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WOORD VOORAF

HIER KOMT
DE WERELD
SAMEN

Aan UHasselt komt de wereld samen. Studenten en onderzoekers uit 135
verschillende landen ontmoeten elkaar op onze universiteit. Van hieruit
bouwen we bruggen naar de wereld.
Dit academiejaar volgen bijna 1.000 internationale studenten een
opleiding aan UHasselt. Op een totale studentenpopulatie van 6.400 is
dat best impressionant. De grote meerderheid kiest voor heel specifieke
opleidingen zoals Transportation Sciences, Master of Management en
Biostatistics. Unieke opleidingen van wereldklasse waarmee UHasselt
zich internationaal op de kaart zet. Die internationale studenten zijn een
grote meerwaarde. Niet alleen voor onze universiteit, maar ook voor
onze regio, want wanneer zij straks weer “uitvliegen”, nemen ze al hun
opgedane kennis over Limburg, Vlaanderen en België mee naar nieuwe
bestemmingen waar ze kunnen optreden als ambassadeurs voor verdere
samenwerking. Veel méér impact kan je als universiteit haast niet creëren.
Die buitenlandse studenten geven ook een extra impuls aan het onderwijs
en het leven op onze campussen. Zij brengen letterlijk de wereld, in al
haar diversiteit, naar Hasselt en Diepenbeek. Zij drukken mee hun stempel
op onze opleidingen en dwingen ook onze studenten om buiten de
grenzen van hun eigen achtergronden te kijken. Die internationale setting
stoomt hen klaar voor een arbeidsmarkt die steeds internationaler wordt,
en een maatschappij die worstelt met een almaar groeiende diversiteit. En
het zorgt ervoor dat hun ambities niet stoppen aan landsgrenzen, maar
dat ze carrières najagen en uitbouwen, tot in de filmsector in L.A. toe.
Onze onderzoekers zijn nóg internationaler. Maar liefst 45% van al
onze doctorandi komt uit het buitenland. Dat is logisch, want academisch
onderzoek is per definitie internationaal. De grote uitdagingen zijn
vandaag globaal; de competitie en de partnerschappen ook. We
werken intensief samen met collega´s uit Amerika, Japan en Rusland. Met
initiatieven, zoals het pas opgerichte lasercentrum LOwLight, proberen
we collega´s uit binnen- en buitenland te inspireren met onze expertise.
En via internationale allianties zoals de MS Data Alliance proberen we,
met gebundelde krachten, het MS-onderzoek in een stroomversnelling te
brengen door datawetenschappen een plek te geven in dat verhaal.
UHasselt is een internationale universiteit in alle betekenissen. Op onze
campussen komt de wereld samen. Van hieruit bouwen we bruggen naar
de wereld.

Luc De Schepper
rector UHasselt
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2020: EUROPEES JAAR VAN GROENERE STEDEN

DE STAD VAN
DE TOEKOMST
IS GROEN
Een platform van Europese ngo´s riep 2020 uit tot
Europees jaar van Groenere Steden. Terecht, want
de Verenigde Naties schatten dat tegen 2050 twee
derde van de wereldbevolking in steden zal wonen.
Een positieve evolutie, vinden ook heel wat Vlaamse
experten. Maar de groeiende verhardingsgraad, de
klimaatverandering en stijgende luchtverontreiniging
zetten de leefbaarheid van onze steden tegelijkertijd
enorm onder druk. Hoog tijd om onze steden te
vergroenen!

Wat is het effect van meer natuur in de stad
op onze fysieke en mentale gezondheid?
Hoe brengen we dat groen het best naar
onze steden? Op welke manier kunnen
groendaken en -gevels soelaas brengen?

Waar liggen nog opportuniteiten om onze
energiebehoeften in een stedelijke context te
verduurzamen? En wat levert een investering
in groene steden ons economisch op?
UHasselt-onderzoekers denken daar over na.
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ECOCITIES

“GROENDAKEN EN
GROENGEVELS LEVEREN OP,
MAAR HOEVEEL PRECIES?”
Dat groendaken en groengevels krachtige instrumenten kunnen zijn tegen de
gevolgen van klimaatopwarming en de stijgende luchtverontreiniging, is al
langer bekend. Dat groen bijdraagt tot een gezondere leefomgeving ook. En
toch werd nog nooit onderzocht welk type groendak het best geschikt is voor
welke ecosysteemdienst. “In het onderzoeksproject EcoCities brengen we de
verschillen in kaart en berekenen we hoeveel euro´s elke investering oplevert”,
vertellen prof. dr. Tom Artois en prof. dr. Sebastien Lizin.

2020 werd uitgeroepen tot het Jaar van
Groenere Steden. Terecht?
TOM ARTOIS: “Absoluut. Tegen 2050
woont twee derde van de wereldbevolking
in steden. Hoewel India, China en Nigeria
het snelst zullen verstedelijken, pleiten ook
Vlaamse klimaatexperten er al jaren –
terecht - voor om meer in de steden te gaan
wonen. Tegelijkertijd staat de leefbaarheid
van onze steden vandaag enorm onder
druk. Luchtvervuiling neemt duizelingwekkende proporties aan en de gevolgen van
klimaatopwarming worden – vooral in
onze steden - steeds meer voelbaar. In die
betonnen eilanden worden klimaatextremen
almaar groter, daalt de biodiversiteit met
rasse schreden en komt onze volksgezondheid in gevaar. Al die dingen dwingen ons
om actie te ondernemen en meer groen
naar onze steden te brengen. Beleids
makers erkennen dat en zijn vragende
partij voor groenere steden.”
SEBASTIEN LIZIN: “Uit eerder onderzoek weten we bovendien dat groen ook
een grote impact heeft op onze mentale
gezondheid. Zo toonden mijn collega´s prof.

dr. Michelle Plusquin en dr. Silvie Danïels,
in samenwerking met provincie Limburg,
aan dat werknemers die deelnemen aan
activiteiten in de natuur minder last hebben van
werkgerelateerde stress. Hierop aansluitend
voert een van mijn doctoraatsstudenten
onderzoek naar de impact van groendaken
en -gevels op ons welbevinden. Bij
groenere steden hebben we dus heel wat
te winnen, ook voor onze mentale gezondheid.”
GROENDAKEN ZIJN GELD
WAARD
Laten we dan vandaag nog zoveel kansen
liggen?
TOM ARTOIS: “Het kan in ieder geval een
stuk beter. Hoewel de meeste gebouwen
in onze steden bijvoorbeeld een plat
dak hebben, blijft vandaag het overgrote
percentage van die daken kaal, terwijl die
perfect kunnen omgebouwd worden tot
groendaken. De impact die we daarmee
kunnen creëren is gigantisch.”
SEBASTIEN LIZIN: “Er zijn natuurlijk al

heel wat overheden die initiatieven in
het leven roepen om groendaken en
-gevels te promoten en te subsidiëren. De
vraag is alleen: promoten ze de juiste
transformaties? Tot op dit moment is immers
nog niet duidelijk welk type groendak het
meest geschikt is voor welke uitdaging?
Wil je als gemeente vooral de luchtkwaliteit in bepaalde wijken gaan verbeteren en het fijn stof helpen filteren?
Ben je als individu op zoek naar een
duurzame manier om de isolatiewaarde
van jouw woning te verbeteren? Of wil
je eerder de wateroverlast na stormweer
met je groendak helpen opvangen? Niet
elk type groendak is even geschikt voor elk
van die verschillende ecosysteemdiensten.”
TOM ARTOIS: “Ons onderzoek brengt als
allereerste de specifieke verschillen tussen
die types groendaken en -gevels in kaart.
Die bevindingen willen we uiteindelijk
vertalen in een laagdrempelige online-tool
die beleidsmakers en individuele burgers
kan helpen om voor hun specifieke situatie
de beste keuze te maken.” 
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Wat weten we op dit moment al over
de meerwaarde van groendaken en -gevels?
TOM ARTOIS: “Er zijn duidelijke wetenschappelijke indicatoren dat groendaken en
-gevels bijdragen tot een gezondere leefomgeving met een gevarieerde biodiversiteit.
We weten dat ze een aantal zogenaamde
ecoysteemdiensten uitvoeren die relevant
zijn om de effecten van klimaatverandering
en luchtvervuiling in onze steden te helpen
opvangen. Ze kunnen helpen om stedelijke
vervuiling te verminderen, fijn stof op te vangen
en zelfs af te breken, extreme hitte of koude te
bufferen, en ons beter tegen overstromingen
beschermen.”
SEBASTIAN LIZIN: “Alle ecosystemen die
groendaken en -gevels leveren, hebben
een economische waarde. Deze waarde
kwantificeren is vaak moeilijk omdat er
voor de baten soms geen markt is, in
tegenstelling tot de kosten. De onderzoeksgroep milieu-economie hanteert een resem
waarderingsmethodes die ons toelaten de
monetaire waarde te bepalen van de baten
die gegenereerd worden door bijvoorbeeld het creëren van een mooiere, meer
biodiverse of gezondere stad.”
OPLOSSINGEN OP MAAT
Waarom is dit onderzoek zo uniek?
TOM ARTOIS: “Omdat we als allereerste
consortium de onderlinge verschillen in kaart
brengen vanuit een 360-gradenperspectief.
Elk type groendak is anders en heeft zijn eigen
kwaliteiten. Het is belangrijk om die verschillen
nauwgezet in kaart te brengen om de juiste
beslissingen te kunnen nemen. Als een
gemeente alle groendaken gaat subsidiëren
omdat ze in bepaalde wijken het fijn stof willen terugdringen, zullen eenvoudige groendaken met sedumplantjes misschien niet de
juiste optie zijn. Hetzelfde geldt voor die
individuele burger die zijn dak wil transformeren tot een groendak om de isolatiewaarde
van zijn woning te verbeteren. Om een doordacht, effectief en evidence-based beleid op
dit vlak te kunnen voeren, moeten ze eerst
weten welk type groendak of -gevel het best
geschikt is voor welke ecosysteemdienst.”
SEBASTIEN LIZIN: “Het is de eerste keer dat
onderzoekers die verschillen op een vergelijkende, geïntegreerde manier in kaart brengen.
En dat is precies de grote meerwaarde van
dit project: die holistische benadering laat
ons toe om berekeningen te maken die niet
beperkt zijn tot één gevalstudie. Uiteindelijk
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willen we onze resultaten vertalen in een online tool waarmee burgers en overheden heel
concreet kunnen gaan bepalen welk type
groendak of -gevel voor hen de beste optie
is. In die tool kunnen ze in een handomdraai
bepalen wat de aanleg van zo´n groendak
of -gevel hen zal kosten, en op welke termijn
die investering terugverdiend is.”
Hoeveel types groendaken zijn er?
TOM ARTOIS: “Wij onderscheiden twee
grote soorten: de hele eenvoudige groendaken met sedumplantjes die je bijna op elk
dak kan plaatsen; en groendaken met grassen
en kruiden die een dikkere substraatlaag
vereisen. Die tweede soort kan niet op elk dak
geplaatst worden, maar levert op vlak van
biodiversiteit wel meer rijkdom op. In onze
experimenteerbakken variëren we trouwens
niet alleen de plantkeuzes, maar ook de
laagdikte en de organische inhoud van het
substraat. Bovendien gaan we na of de
biodiversiteit, de waterhuishouding en de
nutriëntencyclus van het groendak verandert
als we biochar vermengen in het substraat.
Ook de leeftijd van het groendak krijgt een
plaats in het onderzoek. We voeren ons
onderzoek immers niet alleen in nieuwe
experimenteerbakken uit, maar ook op
bestaande groendaken.”
MAATSCHAPPELIJKE
MEERWAARDE
Voor dit onderzoek werken jullie met heel
veel partners samen.
SEBASTIEN LIZIN: “Met dit consortium
hebben we een onderzoeksbeurs van
2.4 miljoen euro van het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek gekregen,
maar er komen dan ook heel wat verschillende
expertise samen in dit project. Alleen al binnen
het Centrum voor Milieukunde (CMK) van
UHasselt bundelen we de expertise van
de onderzoeksgroepen Dierkunde (Biodiversiteit & Toxicologie), Milieubiologie
en Milieu-economie. Daarnaast werken we
samen met onze partners van Universiteit
Antwerpen, Hogeschool PXL en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het
Bouwbedrijf (WTCB).”
TOM ARTOIS: “In ons consortium zitten
daarnaast ook beleidsmakers en bedrijven
die groendaken aanleggen of substraten
aanmaken. En we werken ook nauw
samen met de vrijwilligers van de Limburgse
Koepel voor Natuurstudie (Likona). Zij hebben
een ongelooflijke expertise in het deter-

