica aan 
de UHasselt, behaalde Pieter een 
masterdiploma burgerlijk ingenieur. 
Maar liever dan met dat diploma aan de 
slag te gaan in de bedrijfswereld richtte 
hij, samen met basketbalvriend Freek, 
een eigen bedrijf op. Met Bambooti 
stoppen ze MacBooks en smartphones 
in een trendy, exclusief en duurzaam 
houten of stenen jasje. 
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Er zijn héél wat UHasselt-alumni die het mooie weer maken. In bedrijven, bij overheden of als 
ondernemer. Elke editie legt UHasselt Magazine zo’n alumnus zeven vragen voor. Deze editie: 
Pieter Van Moll (fysica), co-founder van Bambooti.

“AAN UHASSELT HEB 
IK LEREN FIXEN” 

PIETER VAN MOLL (FYSICA), CO-FOUNDER VAN BAMBOOTI

Na de middelbare school ging ik 
fysica STUDEREN, omdat…

ik totaal niet wist wat ik later wou worden. 
Dus ging ik studeren wat ik het liefst deed in 
de middelbare school: fysica. Ik wist dat het 
een zware opleiding was en dat beviel me, 
want ik houd wel van een uitdaging. Boven-
dien wist ik dat ik nog makkelijk zou kunnen 
doorstromen naar de opleiding burgerlijk 
ingenieur. Zo hield ik mijn opties nog open.

Wat studeren in Diepenbeek zo 
BIJZONDER maakte, was…

de gezelligheid en het familiale karakter. 
Met 28 studenten startten we aan de op-
leiding fysica. Een hechte groep, ik heb er 
vrienden voor het leven gemaakt. En dan 
was er nog de agora waar je ook studen-
ten uit andere opleidingen leerde kennen. 
Heel spontaan. Toen ik nadien in Leuven 
ging studeren, heb ik dat écht gemist.

Mijn favoriete PLEKJE op de campus 
was…

de bibliotheek. Studenten fysica hadden in 
de voormiddag altijd een hoorcollege en 
het allerlaatste uur een responsiecollege. 
Omdat we maar met 28 waren, ging ie-
dereen altijd naar de les. De tijd tussen de 
lessen was bedoeld voor zelfstudie. We 
hebben samen u-ren in de bibliotheek door-
gebracht. We hebben er hard gestudeerd, 
maar vooral ook heel veel plezier gemaakt.

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

mezelf blijven uitdagen. Doorzetten, ook 
als het moeilijk wordt of als de motivatie ver 
zoek is. Dat is ook vandaag nog relevant, 
want hoe sexy zo´n start-up ook klinkt, niet 
alle aspecten van de job zijn even plezant. 
Boekhouding blijft boekhouding, hè.

In Diepenbeek heb ik ook leren fixen. Dat 
komt bij Bambooti enorm goed van pas. Din-
gen proberen te regelen, notities van ande-
ren lospeuteren en precies genoeg studeren 
om te kunnen slagen… Omdat ik de helft van 
de tijd niet wist waar de klok luidde, moést ik 
het wel leren regelen.

De sleutel voor SUCCES ligt volgens 
mij in…

als ik dat maar eens wist. Op dit moment lij-
ken we vooral heel succesvol (lacht). Achter 
de schermen van een start-up heerst constant 
chaos. Dat is niet altijd makkelijk. Maar mis-
schien is de sleutel van succes wel gewoon: 
niet opgeven, doorzetten, ambitieus blijven 
en jezelf blijven uitdagen. ■

De DOCENT die mij het meest 
inspireerde, was…

Carlo Vanderzande. Hij straalde zó veel 
rust uit en sprak met zó veel kennis van 
zaken, dat het respect afdwong. Zelfs de 
moeilijke dingen kon hij bijzonder kalm en 
helder uitleggen.

Als STUDENT was ik…
niet meteen een hoogvlieger. In alle eerlijk-
heid: ik wist de helft van de tijd niet waar-
over het ging. Tijdens de les schreef ik 
zoveel mogelijk op, maar eigenlijk snapte 
ik er op dat moment niet zo veel van. En 
door mijn acuut talent voor uitstelgedrag, 
begon ik ook pas te studeren wanneer het 
echt niet anders kon. Zonder de druk van 
deadlines raakte ik niet op gang.