mineren van macro-invertebraten. Die
expertise komt ons bijzonder goed van pas.
Zonder hun hulp zou het een pak moeilijker
worden om de immense hoeveelheid data,
die dit project oplevert, te verwerken.”
Jullie werken ook samen met een middelbare school. Waarom?
TOM ARTOIS: “We plaatsten onze experimenteerbakken op de speelplaats van
secundaire school Campus Het Spoor in
de stationsomgeving van Mol. Op die
manier brengen we het wetenschappelijk
onderzoek letterlijk dichter bij de jongeren.
We hebben vier proefopstellingen voorzien
waarmee zij zelf aan de slag kunnen,
en we organiseren in overleg met de
leerkrachten ook lessen en seminaries
waarin we over ons onderzoek vertellen.”
SEBASTIEN LIZIN: “Als civic universiteit
vinden we het niet alleen belangrijk om
maatschappelijk relevant onderzoek te
voeren. We willen dat onderzoek ook
zo breed mogelijk vertalen naar de maatschappij en onderweg ook jongeren warm

maken voor wetenschappelijk onderzoek.
Dit project is daar perfect geschikt voor,
omwille van zijn duidelijke zichtbaarheid
en maatschappelijke relevantie.”
Jullie zitten bijna halfweg in het project.
Zijn er al eerste resultaten?
SEBASTIEN LIZIN: “Voor de milieu-economen
is het nog even wachten op de grote
resultaten van de partners. Pas wanneer zij
hun analyse helemaal afgewerkt hebben,
kunnen wij hun bevindingen in economische
cijfers gaan uitdrukken. Intussen zijn we een
onderzoek aan het opzetten over de impact
van de aanwezigheid van groen op ons
subjectief welbevinden, en hebben we een
studie afgerond die kwantificeert in hoeverre
mensen bereid zijn om te betalen voor het
vergroenen van het straatbeeld. Daarbij
maakten we gebruik van Virtual Reality.
Bovendien zijn we al aardig opgeschoten
met het bouwen van het berekeningsmodel voor de tool. Dat is nodig want van
zodra de exacte wetenschappers klaar
zijn, moet het snel gaan.”

TOM ARTOIS: “Uit onze eerste resultaten
blijkt dat er massaal veel beestjes op onze
groendaken leven. En dat we op alle
groendaken, onafhankelijk van het type en
de plaats, grosso modo dezelfde soorten
terugvinden. De aanplanting is totaal anders,
dus dat resultaat komt onverwacht. We
hadden veel meer onderlinge verschillen
verwacht op vlak van biodiversiteit.
Het lijkt er ook op dat vooral de beste
vliegers hun weg naar die hoge groendaken vinden, maar dat moeten we nog verder
onderzoeken. Op dit moment zijn we ook
de bodemfauna aan het analyseren.”
GROENER EN GEZONDER
Wanneer zijn jullie tevreden?
TOM ARTOIS: “Als we met ons onderzoek
onze steden een klein beetje groener en
gezonder kunnen helpen maken. Zoals we
vandaag bezig zijn, kan het niet verder.
Luchtvervuiling is letterlijk een hot issue dat belangrijke gezondheidsrisico´s met zich mee
brengt. Door meer natuur naar de stad te

brengen, kunnen we die negatieve gevolgen
helpen indijken. En hoewel ruimte beperkt is in
de stad, blijven vandaag nog te veel vierkante
meters beton onbenut. Groendaken
en -gevels kunnen het verschil maken. Dat
wéten we nu al. Wij hopen met dit onderzoek
een hapklaar recept te kunnen schrijven
zodat beleidsmakers heel gericht en op de
juiste schaal groendaken en -gevels kunnen
inplanten. Als je ziet hoe steden in Azië,
Australië en Scandinavië aan het evolueren
zijn, dan zie je dat groendaken al lang
geen hype meer zijn, maar een deel van de
oplossing en een grote meerwaarde voor
de steden van de toekomst. “
SEBASTIEN LIZIN: “Ik hoop dat beleidsmakers straks met onze tool in een handomdraai de beste oplossing op maat kunnen
vinden. Als onze steden daardoor straks een
stukje groener en gezonder worden, en we de
negatieve gevolgen van klimaatopwarming
beter kunnen opvangen, winnen we daar
allemaal bij.”■
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DE IMPACT VAN GROEN OP ONZE (MENTALE) GEZONDHEID

GROEN IS GOED VOOR
DE GEZONDHEID
“Van groenere steden worden we allemaal beter., zowel
fysiek als mentaal. Kinderen die in een groene omgeving
opgroeien, zijn beter beschermd tegen ouderdomsziektes
op latere leeftijd. En volwassenen die tijdens hun werkuren
de natuur in gaan, zien hun stressbeleving dalen en hun
productiviteit stijgen”, stelt prof. dr. Michelle Plusquin van
het Centrum voor Milieukunde (CMK).

Is de impact van groen op onze
gezondheid zo dudelijk?
MICHELLE PLUSQUIN: “Over de positieve
effecten van natuur bestaat op dit moment nog
weinig controverse. Een onderzoek in 2016
bij 300.000 Britten leverde spectaculaire
resultaten op. Daaruit bleek dat er bij mensen
die in een groenere omgeving wonen, minder sterfte is. Andere studies
toonden dan weer aan dat mensen die
meer groen rond hun woning hebben
effectief gezonder zijn en minder met obesitas,
cardio-vasculaire ziekten en depressies
kampen. Bij adolescenten vonden we dat
meer natuurlijke landschappen rond de
woning tot een betere emotionele status
leidt: ze voelen zich gelukkiger, minder verdrietig en lijden minder aan angstgevoelens.
Dat zijn zeer sterke en duidelijke resultaten.
Nu komt het erop aan om het juiste recept
samen te stellen: Wat is de ideale dosis
groen? Maakt het type groen een verschil?
Moet je effectief de natuur ingaan om van
dat positieve effect te profiteren of volstaat
het om je met groen te omringen? Daar is
nog verder onderzoek voor nodig. Eenmaal
we dat mechanisme verder ontrafeld hebben, kunnen architecten en beleidsmakers
daar nog beter mee aan de slag.”
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LANGER EN GEZONDER LEVEN
Jullie onderzoeken het effect van groen
op onze fysieke gezondheid?
MICHELLE PLUSQUIN: “De manier waarop
groen zo´n positief effect kan hebben op de
gezondheid is niet goed gekend. En we weten
vooral nog niet veel over het belang van
blootstelling aan natuur vroeg in het leven.
Negen jaar geleden richtte Tim Nawrot het
Limburgse Geboortecohort (ENVIRONAGE)
op. Samen met een team van een 20-tal
enthousiaste onderzoekers volgen we al
meer 2.000 Limburgse baby´s op. We
bestuderen in dit cohort de gezondheid
en het veroudersingsproces bij kinderen
en proberen in kaart te brengen in hoeverre die externe factoren – zelfs vóór onze
geboorte – al invloed hebben op onze
levensverwachting. In eerste instantie focussen
we daarbij op luchtvervuiling, maar we
brengen ook de effecten van groen in onze
leefomgeving in kaart. En we zien duidelijk
dat kinderen die in een groenere omgeving
opgroeien, minder snel verouderen en dus
waarschijnlijk beter beschermd zijn tegen
ouderdomsziekten op oudere leeftijd. We
gaan in die studie ook na of kinderen die
vaker in de natuur vertoeven nog van andere
gezondheidsvoordelen
profiteren.
Zo

verwachten we dat kinderen die vaker in de natuur spelen, en dus meer in
contact komen met bepaalde bacteriën
en microben, ook minder kans op astma
en allergieën zullen hebben. In je kindertijd
wordt je immuunsysteem immers gevormd.
Omdat allergieën vandaag een groot
gezondheidsissue zijn, zou dat nog een
extra argument zijn om kinderen genoeg tijd
in de natuur te laten doorbrengen.”
MINDER STRESS.
MEER PRODUCTIVITEIT
In een andere studie keken jullie dan
weer naar de impact van groen op
stressbeleving en productiviteit. Waarom
maakten jullie die keuze?
MICHELLE PLUSQUIN: “Stressgerelateerde
aandoeningen hebben een grote maatschappelijke kost: niet alleen voor de gezondheidszorg, maar ook voor de werkgevers. Elke
burn-out kost een werkgever gemiddeld zo´n
25.000 euro. De Wereld Gezondheids-

organisatie (WHO) schat dat psychische
problemen vanaf dit jaar al de voornaamste
oorzaak van verminderde productiviteit op de
werkvloer zullen zijn. Als de aanwezigheid
van groen dáár impact op kan hebben, kunnen we daarmee enorm veel maatschappelijke én economische meerwaarde creëren.
Samen met collega´s Robert Malina en
Silvie Daniels van de onderzoeksgroep
milieu-economie zijn we gaan onderzoeken
welke voordelen meer tijd in de natuur doorbrengen op het werk kan hebben.”
Wat onderzochten jullie concreet?
MICHELLE PLUSQUIN: “We lieten 45 werknemers van de provincie Limburg tijdens de
werkuren een drie-weken durend programma
volgen. In kleine groepjes voerden zij twee
keer per week gedurende 90 minuten een
activiteit in de natuur uit, die georganiseerd
werd door Natuurpunt. Ze maakten samen
een kruidenwandeling, een fietstocht, een
natuurwandeling of volgden een workshop
vogelvoederhuisjes maken. De resultaten

daarvan overtroffen ruimschoots onze verwachtingen: Na drie weken daalde de burnoutscore met gemiddeld 15% en het stressniveau met bijna 20%. Bovendien stelden
we een significante verbetering vast in de
verwerkingssnelheid van informatie. De
resultaten spraken voor zich: werknemers die
tijdens hun werkuren in de natuur gingen,
waren productiever en meer ontspannen.”
Hoe breng je iets subjectiefs als
“stressbeleving” objectief in kaart?
MICHELLE PLUSQUIN: “Uiteraard peilden
we bij de deelnemers naar hun subjectieve
stressbeleving aan de hand van een burnout assessment tool. Maar we onderbouwden die resultaten ook met heel objectieve,
kwantitatieve onderzoeksresultaten. Met
computertests hebben we het neurocognitief
presteren in kaart gebracht, en we hebben
ook het cortisolniveau gemeten op verschillende momenten van de dag. Cortisol is een
stresshormoon en een prima indicator van de
hoeveelheid stress die iemand ervaart. Alle

resultaten ondersteunden onze hypothese.”
DE IDEALE COCKTAIL GROEN
Wat is de volgende stap?
MICHELLE PLUSQUIN: ”Eerst gaan de milieueconomen verder werken aan de economische
berekeningen om deze bevindingen verder
naar de werkvloer te vertalen. Willen we
met onze resultaten écht impact creëren, dan
moeten we het hele mechanisme dat hierachter
schuilgaat – tot op moleculair niveau - verder
ontrafelen. Hoeveel groen is er precies nodig
om van dit effect te profiteren? Hebben
groengevels dezelfde impact als een park of
een natuurgebied? Is het beter om één keer
per week een paar uur in de natuur door te
brengen dan elke dag een kwartiertje? Daar
moeten we eerst meer inzicht in krijgen, voor
we architecten en werkgevers echt handvaten
kunnen aanreiken om mee aan de slag te
gaan. Groenere steden zijn in ieder geval
een stap in de goede richting.” ■
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ONTWIKKELINGSPROJECTEN IN GENK EN AARSCHOT

GROEN EEN PLEK GEVEN
IN DE STAD

Nu onze steden verdichten, klinkt de vraag naar groenere steden steeds luider.
Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en beleidsmakers
willen – samen met lokale gemeenschappen - onze betonnen jungles
transformeren tot groene steden waarin het aangenaam leven is. Maar hoe
begin je daaraan? UHasselt-onderzoekers van de faculteit Architectuur en Kunst
gaan de uitdaging aan en zoeken in Aarschot en Genk naar manieren om via
trage wegen groen een plek te geven in de stad.
12

Hoe belangrijk is groen in de stad voor
architecten?
LIESBETH HUYBRECHTS: “Heel belangrijk.
Vandaag ligt de verhardingsgraad in onze
steden te hoog. Beton speelt nog te veel
de hoofdrol. Stedelijk groen werd in het
verleden te vaak beschouwd als een zuiver
esthetisch element dat pas een plek kreeg
wanneer alle andere ruimtelijke functies
al verdeeld waren. Stilaan verandert dat.
Beleidsmakers beseffen dat het gezonder en gezelliger is om te wonen in een
groenere stad. Bovendien dwingt ook de
klimaatproblematiek ons om anders te
gaan denken. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsprojecten gaat men vandaag
dan ook vaak expliciet op zoek naar manieren om onze steden te vergroenen. Een
moderne architect moet in dat verhaal
- eerder dan nog meer ruimte te bebouwen - vooral opnieuw kwaliteitsvolle, vrije,
publieke ruimte helpen creëren.”
GROENBELEVING EN
DUURZAME MOBILITEIT
Welke rol spelen trage wegen in dat
verhaal?
LIESBETH HUYBRECHTS: “Trage wegen zijn
autovrije paden of routes, waar voetgangers
en fietsers het ritme bepalen. Mensen denken
daarbij vaak spontaan aan idyllische fietsroutes en wandelpaadjes op het platteland,
maar ook onze steden zijn dooraderd met
deze trage wegen. Een wirwar van kleine
steegjes, doorsteken en verkeersvrije straten
verbinden heel natuurlijk verschillende
zones van een stad met elkaar. De laatste
jaren is er meer aandacht voor deze wegen,
omdat ze soms een verkeersveilig alternatief
zijn voor druk bereden wegen. Hoe kan
je dat bestaande stedelijke netwerk verder
ontwikkelen om inspirerende, groene
verbindingen te creëren? Hoe kan je met
die trage wegen kansen creëren voor
duurzame mobiliteit, meer groenbeleving,
ontspanning, speelruimte en kwaliteitsvolle
ontmoetingsplekken? Daar denken wij mee
over na.”
Wat hebben jullie precies in Genk
gedaan?
LIESBETH HUYBRECHTS: “In het project
WegenWerken gingen Trage Wegen vwz,
LUCA School of Arts, de stad Genk, de
provincie Limburg en onze onderzoekers
samen met de inwoners en de stad Genk
twee jaar lang op zoek naar een breed

gedragen toekomstbeeld voor de Genkse
trage wegen. We maakten een gedetailleerde inventaris van de actuele situatie
om van daaruit verder te bouwen aan een
coherente en breed gedragen, en dus ook
groene toekomstvisie. Het was een intens
participatietraject waarin alle stakeholders
– inwoners, het beleid, onderzoekers en
publieke en private organisaties - uitgebreid
betrokken werden.”
SAMEN EEN NIEUW
VERHAAL SCHRIJVEN
Waarom is participatie zo belangrijk in
dit soort projecten?
LIESBETH HUYBRECHTS: “We merkten dat
in de hoofden van veel mensen, de Genkse
bestemmingen vooral met elkaar verbonden zijn via auto-infrastructuur. Maar weinig
inwoners, laat staan bezoekers, weten
hoe dicht plekken als C-mine, ZOL of
Kattevennen eigenlijk bij elkaar liggen en dat
ze – op een aangename én snelle manier - te
bereiken zijn via groene structuren. Als je
dat wil veranderen en met die trage wegen echt meerwaarde wil creëren voor
een zo groot mogelijke groep mensen, dan
moet je hen van in het begin bij dat traject
betrekken en hen vragen wat zij van die
trage wegen verwachten. Je moet het
gesprek in alle openheid aangaan, goed
naar elkaar luisteren en verschillende visies
met elkaar in harmonie proberen te brengen.
Daarbij moet je begrijpen dat niet iedereen
altijd te vinden is voor meer groen, al is het
maar omdat het soms ten koste gaat van
bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Hoe dan
ook: als je van zo´n project een succes wil
maken, moet je dat nieuwe verhaal samen
schrijven. Met een top-down-aanpak creëer
je geen draagvlak.”
Hoe zijn jullie die interactie aangegaan?
LIESBETH HUYBRECHTS: “We hebben alle
stakeholders in elke fase van het project
betrokken via bevragingen, focusgroepen,
workshops en terreininterventies. Daarnaast
gingen we met individuele betrokkenen
in gesprek en schreven hun ervaringen,
toekomstbeelden en idealen neer in menselijke verhalen. Ook onze studenten werden
betrokken. Tijdens hun Live Projects gingen
zij, samen met de lokale gemeenschap, een
aantal mogelijke scenario´s verbeelden.
Zij bouwden letterlijk een aantal tijdelijke,
ruimtelijke installaties op drie locaties: op
het kolenspoor in de omgeving van het

stadion van KRC, aan de tunnel aan de
Tuin van Betty en op een dienstenweg aan
het ZOL. Die installaties maken zichtbaar
wat er mogelijk is. Hun ontwerpen lokten
reacties uit en nodigden uit tot discussie.
Van daaruit konden we verder bouwen
aan een coherent verhaal en een breed
gedragen toekomstvisie voor trage wegen
waar de stad de komende jaren mee aan
de slag kan.”
IEDEREEN AAN BOORD
Voeren jullie in Aarschot een gelijkaardig
project uit?
LIESBETH HUYBRECHTS: “In Aarschot gaat
het om een kleinschaliger project. Daar is
de uitdaging heel concreet: de stad krijgt
er een nieuwe wijk bij. Op het voormalige
fabrieksterrein op de Geenssite verrijzen
249 appartementen en winkelruimtes. En
dat biedt mooie kansen om de stad opnieuw met groen én met de “vergeten”
Orleanstoren te verbinden. Hoe kunnen
we het landschap rond de Orleanstoren
een nieuwe invulling geven? Hoe krijgt de
historische site weer een plaats in de stad?
En hoe creëren we via trage, groene wegen
ook onderweg kwaliteitsvolle groene ruimten
voor recreatie, educatie en ontspanning. Daarover gaan we - samen met de
gemeente Aarschot, a2o architecten,
BuroLandschap en Vlaanderen - het
gesprek opnieuw aan met zoveel mogelijk
stakeholders.”
Gaan jullie op een gelijkaardige manier
te werk?
LIESBETH HUYBRECHTS: “Onze aanpak is
gelijkaardig. We nodigden al burgers uit
om met ons mee te denken tijdens brainstormsessies en workshops. We verzamelen
verhalen en dromen van inwoners,
handelaars en andere stakeholders op een
website, en gaan het gesprek zo breed
mogelijk aan. Hun ideeën inspireren en
maken tegelijkertijd voelbaar waar er nog
knopen zijn om te ontwarren, Hoe ontwerp je
publieke ruimten die effectief meer speelplekken voor kinderen opleveren, zonder dat je
daarbij overlast in de hand werkt? En hoe
behoud je het robuuste, natuurlijke karakter
van het landschap rond de Orleanstoren
zonder daarbij de toegankelijkheid van de
site uit het oog te verliezen. Ook dit wordt
weer een boeiende oefening in balans.” ■
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1,000STE DOCTORAAT UHASSELT

ORGANISCHE ZONNECELLEN
ZIJN CITY-PROOF
“Het Klimaatakkoord van Parijs stelt dat onze samenleving tegen 2050
klimaatneutraal moet zijn. Dat betekent dat maar liefst 85 procent van de totale
elektriciteitsproductie zal moeten bestaan uit hernieuwbare energie. Zonneenergie zal een grote bijdrage moeten leveren om dat doel te bereiken. En voor
onze steden bieden organische zonnecellen een enorm potentieel”, vertelt dr. Dries
Devisscher. Met zijn onderzoek rond de chemische samenstelling van organische
zonnecellen behaalde dr. Devisscher het 1.000ste UHasselt-doctoraat.

Hoe belangrijk was de maatschappelijke
relevantie van jouw onderzoek voor jou?
DRIES DEVISSCHER: “De klimaatopwarming
stelt ons vandaag voor immense uitdagingen.
In die context is het belangrijk dat we zo snel
en efficiënt mogelijk onze energieproductie
gaan verduurzamen. Dat zonne-energie in
dat verhaal een belangrijke rol zal moeten
spelen, staat buiten kijf. Er zijn nog veel
kansen om nieuwe oplossingen te vinden,
maar daarvoor moeten eerst nog heel wat
vragen beantwoord worden. Als wetenschapper wil ik daar graag een bijdrage
aan leveren.“
WOUTER MAES: “Mee oplossingen
bedenken voor de klimaatproblematiek
was volgens mij Dries´ grootste drijfveer.
(lacht) Als promotor begeleid ik heel wat
doctoraatsstudenten
die
onderzoek
verrichten naar hernieuwbare energie,
maar het maatschappelijk engagement van
Dries is toch uniek. Hij leest alle Klimaatrapporten, stapt mee in protestacties en is helemaal doordrongen van de problematiek.”
NOG VEEL ONBENUT
POTENTIEEL
Is de opwekking van zonne-energie
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de laatste jaren sowieso niet enorm
gegroeid?
DRIES DEVISSCHER: “Ja, maar als je ziet
hoeveel energie de zon elke dag naar de
aarde brengt en hoeveel daarvan nog
verloren laten gaan, dan besef je dat we
nog heel wat kansen laten liggen. Op
dit moment halen we slechts 1,5 procent
van onze globale elektriciteitsproductie
uit zonne-energie: dat is al veel meer dan
tien jaar geleden, maar nog steeds veel te
weinig. Als we erin slagen om wereldwijd
één tienduizendste van het zonlicht op te
vangen en om te zetten in energie, kunnen
we daarmee onze volledige energiebehoefte
ruim dekken. Er ligt dus nog heel wat onbenut
potentieel.”
Waarom focuste je in je onderzoek op
organische zonnecellen?
DRIES DEVISSCHER: “We hebben al heel
goede technologie om op onze daken te
leggen, maar voor andere toepassingen
een stuk minder. Zeker in de context van
onze steden waar het totale dak-oppervlakte
beperkter is, moeten we andere oplossingen gaan bedenken. En daarvoor zijn
organische zonnecellen ideaal.”
WOUTER MAES: “Voor organische