Een fuifbeest was ik niet. Al kampte ik in het 
eerste jaar wel met een lichte pokerversla-
ving (lacht). Ik basketbalde ook op redelijk 
hoog niveau en dat slorpte heel wat tijd 
op. Toen ik in het tweede jaar de film The 
Social Network zag, begon ik stilletjes te 
dromen van het ondernemerschap. Mijn 
medestudenten lachten daar een beetje 
om: Dan heb je de verkeerde richting ge-
kozen, zeiden ze dan. En tóch ben ik een 
jaar later in Leuven al mijn eerste onder-
neming gestart: een iPhone-herstelbedrijfje.

ALUMNUS IN DE KIJKER
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DOCTORAAT
IN HET

KWADRAAT 

TIM DE CEUNYNCK DOCTOREERDE AAN UHASSELT ÉN LUND UNIVERSITY 

Als kind was Tim De Ceunynck vooral geïn-
teresseerd in auto´s. De passie voor mobili-
teit en verkeersveiligheid kwam later. “Toen 
ik als 18-jarige een UHasselt-professor 
mobiliteitswetenschappen op een infodag 
hoorde praten over de uitdagingen in het 
vakgebied, wist ik meteen: deze richting 
wil ik uit”, vertelt Tim De Ceunynck. De 
liefde voor het onderzoek volgde tijdens 
z’n opleiding. “We mochten vaak kleinere 
onderzoeken opzetten. Doctoreren, dat 
leek haast een jongensdroom. Je een paar 
jaar lang mogen vastbijten in een complex 
vraagstuk waar niemand tot dan toe al 
een antwoord op kon formuleren.  Dieper 
graven, méér lezen, nieuwe invalshoeken 
verkennen en zo beetje bij beetje de puz-

Toen Tim De Ceunynck op 29 september zijn doctoraat in de 
mobiliteitswetenschappen verdedigde, leverde hem dat niet één, 
maar twéé doctortitels op: eentje van de UHasselt en eentje van Lund 
University (Zweden). “Zo’n dubbeldoctoraat vraagt méér inspanning, 
maar het brengt ook méér impact.”
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TERUGBLIK/VOORUITBLIK

zel leggen… Dat leek me héérlijk. Toen de 
kans zich voordeed om te doctoreren, heb 
ik geen seconde getwijfeld.”

Toen Tim De Ceunynck startte, werd de 
analyse van bijna-ongevallen steeds be-
langrijker. “Logisch eigenlijk, want als je in 
kaart kan brengen wat bepaalde verkeers-
situaties potentieel gevaarlijk maakt, kan 
je daar heel veel relevante informatie uit 
destilleren.”

 ZWEEDSE KNOWHOW 

De onderzoeksgroep Mobiliteitsweten-
schappen van de Zweedse Lund Univer-
sity heeft een rijke geschiedenis in het 

observeren van verkeersgedrag en bijna-
ongevallen. “Hun onderzoek is wereldver-
maard. Zij startten al in de jaren zeventig 
met menselijke observatoren en werken 
intussen al jarenlang met – zelf ontwikkel-
de – gesofisticeerde automatische video-
analysesystemen. Als ik in onze Belgische 
context bijna-ongevallen wou bestuderen, 
kon ik hun gespecialiseerde software én 
knowhow heel goed gebruiken. De onder-
zoeksgroep in Lund was snel bereid om me 
wegwijs te maken in hun softwarepakket 
en we spraken af dat ik een week lang 
naar Zweden zou gaan om hun methodiek 
in de vingers te krijgen.” 

Tijdens die week werd Tim De Ceunynck 

alvast één ding meteen duidelijk: het leren 
werken met de tool was slechts een deel 
van de oplossing. “Vlot beelden leren ver-
werken met hun software was één ding, 
maar welke indicatoren hanteerde ik best 
bij de analyse ervan? Hoe valide waren 
onze indicatoren in deze context? En hoe 
kon ik dit innovatieve systeem gebruiken 
om voorspellingen te doen rond veiligheid? 
Niemand in België had al ervaring met 
zulke analyses. De enige manier om dat te 
leren, was om langere tijd in Zweden door 
te brengen.”