zonnecellen heb je maar weinig materiaal
nodig om licht te absorberen. Je kan de
chemische structuur bovendien zodanig
aanpassen dat je niet meer het zichtbaar
licht, maar het nabije infraroodlicht omzet in
energie. Daardoor kan je die zonnecellen
dus heel dun, licht, flexibel en zelfs volledig
transparant maken. Dat biedt enorme
mogelijkheden voor de hoge gevels van
stedelijke gebouwen. Stel je eens voor dat
je elk raam en elke glazen gevel van een
gebouw kan transformeren in een zonnecel?
De impact van die technologie zou immens
zijn. En zeker voor steden zouden die
organische zonnecellen dé manier zijn om
écht te vergroenen en hun energiebehoeften
te verduurzamen. Maar op dit moment ligt de
efficiëntie nog te laag. En economisch wordt
het ook pas interessant wanneer ze op grote
schaal kunnen geproduceerd worden.”
EFFICIËNT, EFFICIËNTER,
EFFICIËNTST.
Wat was het doel van jouw onderzoek?
Nagaan hoe je de efficiëntie kon
verbeteren?
DRIES DEVISSCHER: “Ik onderzocht niet:
hoe haal ik de hoogste efficiëntie? Maar

wel: als ik iets verander aan de chemische
samenstelling van die zonnecellen, welke
invloed heeft dat dan op die efficiëntie? Mijn
doctoraatsonderzoek was fundamenteel
van aard. Wij experimenteren heel gericht
om meer inzicht te verwerven in de
onderliggende, chemische mechanismen
en willen begrijpen wat er op nanoniveau
precies gebeurt.”
WOUTER MAES: “Sommige buitenlandse
collega´s doen dat ook, maar zij proberen
vaak lukraak zoveel mogelijk verschillende
recepten uit. Wij gaan gestructureerder
en systematischer te werk en testen een
aantal goed doordachte scenario´s uit.”

systematische variaties aan in de chemische
structuur van dat donormateriaal en onderzocht ik wat de effecten van die verschillende variaties precies waren.”
WOUTER MAES: “Sinds Dries aan zijn
doctoraat begonnen is, heeft de technologie een hoge gevlucht genomen. Een
nieuwe generatie acceptormoleculen bleek
enorme efficiëntiewinsten op te leveren.
En dat bood mooie kansen. Dries kon zijn
donormoleculen immers meteen op die
nieuwe acceptoren uittesten.”

Wat heb je precies onderzocht?
DRIES DEVISSCHER: “De fotoactieve laag
van organische zonnecellen, de laag die
het zonlicht effectief absorbeert en omzet
in elektriciteit, bestaat uit elektron-donor- en
elektron-acceptormoleculen. Deze twee
componenten worden gemengd in één
laag die maar honderd nanometer dik is.
In het verleden focusten onderzoekers zich
vooral op de donorcomponent en bleef
de acceptor onveranderd. Op dat onderzoek heb ik verder gebouwd. Met speciale
technieken in het labo bracht ik heel kleine

Resulteerde je onderzoek in hogere
efficiëntie?
DRIES DEVISSCHER: “Jammer genoeg
niet. In tegendeel zelfs. Hoewel men er in
de literatuur steeds vanuit ging dat deze
variaties tot een hogere efficiëntie zouden
leiden, bleek dat in de praktijk niet het geval.”
WOUTER MAES: “Daarmee heeft Dries
een belangrijke hypothese uit de literatuur
ontkracht. Bovendien heeft hij ook kunnen
onderbouwen waarom het niet werkt. En
dat is voor het grotere onderzoek naar

BETER INZICHT EN NIEUWE
HYPOTHESE

organische zonnecellen heel belangrijk.”
DRIES DEVISSCHER: “Uit mijn onderzoek
is ook een nieuwe hypothese ontstaan.
Namelijk dat het gebruik van chlooratomen
– in plaats van fluoratomen – heel wat
voordelen met zich kan meebrengen.
Chlooratomen zijn even kwaliteitsvol en in
sommige gevallen zelfs beter dan de tot
nu gebruikte fluoratomen. Bovendien zijn
ze vaak makkelijker om in te bouwen in
zowel de donor als de acceptor. Dat maakt
dat het gebruik ervan het productieproces
sneller en goedkoper kan maken. Ook dat
economische luik is belangrijk voor ons als
onderzoekers. We willen met ons onderzoek immers niet alleen de wetenschap
en de technologie vooruithelpen, maar er
tegelijkertijd voor zorgen dat die technologie
een plaats krijgt in de wereld. In die groene
steden bijvoorbeeld, waar ze het verschil
kunnen maken om – op een esthetisch
verantwoorde manier - die transitie naar
hernieuwbare energie te maken.” ■
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LIMBURGS ONCOLOGISCH LASERINSTITUUT (LOWLIGHT)

LOW-LEVEL LASERTHERAPIE
IS GOED NIEUWS VOOR
KANKERPATIËNTEN
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Low-level lichttherapie (LLLT) voorkomt ernstige
huidaandoeningen bij patiënten met borst- en
hoofd-halskanker. Dat was de conclusie van het
doctoraatsonderzoek van dr. Jolien Robijns in 2018.
Wereldwijd waren het Jessa Ziekenhuis en UHasselt
daarmee de eersten die deze resultaten konden
aantonen bij een grote en diverse patiëntenpopulatie.
Met de oprichting van het Limburgs Oncologisch
Laserinstituut LOwLight vertalen ze die inzichten nu
ook naar patiënten en experten, en breiden ze het
wetenschappelijk onderzoek rond deze lasertherapie
nog verder uit.

Het Lasercentrum vloeit voort uit het
doctoraatsonderzoek van dr. Jolien
Robijns.
JOLIEN ROBIJNS: “In mijn doctoraatsonderzoek focuste ik op patiënten met borsten hoofd-halskanker, die een bestralingsbehandeling ondergaan. Zij lopen een groot
risico op radiodermitis, een ontsteking van
de huid die in ernstige gevallen zelfs tot
open, vochtige wonden in de huidplooien
kan leiden. Radiodermitis kan heel pijnlijk
en belastend zijn voor de patiënt. Uit ons onderzoek bleek nu dat low-level lichttherapie
(LLLT) wondheling kan stimuleren bij die
patiënten en zelfs ernstige huidaandoeningen
kan voorkomen. En dat heeft een
positieve impact op de levenskwaliteit van die
patiënten.”
Hoe groot is de problematiek van
radiodermitis bij deze patiëntengroep?
JEROEN MEBIS: “Bijzonder groot. 9 op
10 mensen die bestraald worden, hebben
last van radiodermitis. 3 op 10 borstkanker-

patiënten krijgen te maken met de ernstige
vorm. Bij patiënten met hoofd-halskanker
ligt dat aantal nog veel hoger. Daar gaat
het over 60 procent. De neveneffecten zijn
soms zo zwaar dat patiënten uiteindelijk hun
bestralingsbehandeling onderbreken en zo
hun kansen op herstel zien dalen. Ze kunnen
niet meer eten en lijden enorm veel pijn. Met
LLLT kunnen we die patiënten nu helpen.”
Waarom is de oprichting van het
Lasercentrum zo belangrijk?
JEROEN MEBIS: “In het Lasercentrum willen
we onze expertise in de praktijk brengen:
naar de patiënt, maar ook naar collega´sexperten via opleidingen en trainingen.”
JOLIEN ROBIJNS: “Die trainingen zijn heel
belangrijk want er zijn veel LLLT-toestellen op
de markt, maar de effectiviteit van de behandeling hangt veel af van de juiste instellingen. Welke dosis hanteer je? Hoe lang
laser je? Op welke oppervlakte? En vanop
welke afstand? Je moet het mechanisme
goed begrijpen om het juiste effect te 

17

UHASSELT IN ACTION

genereren. Daar willen we collega´s, uit
binnen- en buitenland, in ondersteunen.”

Worden alle patiënten met borstkanker en
hoofd-halskanker in het Jessa Ziekenhuis
op dit moment preventief met LLLT
behandeld?
JEROEN MEBIS: “Alle patiënten preventief
behandelen, is helaas onmogelijk. Maar
we behandelen wel alle patiënten die een
verhoogd risico op bijwerkingen hebben. En
ook patiënten die tijdens hun behandeling
hinder ondervinden van radiodermitis krijgen
LLLT voorgeschreven door de behandelde
arts.”

Jolien Robijns

Welke nieuwe onderzoeken lopen er op
dit moment?
JOY LODEWIJCKX: “Ik richt mij in mijn
onderzoek op patiënten die chemotherapie
krijgen. Een deel van hen krijgt tijdens de
behandeling last van tintelende zenuwpijnen
in hun armen en benen. Kunnen we ook
dat neveneffect voorkomen met LLLT? Dat
ga ik in mijn onderzoek na. Daarnaast kijk
ik of LLLT de haargroei van patiënten sneller
kan stimuleren. Na een chemobehandeling
duurt het normaal gezien drie maanden
voor het haar van patiënten opnieuw begint
te groeien. Het zou fantastisch zijn als we
dat proces konden versnellen.”
JEROEN MEBIS: “Met het Lasercentrum
ambiëren we niet om de grote remedie tegen
kanker te vinden, maar we focussen bewust
op dingen die heel direct impact hebben op
de levenskwaliteit van de kankerpatiënt. En
dat geeft immens veel voldoening.” ■

Jeroen Mebis

LOwLight kadert – net zoals het doctoraatsonderzoek van dr. Jolien Robijns en
drs. Joy Lodewijckx – binnen het Limburg
Clinical Research Center, het academisch klinisch onderzoekscentrum van
UHasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg en
het Jessa Ziekenhuis. Het lasercentrum
krijgt de steun van het Limburgs Oncologisch Centrum en wordt mee gefinancierd door Kom op Tegen Kanker, het
Limburgse Kankerfonds, Stichting tegen
kanker – Levensloop Hasselt, TOKAP,
Live A Life en ASA srl.
Joy Lodewijckx
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DAG VAN DE WETENSCHAP

3.800 LABIOMISTA-BEZOEKERS OP
DAG VAN DE WETENSCHAP
Op zondag 24 november 2019 ontvingen UHasselt, LABIOMISTA, Stad Genk en PXL
3.800 wetenschapsliefhebbers voor een dag vol wetenschappelijke experimenten
en boeiende lezingen aan LABIOMISTA. Naast toegang tot het Cosmopolitan Culture
Park konden de bezoekers ook exclusief binnenkijken in het atelier van kunstenaar
Koen Vanmechelen.

“Sinds 2010 is Koen Vanmechelen eredoctor
aan onze universiteit. De kunstenaar
en onze universiteit raken elkaar in hun
drang naar experimenteren en het zoeken
naar innovatie”, zegt rector Luc De
Schepper. “Deze Dag van de Wetenschap
aan LABIOMISTA is het resultaat van een
mooie, jarenlange samenwerking.”

EXPERIMENTEN VOOR JONG
EN OUD
“Met de Dag van de Wetenschap proberen
we bezoekers warm te maken voor de wondere wereld van wetenschap en techniek”,
zegt Els Smeyers, UHasselt-coördinator
wetenschapscommunicatie. “Dit jaar gingen
we nog een stap verder. In LABIOMISTA
namen we onze bezoekers mee naar dat

razend interessante snijvlak van natuur, kunst
en wetenschap. Onze UHasselt-onderzoekers
stonden klaar met experimenten op onze
wetenschapsmarkt en gaven wetenschappelijke presentaties in LabOvo.”
Ook de Ecotron Hasselt University
(Maasmechelen) en EnergyVille (Genk)
openden de deuren. ■
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ONDERZOEKSPROJECT VAN 80 MILJOEN EURO

BIOMED ZOEKT
THERAPIEVOORSPELLERS VOOR MS
Welke therapie voor MS zal aanslaan
bij welk type patiënt? En kan je dit
op voorhand nog beter voorspellen?
Op die vraag zoekt BIOMED samen
met Revalidatie & MS Centrum Pelt
een antwoord tijdens het grote
Europese onderzoeksproject 3TR.

Het 3TR-project is het grootste Europese
immunologische onderzoeksproject naar
therapievoorspellers ooit. 69 partners uit
15 verschillende landen werken samen
rond zeven verschillende immunologische
ziektes. De onderzoekspartners kunnen
daarbij gebruik maken van klinische data

en stalen van meer dan 50.000 patiënten.
“Tijdens dit project volgen de BIOMEDonderzoekers MS-patiënten op die een
therapie krijgen en zoeken we naar
zogenaamde biomerkers, bepaalde stoffen
in het lichaam waarmee we op voorhand
kunnen voorspellen of de therapie al dan
niet zal aanslaan”, zegt prof. dr. Veerle
Somers.
Dit project ontvangt financiële steun van
meer dan 80 miljoen euro van het Innovative
Medicines Initiative 2 (IMI2), een samenwerking tussen de Europese Commissie en
de Europese Federatie van Farmaceutische
industrieën en associaties (EFPIA)

NATURE CLIMATE CHANGE

INTERNATIONALE ERKENNING VOOR
ECOTRON-ONDERZOEK
Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change
heeft uitgebreid aandacht voor het Ecotron-klimaatonderzoek van UHasselt.
“Een mooie erkenning van de internationale wetenschappelijke wereld”,
zegt Ecotron-projectleider François Rineau.

“Dat we de kans krijgen om ons onderzoek te belichten in een gerenommeerd
wetenschappelijk tijdschrift zoals Nature
Climate Change, is voor ons een hele
erkenning. We hopen dat onze inzichten als onderbouwing kunnen dienen

voor de managementbeslissingen van
natuurbeheerders op midden- en lange
termijn. En dat zowel beleidsmakers als
het brede publiek beter zullen begrijpen
wat de maatschappelijke impact van
veranderende ecosystemen zal zijn.”

LIMBURGS GEBOORTECOHORT

HITTE TIJDENS
ZWANGERSCHAP
“VEROUDERT”
GENEN VAN DE
BABY
Tijdens de zwangerschap blootgesteld
zijn aan hogere temperaturen, kan
leiden tot een biologische veroudering
van het kind. Dat blijkt uit UHasseltonderzoek. Het is de eerste keer dat
onderzoekers zo duidelijk de impact
van warm weer op een pasgeborene
konden aantonen.
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WEB OF SCIENCE

JACO VAN GRONSVELD
BIJ INVLOEDRIJKSTE
ONDERZOEKERS
TER WERELD
Elk jaar benoemt de Web of Science Group
de meest invloedrijkste onderzoekers ter
wereld.
Ze
selecteren
daarbij
de
onderzoekers die door hun collega’s
het afgelopen decennium het meest
geciteerd werden. Onder hen ook Jaco Van
Gronsveld (Centrum voor Milieukunde).

Professor Jaco Van Gronsveld scheerde het voorbije jaar hoge toppen met zijn milieu-onderzoek.
In de citatie-ranking van Web of Science staat
het onderzoek van professor Van Gronsveld
bij de top 1%. Dat maakt van hem een van de
meest invloedrijke onderzoekers in zijn discipline.
In 2019 kregen slechts 6.300 onderzoekers
uit 21 verschillende disciplines deze exclusieve
onderscheiding.

De onderzoekers volgden binnen
het Limburgs Geboortecohort 1.100
pasgeborenen op. “Via een analyse van
het navelstrengbloed zagen we dat de
telomeerlengte varieerde bij de kinderen,
en dat blootstelling aan hitte hier een
duidelijke rol in speelde.”
“Telomeren zijn de uiteinden van onze
chromosomen. Kortere telomeren kunnen
zorgen voor een lagere levensverwachting”
,legt dr. Dries Martens uit. “De lengte
van de telomeren daalde gemiddeld
1,5 procent per graad dat de wekelijkse
temperatuur tijdens de zwangerschap
steeg boven de 19,5 graden Celsius.”
“Toch moeten we de resultaten nuanceren”,
zegt prof. dr. Tim Nawrot. “Kinderen
waarvan de moeder zwanger was
tijdens een hittegolf zijn niet minder gezond.
Andere factoren zoals luchtvervuiling,
roken en levensstijl hebben meer impact
op telomeren. Toch is dit een belangrijke
vaststelling omdat we door de klimaatverandering steeds meer warmere periodes
zullen meemaken.”

KINDERRECHTEN

KINDEREN ALS RECHTVAARDIGE RECHTERS
Hoe kinderrecht-vriendelijk is onze samenleving? Op 26 oktober 2019
beantwoordden 30 kinderen die vraag in een gastcollege over Kinderrechten
aan UHasselt. Ze stelden de resultaten van hun vormingsproject “het
Meesterwerk” voor in interactie met masterstudenten Rechten, experten,
Habbekrats-begeleiders en anderen genodigden.

Waarom hebben kinderen bijzondere
rechten? En welke verschillende opvattingen leven hierover bij mensen op
straat? Dertig kinderen tussen 10 en 15
jaar gingen met die vragen aan de slag
en bundelden hun bevindingen in boeiende filmpjes. Tijdens een gastcollege
aan de UHasselt-faculteit Rechten lichtten
de jongeren die filmpjes en hun ideeën toe. Kinderrechtenexpert prof.
Johan Put en voormalig kinderrechtencommissaris en UHasselt-eredoctor

Bruno Vanobbergen zorgden voor extra
duiding.
Het gastcollege was het eindpunt van
een intensief traject van vijf weken dat
kaderde binnen het vormingstraject De
Rechtvaardige Rechters van Habbekrats.
Met dit initiatief wil de jeugdorganisatie
Habbekrats investeren in de maatschappelijke en persoonlijke vorming van
kinderen, in het bijzonder diegenen die
elders die kans onvoldoende krijgen.
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NATASHA STASSEN. DIRECTOR BUSINESS & LEGAL AFFAIRS.
BLUMHOUSE PRODUCTIONS.

“Fake it till you make it!”
Juli 2014 was een drukke maand voor Natasha
Stassen. Op 3 juli behaalde ze haar diploma
rechten aan UHasselt, een dag later trouwde ze
met haar droomman, en een week later was het
kersverse echtpaar al onderweg naar Los Angeles.
“Als je als jurist wil werken in de entertainmentindustrie, dan is L.A. the place-to-be. Hier gebeurt
het allemaal”, vertelt de Vlaamse juriste.

?

WIE IS NATASHA
STASSEN
Nadat Natasha Stassen in 2014 haar
diploma rechten aan UHasselt behaalde,
studeerde ze nog een jaar lang
Entertainment Law aan de University of
Southern California. Vanaf 2015 ging ze
aan de slag als manager bij verschillende
filmproductiehuizen in L.A.. Vandaag is
ze Director Business & Legal Affairs bij
Blumhouse Productions.

“Mijn liefde voor de entertainmentsector
kreeg ik met de paplepel mee. En mijn
fascinatie voor het zonnige en glamoureuze
LA ook. Dankzij de projecten van mijn
vader [filmdirecteur, - producer en screenwriter
Ben Stassen n.v.d.r.] leerde ik L.A: als kind al
kennen. De stad sprak tot mijn verbeelding.
Dat smaakte naar meer. In deze sector
carrière maken, was altijd mijn droom.”
WELCOME TO 			
HOLLYWOOD
“Los Angeles is een fascinerende plek. De
zon schijnt hier het hele jaar en er valt altijd
wel wat te beleven. De omgeving is ronduit prachtig. Omgeven door bergen en
stranden lonkt het buitenleven continu. Je
kan hier bij wijze van spreken ´s ochtends
gaan skiën op de besneeuwde bergtoppen en ´s namiddag gaan surfen in
de oceaan. Dat gaat nooit vervelen.”
“Ook op professioneel vlak is L.A. een
boeiende stad. Als je carrière wil maken in de
entertainment law, dan bestaat er geen betere

plek ter wereld om dat te doen. Hier gebeurt
het allemaal. Hollywood is de hoofdstad
van de filmindustrie. En hoewel een contract
uiteindelijk altijd gewoon een contract is,
hangt er rond de industrie wel een heel ander
aura als het om bedragen van 30 miljoen
gaat in plaats van 2 of 3 miljoen. The sky
is hier echt the limit. En die grootsheid straalt
af op de hele industrie en op de stad.”
DE WERELD IN EEN STAD
“Los Angeles is een hele internationale
stad. De wereld komt hier samen. In mijn
vriendenkring zitten niet alleen Amerikanen,
maar ook Spanjaarden, Britten, Mexicanen,
Canadezen en Peruanen. Als expat maakt
die mix je leven bijzonder boeiend en rijk.
Het is niet altijd makkelijk om hier sociale
contacten te maken, maar eenmaal je
een vriendengroep gevonden hebt, is
die vriendschap wel meteen heel hecht.
Uiteindelijk zit iedereen hier in hetzelfde
schuitje: we zijn allemaal ver weg van
onze familie en vrienden, en zoeken
graag elkaars gezelschap op.” ►
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UHASSELT EN NATASHA
IN 7 VRAGEN
1
“Natuurlijk is L.A. veel meer dan de glitter en
glamour van de Hollywoodfilms. Het is
een stad vol contrasten. Enerzijds zie je
hier de duurste en hipste restaurants en
boetiekjes,maar als je de hoek omslaat,
stoot je op tenten vol daklozen. Dat is soms
best heftig en confronterend. Die extreme
contrasten zie je in Europa haast nergens.
Ook de inspanningen die mensen
leveren om er opperbest uit te zien, neemt
men hier naar the next level. Je uiterlijk
is extreem belangrijk, en daar wordt
geen moeite of geld voor gespaard.
Daar kijk ik nog altijd met grote ogen
naar. Aan die overdreven schoonheidscultus kan ik maar moeilijk wennen.”
AMERIKAANSE 			
MENTALITEIT
“Amerikanen zijn anders dan Europeanen.
Ze zijn ontzettend vriendelijk en gul met
complimenten, en van hun zelfvertrouwen
en can-do-mentaliteit kunnen wij ontzettend
veel leren. Tegelijkertijd kunnen ze soms
wat fake op ons overkomen. In mijn job
word ik – niet toevallig - vaak geroemd
om mijn Europese mentaliteit. Wij zijn
een stuk directer en strooien niet alleen
met lof wanneer onze baas een nieuw
voorstel lanceert, maar durven ook best
kritische bedenkingen formuleren. Dat
waarderen werkgevers en klanten enorm.”
“Ik wist altijd wel dat ik een tijdje in L.A.
wou wonen om te ervaren hoe die stad
écht voelt, maar het was nooit het plan om
hier ook effectief vijf jaar te blijven. In het
leven lopen de dingen vaak wat anders
dan voorzien. Onderweg heb ik kansen
gekregen en gegrepen. En daar geniet ik
met volle teugen van. Of we hier binnen
vijf jaar nog steeds zijn, dat weet ik niet.
Wellicht keren we vroeg of laat wel naar
Europa terug. Op dit moment genieten we
voluit van dit Amerikaans avontuur. En de
ervaring die ik hier opdoe, zal me later
in Europa geen windeieren leggen.” ■
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Na de middelbare school ging ik
informatica studeren, omdat…

ik altijd al in de entertainmentsector wou
werken, maar nog niet precies wist in welke rol
ik dat precies wou doen. Ik wou kiezen voor
een zo breed mogelijke opleiding zodat ik
nog alle kanten uit kon. Daardoor twijfelde ik
lang tussen economie en rechten. Uiteindelijk
was het een film die me de weg toonde.
(lacht) Ik zag Legally Blonde en dacht: “Dit is
een teken.” Toen hakte ik de knoop door en
koos voor rechten. Van die keuze heb ik nog
geen seconde spijt gehad.