Die ‘langere tijd’ werd uiteindelijk… acht 
maanden. Tim De Ceunynck: “Zonder twij-
fel de inspirerendste periode uit mijn ►
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doctoraat. De inzichten die ik daar op-
deed, hebben mijn onderzoeksresultaten 
naar een hoger niveau getild en de impact 
van mijn doctoraat positief beïnvloed. Ik 
heb in een recordtijd véél geleerd én heb 
mooie contacten kunnen opbouwen. Niet 
alleen voor mezelf trouwens, maar ook voor 
het Instituut voor Mobiliteit en de UHasselt. 
Tijdens mijn verblijf hebben we samen een 
Horizon2020-project uitgewerkt dat Lund 
coördineert – en dat uiteindelijk ook goed-
gekeurd werd. Binnen dat project loopt de 
samenwerking met de UHasselt vandaag 
nog voort.”

 FAN VAN FIKA 

Of hij tijdens zijn verblijf ook gevallen is voor 
de in de glossy blaadjes zo geprezen char-
mes van de Zweedse cultuur? “De Zweden 
zijn hyperefficiënt en werken op een onge-

TERUGBLIK/VOORUITBLIK

lofelijk hoog niveau. Maar hun samenleving 
lijkt op een veel gezapiger tempo te draaien 
dan de onze”, antwoordt hij. “Ze werken 
niet heel véél, maar wel heel goéd. Om zes 
uur ́ s avonds gaan de lichten – letterlijk – uit 
op kantoor, in de zomer nemen alle onder-
zoekers minstens een maand vakantie.” En 
dan is er nog de fika: de typisch Zweedse 
koffiepauze waar alles besproken wordt bij 
een stuk taart. “Dáár groeien contacten en 
nieuwe ideeën.”

Tijd voor nog wat Zweedse clichés. Die 
afstandelijkheid, bijvoorbeeld. Tim De Ceu-
nynck: “Dat lijkt alleen maar zo. Ze zullen 
inderdaad niet meteen spontaan met jou 
beginnen te praten op de bus en ze gaan 
er vanuit dat iedereen een mondje Zweeds 
leert… Zelfs onder onderzoekers op de 
universiteit is Zweeds de voertaal. Maar 
eenmaal je door dat eerste ijslaagje bent, 

zijn ze superhartelijk. De hele maatschap-
pij ademt een rust uit die wij niet meer 
kennen.” Ook in het verkeer? “Absoluut. Ik 
had heel erg het gevoel – en dit is de niet-
wetenschappelijke analyse van mijn verblijf 
– dat hun lage ongevallencijfers gedeeltelijk 
te verklaren zijn door die afwezigheid van 
stress. Eigenlijk is hun verkeersinfrastructuur 
niet zo gek veel ingenieuzer of geavanceer-
der dan die van ons. Zweedse chauffeurs 
zijn gewoon een pak minder opgejaagd en 
houden zich veel beter aan de regels.”

 RENDEREN 

Een dubbeldoctoraat is niet makkelijk, zegt 
de jonge onderzoeker. “Administratief is 
het een heel kluwen. En: dubbel zoveel in-
put en meningen verhogen ook inhoudelijk 
de druk. De lat ligt ontzettend hoog. De 
inspanningen die je moet leveren, zijn niet 
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evident. Maar ze renderen wel. Je resulta-
ten zijn beter. En je doctoraat krijgt door 
die dubbele titel ook dubbel zo veel uitstra-
ling.”

Wat heeft het hem verder opgeleverd, op 
die twéé doctoraatstitels na dan? “Het 
heeft m’n blik als mens verruimd, mijn in-
zichten als onderzoeker naar een hoger 
niveau gebracht en mijn carrière mee ge-
stuurd. Want ook als onderzoeker aan het 
Vias Institute werk ik met videoanalyses van 
bijna-ongevallen. En ik ben ook nog be-
trokken bij dat Horizon2020-project dat ik 
in Lund mee mocht vormgeven. Zo onder-
steun ik een week per maand een Noors 
onderzoeksinstituut met hun video-analyses. 
Ja, mijn liefde voor Scandinavië – én voor 
internationaal onderzoek – tekent dus ook 
de komende jaren nog mee mijn professio-
neel parcours.” ■

GEMEENSCHAPPELIJKE 
DOCTORATEN IN DE LIFT

In 2016 was 15 procent van alle UHasselt-doctoraten gemeen-
schappelijke doctoraten. “Een positieve evolutie”, aldus Ann Pe-
ters, directeur Onderzoekscoördinatie. 