2

Wat studeren in Hasselt zo bijzonder maakte, was…

de samenwerking tussen KU Leuven, UHasselt
en UMaastricht. Dat maakte dat je in de
opleiding echt het beste uit drie werelden
kreeg. Bovendien profiteerden we van in het
begin van een heel internationale benadering.
Dat vond ik een groot voordeel.

3

Mijn favoriete
campus, is…

plekje

op

de

het panopticum in de Oude Gevangenis. Die
plek was heel filmisch met zijn majestueuze
trappenhal en hoge plafonds. Alles leek
daar samen te komen. Er was altijd wel
beweging, want waar je ook naartoe ging
en waar je ook vandaan kwam; je kwam
daar altijd voorbij. Maar eigenlijk vond ik het
hele gebouw ronduit prachtig. Een
rechtenopleiding die onderdak krijgt in een
oude gevangenis, met oude cellen die tot
werkruimtes getransformeerd waren,…. Het
was toch een heel bijzondere locatie.

4

De docent die mij het meest
inspireerde, was…

Bart Spriet, de promotor van mijn masterthesis.
Hij was een bijzonder gedreven docent, en
een fantastische mentor die mij geweldig
kon motiveren. Zijn passie voor strafrecht
inspireerde. Mocht ik niet voor entertainment
law gekozen hebben, dan zou ik door zijn
gedrevenheid wellicht voor strafrecht gekozen
hebben.

5

Als student was ik…

altijd wel gefocust. Ik was heel serieus met
mijn opleiding bezig. In dat 6 weken-systeem
kon dat natuurlijk ook moeilijk anders. Als
je twee weken niet met de dingen bezig
was, dan zat je hopeloos achterop. Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat ik in Hasselt niet
van het studentenleven genoten heb. Maar
hier in California heb ik tijdens mijn vervolgopleiding toch een stuk harder gefeest.

6

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

ik heb zoveel dingen geleerd dat het moeilijk
is om daar één ding uit te kiezen. Wat me
misschien nog het meest blij gemaakt heeft, is
de vriendschap die ik er gevonden heb. Aan
UHasselt heb ik een van mijn beste vriendinnen
leren kennen. Anne was bruidsmeisje op mijn
huwelijk, en ik was een bruidsmeisje op haar
huwelijk. Wij zijn echt vrienden voor het leven.

7

De sleutel voor succes ligt volgens
mij bij…

Heel hard werken en nooit opgeven. Succes overkomt je niet. Daar moet je the extra
mile voor willen gaan. Op mijn vorige job
werkte iedereen van 9 tot 7. Ik werkte van
8 tot 8. En dat heeft gerendeerd. Als je in
L.A. in de entertainmentsector werkt, dan
weet je dat er honderden kandidaten klaar
staan om jouw job over te nemen. Dat is
niet altijd een even prettige gedachte, maar
het motiveert je wel om op elk moment het
allerbeste van jezelf te geven. Ik probeer
de lat heel hoog te leggen en blijf mezelf
continu uitdagen. Een flinke dosis
zelfvertrouwen helpt natuurlijk ook altijd. Daar
worstel ik zelf ook nog vaak mee, maar…
Fake it till you make it, zegt men hier in L.A.

ONDERZOEK IN ACTIE

BETERE BEHANDELINGEN VOOR LAGE RUGPIJN

WEES NIET BANG
OM TE BEWEGEN

Meer dan 8 op 10 Belgen krijgen ooit te maken met acute lage rugpijn. Bij 1 op 5
houden de klachten meer dan drie maanden aan en spreekt men van chronische
lage rugpijn. En toch vinden dokters slechts in 1 van de 10 gevallen een duidelijke
medische oorzaak voor die chronische pijn. Hoe kunnen we die niet-specifieke
lage rugpijn het best behandelen? Hoe kunnen we oefentherapie effectiever
maken en de levenskwaliteit van deze patiënten verbeteren? Onderzoekers van
de faculteit Revalidatiewetenschappen zoeken mee naar oplossingen.

EEN PIJNLIJK VERHAAL
“Lage rugpijn staat stelselmatig op de
eerste plaats van aandoeningen die het
dagelijkse leven significant kunnen
beperken. Het is een complexe aandoening
die veel pijn kan veroorzaken en mensen
echt kan hinderen in hun functioneren.
Geen wonder dat er zoveel onderzoek
naar gedaan wordt”, vertelt dr. Jonas
Verbrugghe.
“Het wordt nog complexer als je weet
dat er in 9 op 10 van de gevallen geen
duidelijke, medische oorzaak kan gevonden
worden”, gaat dr. Thomas Matheve voort.
“Op scans zien we misschien wel wat

slijtage of kleine afwijkingen, maar eigenlijk
niet meer dan bij andere mensen die geen pijn
ervaren. Dat frustreert patiënten uiteraard,
en het maakt hen vaak ook bang om normaal
te bewegen, want ze willen hun pijn
natuurlijk niet nog erger maken.”
BEWEEG MEER
“Toch geloven we dat bewegen in de
meeste gevallen de beste remedie is”, zegt
dr. Jonas Verbrugghe. “Waar twintig jaar
geleden kinesitherapeuten vooral passieve
therapie toepasten zoals massage en hun
patiënten betere houdingen aanleerden,
proberen we onze patiënten vandaag voor-

al te activeren. We willen mensen sterker
maken zodat ze zich sterker voelen en
ze meer vertrouwen krijgen in hun eigen
lichaam.”
“We weten dat oefentherapie werkt,
maar we weten nog niet waarom het
precies werkt en wat het ideale recept
voor die oefentherapie is. Hoe kunnen
we die therapie zo inrichten dat patiënten er
het meeste rendement uithalen? Hoe kunnen
we de pijn zo best mogelijk bestrijden en de
levenskwaliteit van deze patiënten zo veel
mogelijk verbeteren? Onze doctoraatsonderzoeken probeerden daar een antwoord op te geven.”
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JONAS VERBRUGGHE

HEBBEN HOOG INTENSIEVE
TRAININGEN (HIT) MEER IMPACT?
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“Wat als je patiënten met lage rugpijn zoveel mogelijk op hun maximale prestaties
gaat trainen? Gaat de pijn dan sneller verdwijnen en langer wegblijven? Of heeft
die HIT-training geen beter rendement dan een klassieke oefentraining? Uit mijn
onderzoek bleek dat intensiteit bij oefentherapie in ieder geval een belangrijke
factor is”, vertelt dr. Jonas Verbrugghe.
MAXIMAAL EFFECT. MINIMALE TIJD.
“HIT-trainingen komen uit de topsportwereld.
Daar hebben die trainingen hun effect al
bewezen. Ook in de fitnesswereld is het een
hype. Het klinkt natuurlijk geweldig: maximale
impact op minimale tijd. Dat spreekt mensen
aan, want niet iedereen heeft écht tijd om te
sporten of te revalideren. De vraag was alleen:
kunnen we die aanpak ook inzetten voor de
revalidatie van patiënten met niet-specifieke
lage rugpijn? Ik ging twaalf weken lang twee
keer per week met patiënten aan de slag. We
startten met hoog intensieve intervaltrainingen
van tien minuten, voerden krachtoefeningen
uit op hoog intensief niveau en eindigden met
heel specifieke rompkracht-grondoefeningen.”
HIT IS HEFTIG
“Voor patiënten die deelnamen aan het
onderzoek was zo´n HIT-training best heftig.
Op hoge intensiteit trainen wil immers
ook zeggen dat je af en toe echt op je
fysieke grenzen stoot. En dat kan
beangstigend zijn voor mensen met chronische
pijn. Maar uiteraard hadden we op voorhand
haarfijn berekend wat voor hen persoonlijk
haalbaar was en hoe ver ze konden gaan. Dat
stelde wel gerust. Bovendien waren mensen
vaak enorm onder de indruk van waar ze toe
in staat waren. Ze kregen meer vertrouwen
in hun lichaam en hadden minder angst om
te bewegen.”
INTENSITEIT IS BELANGRIJK
“De resultaten waren bijzonder positief. Zo
goed als iedere deelnemer maakte vooruitgang, al maakte de ene natuurlijk wel meer
vooruitgang dan de andere. Het ideale recept
voor een oefentherapie hebben we hiermee
nog niet gevonden, maar we weten in ieder
geval dat intensiteit een belangrijke factor is. In
vervolgstudies willen we de patiëntenpopulatie
nu in subgroepen indelen om na te gaan wie
er het meest gebaat is bij deze revalidatie,
en om de aanpak nog verder te verfijnen.” ■
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THOMAS MATHEVE

KAN TECHNOLOGIEONDERSTEUNING DE
OEFENTHERAPIE VERBETEREN?
“Oefentherapie werkt voor patiënten met niet-specifieke lage rugpijn. Maar het
werkt niet voor iedereen, en het is zeker ook geen wonderoplossing. Kunnen
we technologie inzetten om de effectiviteit van die oefentherapie te verbeteren?
Dat onderzocht ik in mijn doctoraat”, legt dr. Thomas Matheve uit.

DRIE VRAGEN
“Eigenlijk onderzocht ik drie dingen: Is
het technisch en praktisch haalbaar om
technologie te integreren in een geïndividualiseerd
oefentherapieprogramma?

zijn een heel diverse groep. We wilden echt
maatwerk leveren en voor iedere patiënt een
geïndividualiseerd programma uitwerken. Tot
nu toe werd technologie alleen ingebouwd
in standaardprogramma´s met oefeningen
die voor iedereen hetzelfde waren.”

”

Bewegingssensoren geven aan
of de patiënt de oefening correct
uitvoert, en dat rendeert

Kan technologie patiënten helpen om hun
oefeningen correcter uit te voeren? En
ervaren patiënten minder pijn tijdens hun
training als ze kunnen oefenen in een
Virtual Reality-omgeving?”
BETER OEFENEN
“Patiënten met niet-specifieke lage rugpijn

“Technisch bleek het absoluut geen probleem
om technologie een plek te geven in zo´n
programma op maat. En patiënten slaagden
er ook goed in om zelf de bewegingssensoren, die de bewegingen van de lage
rug registreerden, op hun rug te plakken
en het toestel thuis te installeren. Via een
avatar die aangestuurd werd door de
bewegingssensoren kregen ze daarmee –

terwijl ze de oefeningen uitvoerden – continu
feedback. En dat rendeerde. Patiënten die
ondersteund werden door technologie
leerden hun oefeningen beter aan en voerden
die ook correcter uit. Goed nieuws, en toch
zal het niet zo evident zijn om dit morgen
meteen op grote schaal uit te rollen. De
toestellen zijn niet gratis, en zowel het geven
van de instructies door de kinesitherapeut
als het opzetten van de technologie thuis
kosten tijd. Dat kan een belemmering zijn.”
MINDER PIJN
“In een andere studie zagen we nog
een ander voordeel van technologieondersteuning. Elke patiënt die in een VRomgeving oefende, ervaarde minder pijn
tijdens zijn oefentraining. Bijzonder goed
nieuws, want heel wat van deze patiënten durven niet voluit trainen of stoppen
zelfs met hun oefentherapie omdat ze tijdens
hun training pijn ervaren. Als we via VRtechnologie hun aandacht van die pijn
kunnen afleiden, is het mogelijk dat ze hun
oefentherapie beter en langer volhouden,
en dat zal hun revalidatie enkel ten goede
komen.” ■
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OVER DE GRENZEN

25 JAAR SAMENWERKING MET RUSLAND

“POLITIEK HAD
GEEN IMPACT OP
ACADEMISCHE
SAMENWERKINGEN”
De Researchgroep Functionele Morfologie van
UHasselt werkt al 25 jaar goed samen met
hun Russische collega´s van de Peter de Grote
Polytechnische Universiteit in Sint-Petersburg. Hoe
dat in zijn werk gaat? Dat vroegen we aan prof. dr. em.
Koos Jaap van Zwieten en prof. dr. em. Klaus Schmidt.

Jullie samenwerking met Rusland dateert
al van in 1993. Toen zag de relatie met
Rusland er nog heel anders uit.
KOOS JAAP VAN ZWIETEN: “Het
IJzeren Gordijn was pas gevallen.
Gorbatsjov had samen met Reagan de
Koude Oorlog beëindigd en dat leverde
hem bij ons zowat een heldenstatus
op. In Midden- en Oost-Europa stortte het
communisme in. Rusland stond voor een
zware politieke en economische transitie.
Om hen daarbij te helpen, wilden ze graag
de banden met het Westen aanhalen. En de
Westerse landen stonden daar bijzonder
positief tegenover. In 1993 bracht het
Verdrag van Maastricht alle Europese
landen dichter bij elkaar. Een jaar
later sloten de EU, Rusland en de Nieuwe
Onafhankelijke Staten een Partnerschap- en
Samenwerkingsakkoord af dat een kader
moest bieden voor de politieke dialoog
over het versterken van de democratie, de
economie en wederzijdse investeringen.
Rusland en het Westen reikten elkaar de
hand.”
KLAUS SCHMIDT: “De uitdagingen in

30

Rusland waren gigantisch. In de jaren 90
hadden ze een enorme achterstand
opgebouwd, vooral op economisch en IT
vlak. Een onafhankelijk Rusland moest zich
snel herpositioneren op het internationale
toneel.”
INTERNATIONALISERING
Hoe is dat eerste contact tot stand
gekomen?
KLAUS SCHMIDT: “In 1991 ontving ik,
als toenmalig decaan van de faculteit
Wetenschappen, voor het eerst een brief
van mijn Russische collega´s met een
uitnodiging. De Russische zijde was nu vrij
om bestaande internationale contacten te
verstevigen, nieuwe contacten te zoeken
en mogelijkheden tot samenwerking te
exploreren. Een paar maanden later zijn we
met een kleine delegatie – de toenmalige
rector, vicerector en ikzelf – voor het eerst
naar Sint-Petersburg gereisd.”
KOOS JAAP VAN ZWIETEN: “In
de loop van de jaren is het accent
verschoven van kennismaking en uitwisseling

naar samenwerking. Het Westen kon
Rusland assisteren bij de hervormingen die
noodzakelijk waren geworden door de
ineenstorting van het communistische
regime en de overgang naar een vrijemarkteconomie.”
KLAUS SCHMIDT: “Los daarvan was de
Peter de Grote Polytechnische Universiteit
van Sint-Petersburg voor ons om meer dan
een reden een interessante kennispartner.
De universiteit die in 1899 was opgericht
mede onder impuls van Mendelejev had
– en heeft – een uitstekende academische

reputatie. De universiteit had toen al twee
Nobelprijswinnaars (Fysica en Scheikunde), en in 2000 zou daar nog eentje bijkomen (Fysica).”
LEGE WINKELS EN ZWARE
MERCEDESSEN
Hoe verliep dat eerste bezoek aan
Sint-Petersburg?
KLAUS SCHMIDT: “Dat was een heel
avontuur. De eerste keer dat we
gingen, was het winter. Sint-Petersburg was

gehuld in een sprookjesachtig sneeuwtapijt.
Wondermooi was dat. Ik bleef dat jaar zes
weken om er les te geven, en kwam echt
in een andere wereld terecht. Vandaag is
Rusland een rijk, welvarend land, maar in
die jaren hadden ze nergens geld voor.
Op de hele faculteit was er slechts één
overheadprojector. Die zat bij de decaan
achter slot en grendel. Onder bewaking
mocht ik hem lenen voor mijn colleges.
Het enige kopieerapparaat werd door een
medewerker bediend, terwijl wij hier al lang
met kopieerkaarten werkten. De hele campus

zag er – ondanks zijn architecturale
grandeur – deprimerend uit. Telefoneren
naar het Westen kon ik slechts op één plaats
in het centrum van de stad, en in de winkels
kon je amper wat kopen. Overal rondom
je zag je veel armoede en de gewone
mensen liepen somber door de straten.
Tegelijkertijd was er een bovenlaag van de
bevolking die zich wel allerhande dingen
konden veroorloven. Ik heb nergens zoveel
grote Mercedessen zien rijden als in de jaren
90 in Sint-Petersburg.” 
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Klaus Schmidt
KOOS JAAP VAN ZWIETEN: “Het cultuurverschil met de Russen was groot. Je merkte
dat onze Russische collega´s niet durfden
zeggen wat ze dachten wanneer je hun
mening vroeg, en dat hiërarchie ontzettend
belangrijk was. Dat is het vandaag trouwens
nog steeds. En toch zagen wij onze vooroordelen niet helemaal bevestigd. We werden
hartelijk ontvangen. Onze Russische
collega´s stonden heel positief en open
ten opzichte van onze samenwerking. Ze
waren oprecht geïnteresseerd in wat wij
deden.”
COMPLEMENTAIRE EXPERTISE
Wat hadden jullie bij een samenwerking
te winnen?
KLAUS SCHMIDT: “Ik heb in totaal 6 jaar
lesgegeven in Sint-Peteburg,en die uitwisseling was vooral gericht op capaciteitsopbouw. Tevens hield ik de verbinding met
Diepenbeek en Koos Jaap open.”
KOOS JAAP VAN ZWIETEN: “In mijn
geval ging het om samenwerking op
onderzoeksvlak. Op dat terrein waren
onze expertises mooi complementair. Onze
onderzoeksgroep Functionele Morfologie
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”

Je wint altijd wanneer je
expertises met elkaar verbindt en
de krachten bundelt

was bijzonder geïnteresseerd in wiskundige
modellen en computersimulaties van biomechanische systemen. Daar had het
departement Biomechanica en Gezondheidswetenschappen in Sint-Petersburg
veel ervaring mee. En zij wilden hun kennis
graag inzetten om meer medisch toegepast
onderzoek te gaan voeren. Rusland
excelleerde op wetenschappelijk terrein op
vlak van topsport en ruimtevaart, maar hun
onderzoek in gezondheidszorg vertoonde
nog grote hiaten. Vanuit hun passie voor en
expertise met topsport groeide hun interesse
in gezondheidswetenschappen. Zij hadden
ons opgemerkt op het Eerste Europese

Handcongres dat in 1993 georganiseerd
werd. Daar hadden onze onderzoekers een
goede beurt gemaakt. En Klaus´ contacten
waren een prima basis om verder op te
bouwen.”
Op welke terreinen gingen jullie
samenwerken?
KOOS JAAP VAN ZWIETEN: “In de jaren
90 investeerden we heel erg in de uitbouw
van het netwerk. Van in het begin schreven
we mooie, stevige academische publicaties
samen. Die verschenen in Russische,
Engelstalige, en Nederlandstalige tijdschriften. Vanaf 2007 leverde onze

samenwerking ook A1-publicaties op. In
2009 behaalden we de “Outstanding
Presentation Award” tijdens de 9e
Internationale “BioMdlore” Conferentie”
aan de Technische Universiteit van Białystok,
Polen. In totaal publiceerden we meer
dan 70 gezamenlijke wetenschappelijke
rapporten op 25 jaar.
KLAUS SCHMIDT: “In 2000 ontvingen
we bovendien een krediet van de Beleidscoördinatie Onderwijs van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap om samen
een digitale basiscursus Anatomie te
ontwikkelen en een computerklas in te richten
voor Russische studenten in Biomechanica
en Gezondheidswetenschappen. In 2001
was die cursus klaar.”
KOOS JAAP VAN ZWIETEN: “Vandaag
zwemt Rusland in het geld. De economie
floreert, het hoger onderwijs is in volle bloei
en bedrijven worden almaar internationaler, maar toen had Rusland echt onze hulp
nodig. En zij hadden geen traditie van internationale samenwerkingen. Reizen naar
het Westen was verre van evident, en hun
talenkennis was enorm beperkt. Men ging
ervan uit dat je zelf een beetje Russisch

leerde. Wij waren een van de eerste
buitenlandse universiteiten met wie ze gingen
samenwerken.”
SPORT, CULTUUR EN
ACADEMISCH ONDERZOEK
Vanaf 2014 verslechterden de Europese
relaties met Rusland. Hebben jullie daar
veel van gemerkt in jullie samenwerking?
KOOS JAAP VAN ZWIETEN: “Academische
samenwerkingen hebben maar weinig te
maken met politieke spanningen. Dat staat
daar los van. Het is een beetje zoals met sport
en cultuur. In 2014 werden de Olympische
Spelen gewoon in Rusland georganiseerd,
en ik heb nergens een verbod gezien op
uitvoeringen van Tsjaikovski´s Zwanenmeer.
Ook onze samenwerking liep gewoon
verder.”
KLAUS SCHMIDT: “Op een zeker ogenblik
werden wederzijds de visa, die voordien
bij technische en wetenschappelijke samenwerking gratis waren, opnieuw betalend.
Academische samenwerkingen zijn niet
politiek. Je werkt samen met mensen. En die
mensen hebben soms andere meningen

over wat er op wereldvlak gebeurt. Zo was
er iemand blij dat zijn ouders op de Krim na
de annexatie plots een veel hoger pensioen
kregen. Je kan het met hen eens of oneens
zijn, maar hoogdravende politieke
discussies hebben wij daarover niet gevoerd.
Ik heb mij op elk moment in die 25 jaar
heel goed en welkom gevoeld in Rusland.”
KOOS JAAP VAN ZWIETEN: “We hebben
het land enorm zien veranderen op 25
jaar, maar de samenwerking is hetzelfde
gebleven. Voor ons heeft dit contact met
Rusland trouwens ook de deur naar andere
Oost-Europese landen geopend. Zij
introduceerden ons bij vakcollega´s uit
Polen, Litouwen, Wit-Rusland en Tsjechië met
wie we sindsdien ook samen publiceren.
Je kan op politiek vlak heel erg tegen het
beleid van Rusland zijn, maar in de universitaire wereld maakt de politiek die jouw
nationale leiders voeren niet zoveel uit. Of
je nu samenwerkt met collega´s uit Rusland,
China of Amerika: op academisch vlak win
je altijd als je expertises met elkaar verbindt
en de krachten bundelt.”■

Koos Jaap van Zwieten
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NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN EN UHASSELT