“De voordelen voor de jonge onderzoekers, voor hun promotoren én voor de universi-
teit zijn legio”, aldus Ann Peters. “De doctorandus profiteert van een bredere begelei-
ding en kan voor zijn onderzoek gebruikmaken van de onderzoeksinfrastructuur van 
twéé universiteiten. En voor de promotoren is dit soort begeleiding de ideale manier 
om een andere onderzoeksgroep in zijn domein beter te leren kennen. Niet toevallig 
worden in de schoot van zulke gemeenschappelijke doctoraten vaak andere, boei-
ende onderzoekssamenwerkingen geboren.”

100 gezamenlijke doctoraten in de pipeline

behaalde
doctoraten

behaalde gezamen-
lijke doctoraten

lopende
UHasselt-doctoraten 
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“ALS IK HET EVEN NIET WEET, APP IK STEYN”
ANGGARANI FATMAWATI EN STEYN VA NCRONENBURG, STUDENTENBUDDIES

Van het chaotisch drukke Jakarta naar het groene, rustige Diepenbeek – het is een hele stap. “Een schok”, zo 
omschrijft Anggarani Fatmawati het zelf. Ze kwam naar hier om Transportation Sciences te studeren, maar 
stond te kijken van haar nieuwe leefwereld. Haar draai vond ze onder meer dankzij haar ‘studentenbuddy’ 
Steyn Vancronenburg.

Weetje: in Jakarta wonen op 662 vierkan-
te kilometer tien miljoen (!) mensen samen. 
“Bezoekers zien de Indonesische hoofdstad 
vaak als een drukke, vuile en chaotische 
stad, maar voor mij is het m’n thuis. De plek 
waar ik opgroeide”, zegt Anggarani Fatma-
wati. 

Het verkeer in Jakarta is berucht. “Het is er 
zó druk dat het mee bepaalt hoe we ons 
leven organiseren. Stoppen we om 19 uur 
met werken? Dan blijven we nog minstens 
tot 21 uur in de stad, om pas daarna nog 
eens twee uur in de file te gaan staan. Vroe-
ger vertrekken heeft helemaal geen zin. 

Afspreken met vrienden doe je best in de 
buurt van de plek waar je woont of werkt. 
Het allerliefste spreek je af in een van de 
vele shoppingscentra. Een beetje winkelen, 
een koffietje drinken, iets eten of gewoon 
mensen kijken…. Alle winkels zijn open tot 
22 uur en de airco draait continu.”
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“ALS IK HET EVEN NIET WEET, APP IK STEYN”
ANGGARANI FATMAWATI EN STEYN VA NCRONENBURG, STUDENTENBUDDIES

DE WERELD EN UHASSELT

onderzoekers en stafleden van de UHasselt 
samenbrengt via een waaier van kleinere 
en grote events. Het Platform draait volle-
dig op vrijwilligers. Anggarani: “Het is niet 
evident om in een land terecht te komen 
waar je helemaal niemand kent, waar je 
de taal niet begrijpt en waar alles anders 
georganiseerd is. Dan is het ontzettend fijn 
dat iemand je staat op te wachten wan-
neer je net geland bent. Steyn toonde mij 
de campus, de stad en ging met mij mee 
inkopen doen. Dat maakte die eerste da-
gen een stuk makkelijker.” Steyn: “Tja, ze 
had geen jas bij. Ze heeft een jaartje in 
Valencia gestudeerd, het Belgische klimaat 
heeft haar kennelijk verrast.”

“Wij hebben twee seizoenen: een droog 
seizoen en een regenseizoen”, zo zet de 
Indonesische studente de puntjes even op 
de i. “Maar het is er altijd lekker warm. 
Ons weer is ook dúidelijk: ofwel regent het 
– en dan heb je zelfs overstromingen – of-
wel niet. Hier in België heb je die uitersten 
niet: geen stralende zon, maar ook geen 
dramatische plensbuien die dagen duren. 
Alles lijkt hier wat grijzer, meer ingehouden 
en ingetoomd. Een beetje zoals de men-
sen…”

 MET ANDERE OGEN 

Als je ziet hoe Anggarani naar ons land 
kijkt, ga je zelf ook met andere ogen naar 
je eigen cultuur en gewoontes kijken, op-
pert Steyn. “Het doet je beseffen dat Vla-
mingen misschien niet de allerhartelijkste 
en toegankelijkste mensen zijn. We zijn 
wel beleefd, maar ook afstandelijk. Het is 
niet zo evident om hier als buitenlandse stu-
dent te integreren.”

“Jullie zullen niet snel een praatje maken 
op de tram of in de gang. Dat gebeurde 
in Spanje eigenlijk veel spontaner, maar 
daar sprak dan weer haast niemand En-
gels. En met ¡hola! kwam ik ook niet ver. 
In Vlaanderen spreekt zelfs de buschauffeur 

een mondje Engels. Bovendien lijken een 
aantal Indonesische woorden – door ons 
kolonisatieverleden – heel erg op het Ne-
derlands. Wastafels, handdoeken en een 
apotheek: dat hebben wij in Jakarta ook”, 
lacht Anggarani. 

 KWALITEITSLABEL 

Heeft ze eigenlijk al wat Belgische vrien-
den? “Nog niet veel. Maar ik heb Steyn, 
natuurlijk. Hem kan ik altijd bellen of 
whatsappen als ik het even niet weet. Hij 
is ook al een keer, samen met zijn vriendin, 
bij mij komen eten. Heel gezellig”, vertelt 
ze. “In de International Master of Transpor-
tation Sciences zijn de buitenlanders in de 
meerderheid. Er hangt een hele fijne sfeer. 
Studenten uit de Filipijnen, Vietnam, Zim-
babwe, Mexico en Zuid-Afrika zitten sa-
men in de les. Dat is leuk. We koken vaak 
samen of maken eens een uitstapje.”

Transportation Sciences – en verkeersveilig-
heid in het bijzonder – is een topic waar-
over men in Indonesië nog niet zo veel 
kennis heeft. “Met die kennis kan ik straks 
in Jakarta een verschil maken. Bovendien 
zal de VLIR-UOS-beurs waarmee ik hier 
kan komen studeren, mij ook op persoonlijk 
vlak geen windeieren leggen. In Indonesië 
kleeft aan zo´n Europees diploma namelijk 
een kwaliteitslabel. Goed voor de carrière, 
dus.”

Nog even terug naar dat contrast tussen 
megastad Jakarta en Hasselt/Diepenbeek. 
Heeft Anggarani haar draai intussen ge-
vonden? “Toen ik hier aankwam, voelde 
Hasselt niet echt aan als een stad. Het 
was me hier een beetje te rustig en groen”, 
lacht ze. “Maar stilaan val ik voor de char-
mes van de rust. Door buiten je comfort-
zone te treden – en al het bekende los te la-
ten – leer je jezelf veel beter kennen. Wie 
ik ben, waar ik naartoe wil… Van hieruit 
weet ik dát veel beter…” ■

 JAS 

“Toen Anggarani de eerste keer bij 
mij in de auto stapte, sprak ze meteen 
haar grote verbazing uit over ons rustig 
verkeer”, vertelt haar studentenbuddy 
Steyn Vancronenburg. “Gek hè, want 
zó rustig ervaren wij dat helemaal niet. 
En toen ik een andere auto liet ritsen, 
vroeg ze op een ietwat berispende 
toon wat ik in hemelsnaam aan het 
doen was. (Lacht) Hoe warm, zacht en 
gastvrij Indonesiërs ook zijn, in het ver-
keer zijn ze allerminst hoffelijk.” 

Steyn is één van de UHasselt-buddies 
die buitenlandse studenten wegwijs 
maken aan de universiteit. Het Buddy 
Programma is een initiatief van het 
International Platform dat studenten,  
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UHasselt porde haar studenten en personeelsleden als part-
ner van Music For Life aan om de handen uit de mouwen te 
steken voor het goede doel. Ze dansten, liepen en wandel-
den zich dan ook in het zweet, verkochten wenskaarten en 
boeken, haalden hun kleerkasten leeg voor een tweedehands-
kledingmarkt, toonden hun muzikaal talent én poetsten zelfs 
schoenen. En al die acties leverden heel wat geld op voor 
uiteenlopende goede doelen – waaronder het Revalidatie & 
MS Centrum Overpelt.

WÉÉR DE 
WARMSTE…
Voor het derde jaar op rij ‘de warmste unief 
van Vlaanderen’ worden? De UHasselt ging 
dié uitdaging maar al te graag aan. Haar 
110 (!) acties brachten welgeteld 79.771,06 
euro op.



41

UHASSELT WAS ERBIJ
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Elke editie scant een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van zijn/haar vakgebied de drie boeiendste 
trends. Deze editie: Jo Berben over woontrends.

1 2 3
“De stad wordt steeds populairder en 
aantrekkelijker als woonplek. Zowel 
voor jongeren als voor ouderen.  Met 
alle gevolgen van dien. Omdat de 
woonruimte in de stad nu eenmaal 
beperkt is, moeten mensen compacter 
gaan wonen, zónder dat ze daarbij aan 
leefcomfort inboeten. (Interieur)architec-
ten moeten dus steeds meer slimme op-
lossingen vinden om elke vierkante me-
ter optimaal te benutten. Bij hun ontwerp 
moeten ze bovendien vérder kijken dan 
de individuele woonruimte. Ook de 
vrije, gedeelde ruimtes smeken om een 
interessante, zinvolle en zo groen moge-
lijke invulling. Vandaag zie je in Brussel, 
Hasselt en Genk groendaken ontstaan 
waar mensen samen aan urban farming 
doen. Zulke initiatieven – waarin slimme 
architectuur mensen samenbrengt – zal 
je alleen maar zien groeien.”   

“Waar architectuur vroeger vooral mo-
nocultuur was en je de sociologische 
scheidingen in onze samenleving ver-
taald zag in het ontwerp van gebou-
wen, zal dat in de toekomst veranderen. 
We stappen af van het architecturale 
hokjesdenken en de creatie van aparte 
flatgebouwen voor ouderen en studen-
ten, woonwijken voor de middenklasse 
en sociale huisvesting… Die scheiding 
is achterhaald. Waarom zouden oude-
ren en studenten niet in één gebouw 
kunnen wonen, samen? Ruimtelijk en 
technisch zijn er vandaag nog maar 
weinig bezwaren. Architecten gaan 
steeds meer op zoek naar hybride op-
lossingen, waarbij woonprogramma’s 
die op het eerste gezicht haaks staan 
op elkaar, verbonden worden in één 
ontwerp. Zo creëren we niet alleen 
architecturale, maar ook maatschappe-
lijke meerwaarde. Hybride oplossingen 
zijn de toekomst.” 

“Kwaliteitsvol wonen gaat niet langer 
over woningen ontwerpen voor indivi-
duen. Steeds vaker formuleren nieuwe 
woonvormen mee antwoorden op grote 
uitdagingen. Hoe gaan we als samenle-
ving om met vereenzaming, vergrijzing, 
het tekort aan beschikbare ruimte, duur-
zaamheid, energie en klimaat? Daar 
denken architecten mee over na. De 
architect is al lang niet meer degene 
die vanachter zijn ontwerptafel plan-
nen uittekent die uitgevoerd worden. 
Hij is degene die – als regisseur van 
multidisciplinaire teams van sociologen, 
verkeersdeskundigen, historici en land-
schapsontwerpers – op zoek gaat naar 
manieren om de samenleving ruimtelijk 
vorm te geven. Die nieuwe rol zal in de 
toekomst alleen maar belangrijker wor-
den. En wij stomen onze studenten zo 
goed mogelijk klaar voor die opdracht.” 

TERUG NAAR
DE STAD 

SCHIJNBARE 
TEGENSTELLINGEN 
VERBINDEN

ARCHITECT ALS
REGISSEUR

Jo Berben is professor aan de faculteit Architectuur en kunst. Hij coördineert de masteropleiding en een internationale 
masterstudie binnen de opleiding. Architectuur moet verbinden, vindt hij. En die idee brengt hij ook als co-founder-architect 
van a2o in de praktijk. Samen met zijn team werkt hij aan diverse projecten in binnen- en buitenland. 

TRENDWATCHING

“COMPACTER, GROENER,
MEER HYBRIDE”  

JO BERBEN OVER TRENDS IN ONS WONEN 
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Deze brochure is gedrukt op papier gecertificeerd door 
de Forest Steward Council (FSC). Deze organisatie promoot 

en waarborgt een verantwoord bosbeheer dat economisch leef-
baar, milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig is.

Aan de universiteit 
van vandaag 
praat je wél tijdens 
de les.
De universiteit van vandaag daagt je uit om verder te kijken dan boeken en leslokalen. 
Kennis én vaardigheden, daar draait het bij ons om. 

Nieuwsgierig naar onze opleidingen? 

Kom dan naar een van onze infodagen! www.uhasselt.be/infodagen

INFODAGEN UHASSELT
ZATERDAG

10
maart

ZATERDAG

21
april