“Over zoiets belangrijks als
klimaatonderzoek moet je
communiceren”
“De klimaatproblematiek is een maatschappelijk relevant topic
waar – terecht - steeds meer aandacht voor is. Als je dan een
hoogtechnologische onderzoeksinstallatie hebt waarmee je
het klimaat van de toekomst kan nabootsen, dan moet je ook
over dat onderzoek communiceren met de brede bevolking”,
vertelt Hanne Vercampt. Als educatief medewerkster zoekt
ze continu naar manieren om scholieren en volwassenen te
sensibiliseren, educeren en inspireren over wetenschappelijk
onderzoek.
Hanne Vercampt heeft een passie voor
wetenschap, natuur, onderzoek en educatie.
“Dit is voor mij een droomjob. Alles waar ik
van hou, komt hier samen”, fluistert ze ons
meteen toe. Haar enthousiasme inspireert.
Als educatief medewerkster heeft ze twee
werkgevers: het Nationaal Park Hoge
Kempen én de School voor Educatieve
Studies van UHasselt. Het is haar rol om
zo breed mogelijk te communiceren over
al het wetenschappelijk onderzoek dat
UHasselt in het Nationaal Park uitvoert, en
om de brug te slaan naar leerkrachten en
leerlingen van het secundair onderwijs.
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VERLEDEN EN TOEKOMST 		
OP EEN SITE
“Je zou versteld staan van hoeveel
wetenschappelijk onderzoek hier wordt
uitgevoerd. Er lopen studies over
everzwijnen, nachtzwaluwen, biodiversiteit
in de heide-biotoop. Deze studies spelen
zich af het Nationaal Park en het Field
Research Centre (FRC) vormt de uitvalsbasis
voor deze onderzoeken. De Ecotron is een
uitbreiding van het FRC en springt natuurlijk
het meest in het oog. De installatie hertekent
letterlijk de horizon van het Nationaal Park

en lokt veel reacties uit. Bezoekers zijn
enorm benieuwd naar wat er zich onder die
koepels afspeelt, en daar proberen wij via
rondleidingen, wandelingen en workshops
op in te spelen.”
“Voor groepen van volwassenen werkten we
de rondleiding Ecotron achter de schermen
uit. Omdat de Ecotron zich aan de hoofdtoegangspoort Connecterra bevindt en de
mijnschacht nog duidelijk herinnert aan
het Limburgse mijnverleden, starten we de
rondleiding daar. Bezoekers vinden het
fascinerend dat deze plek, die ooit mee de
oorzaak was van het klimaatprobleem, nu
ook een deel van de oplossing herbergt.
Verleden en toekomst komen op deze site
echt samen.”
DE CONSTRUCTIE INTRIGEERT
“Een Ranger trekt er met hen op uit in het
park en geeft hen uitleg over de Ecotron
en het onderzoek dat daar gebeurt. Dat
begint al met een verklaring voor het ►
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Benieuwd naar wat er zich onder de
koepels van de Ecotron afspeelt? En
wil je een rondleiding reserveren?
Surf dan naar: www.uhasselt.be/Ontdek-Ecotron

eigenzinnige ontwerp. De metalen
constructie waarin het landschap weerspiegelt, intrigeert. En bezoekers vragen zich
echt af waarom die Ecotron eruitziet zoals hij
eruitziet. Waarom staan die dertien koepels
op een rij? Na de rondleiding begrijpen
ze dat elke ontwerpkeuze in functie van de
wetenschap staat.”
“Helemaal spannend wordt het wanneer
ze ook effectief een kijkje mogen gaan
nemen in het gebouw zelf. Uiteraard krijgen
ze geen toegang tot de klimaatkamers zelf
waar de experimenten worden uitgevoerd
- koolstofkringlopen en broeistofgassen kan
je nu eenmaal alleen maar onderzoeken in
een luchtdichte kamer - , maar ze kunnen
wel door de raampjes kijken en zien op
de levensgrote foto´s precies wat er zich
achter gesloten deuren afspeelt.”
KLIMAATONDERZOEK BELEVEN
IN 4D
“Onze 4D-belevingstribune maakt meestal
de meeste indruk. Terwijl we vertellen
welke klimaatparameters we in de koepels
kunnen nabootsen, maken we dat verhaal
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ook meteen voelbaar. Ze voelen de warmte
stijgen, de wind door hun haren jagen, en de
regendruppels via een vernevelaar naar beneden druppen. Ook onze schoolgroepen
nemen steeds enthousiast plaats op die
bewegingstribune.”
“Sinds de start in 2018 kwamen al meer
dan 2.000 leerlingen de Ecotron bezoeken.
De activiteit past natuurlijk perfect in het leerplan: dat is zeker een deel van de verklaring
voor het succes. Onze onderzoeken – en
dus ook de workshops – gaan immers over
de verstoring van de koolstofkringloop, het
belang van biodiversiteit, ecosystemen en
ecosysteemdiensten. Maar leerlingen leren
niet alleen veel over klimaatverandering
zelf, maar krijgen bovendien heel wat
inzichten over hoe interdisciplinair, wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet en
uitgevoerd. Ook dat inspireert.”
“We zijn enorm trots op het programma voor
leerlingen. Het is een bijzonder interactieve,
didactisch onderbouwde workshop waarin
leerlingen uitgedaagd worden om heel
creatief om te gaan met wetenschappelijke
inzichten. En dat werkt. Leerkrachten zijn

ontzettend enthousiast en vertellen ons ook
dat de leerstof die hun leerlingen hier verwerkt
hebben, heel lang blijft nazinderen. De
scholen die de Ecotron het eerste jaar
bezochten, zijn sindsdien al elk jaar met
nieuwe leerlingen teruggekeerd. Dat is alvast een mooi compliment. En de leerlingen
zelf zijn superenthousiast. Sommigen
vragen na afloop of ze hier als jobstudent
aan de slag kunnen, of vragen wat ze
moeten studeren om hier later te kunnen
komen werken. Dat vind ik persoonlijk de

PARTNERS IN INNOVATIE

mooiste realisatie. Als we met onze activiteiten
jongeren kunnen warm maken voor
wetenschappelijk onderzoek, dan is dat
toch fantastisch.”
GEBUNDELDE KRACHTEN 		
KUNNEN MEER
“Deze educatieve programma´s en rondleidingen zijn het resultaat van de mooie samenwerking tussen het Nationaal Park Hoge
Kempen en UHasselt. Beide organisaties

zijn
gedreven
door
wetenschapscommunicatie. Het is niet voldoende om
onderzoek
te
verrichten
naar
maatschappelijk relevante topics zoals
klimaatopwarming. Je moet dat onderzoek
ook uitdragen naar de brede samenleving.
In de toekomst willen we daar nog verder
in gaan. We gaan ons aanbod voor het secundair onderwijs nog uitbreiden en willen
onder andere via citizen science-projecten
de burgers nog meer kunnen betrekken bij
het wetenschappelijk onderzoek dat hier

op deze site gebeurt. Hoe meer mensen
enthousiast worden over wetenschappelijk
onderzoek, en hoe beter ze begrijpen hoe
een complexe problematiek als klimaatopwarming echt werkt, des te meer ze onze
natuur en biodiversiteit zullen waarderen.” ■
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Op 22 oktober 2019 opende
het Applicatiecentrum Beton
en Bouw (ACB2) officieel in
aanwezigheid van Vlaams
minister Zuhal Demir,
gouverneur Herman Reynders
en gedeputeerde voor
Economie Tom Vandeput.

“In dit state-of-the-art onderzoekscentrum
kunnen op grote schaal betonstructuren
en gebouwconcepten getest worden op
onder andere hun maximale windbelasting en aardbevingsbestendigheid. Een
belangrijke stap voor de universiteit, de
faculteit Industriële Wetenschappen, de
onderzoeksgroep Bouwkunde en de
Vlaamse bouwsector”, aldus rector Luc De
Schepper.
Voor de oprichting van het ACB2 kon
UHasselt rekenen op steun van Vlaanderen
en de Provincie Limburg.
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DE WERELD EN UHASSELT

Mobiliteitswetenschappen. Studenten uit 30 verschillende landen

“HIER KOMT DE
WERELD SAMEN IN EEN
KLASLOKAAL”
De internationale masteropleiding Transportation Sciences brengt al
jaren studenten uit de hele wereld naar UHasselt. “En die groep wordt
steeds internationaler”, vertelt prof. dr. An Neven. “Niet alleen het aantal
buitenlandse studenten blijft stijgen, maar ook het aantal verschillende
nationaliteiten neemt gestaag toe. In onze opleiding vinden studenten
uit meer dan 30 verschillende landen elkaar.”
“Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn wereldwijd grote issues”, vertelt prof. dr. An Neven.
“Vooral landen in ontwikkeling krijgen vandaag met zware problemen af te rekenen.
Dat is logisch, want naarmate de economie
in een land groeit, stijgt ook de mobiliteit en
daarmee ook het aantal verkeersongevallen.
In heel wat Afrikaanse, Aziatische en LatijnsAmerikaanse landen heeft die toenemende
motorisatiegolf zijn piek nog niet bereikt.
Door onze ervaringen en wetenschappelijke
expertise met hen te delen, willen we de top
proberen af te vlakken.”
INTERDISCIPLINAIR EN
INTERNATIONAAL
“In Bolivië bestaat dit soort opleiding niet”,
vertelt Rodrigo Rojas. “Ik studeerde voor
burgerlijk ingenieur en behaalde een master
in urban planning, Onderweg geraakte ik
gefascineerd door mobiliteit. Toen ik voor
het eerst over dit programma hoorde, was
ik meteen geïnteresseerd. Een multidisciplinaire opleiding transporation sciences
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die meer inzicht geeft in het menselijke
gedrag, de technische mogelijkheden en
randvoorwaarden, de economische aspecten, geldende procedures en wetgeving,
en het creëren van maatschappelijk draagvlak. In Bolivië hebben we die expertise
gewoonweg niet.”
“Ook in mijn thuisland Peru is verkeersveiligheid een gigantische uitdaging, maar ook
ons ontbreekt het aan kennis en expertise.
Wij laten ons vaak inspireren door Chili,
maar dat is eigenlijk onbegrijpelijk, want
Chili doet het vaak nog slechter”, gaat
Nuria Diaz voort. “Zelf heb ik economie
gestudeerd. Ik werkte in de financiële
sector, maar vond maar weinig voldoening in
mijn job. Ik wil graag een maatschappelijke
bijdrage leveren. Een verschil maken in
de toekomst van mijn land. Een opleiding
transportation sciences kan mij daarbij
helpen, want om dat terrein hebben we
nog heel wat stappen te zetten.”
“Die mix aan zo veel verschillende vooropleidingen is een groot voordeel”,

onderstreept prof. dr. An Neven. Nuria
Diaz beaamt: “Doordat we vanuit zoveel verschillende achtergronden – zowel
internationaal als interdisciplinair – naar
dezelfde problemen kijken, zien we méér.
In een multidisciplinair verhaal als transportation sciences zijn al die verschillende
invalshoeken belangrijk. Als ik in Peru
verkeersveiligheid nog hoger op de agenda
wil krijgen, dan zal ook met ijzersterke
economische argumenten moeten komen.
Mijn economische bril zal mij daarbij helpen.”
LEREN VAN ELKAAR
“Studenten leren in deze opleiding veel van
elkaars ervaringen. Hoewel veel landen
erg ver uit elkaar liggen en ze allemaal hun
eigen specifieke uitdagingen kennen,
kampen ze ook vaak met gelijkaardige
problemen”, vertelt prof. dr. An Neven.
“Al zijn er natuurlijk ook verschillen”, onderstreept Nuria Diaz. “In Aziatische landen zijn verkeersongevallen met brommertjes bijvoorbeeld een groot probleem. In

Latijns-Amerika houden we gewoon niet van
brommertjes. Wij vinden ze gevaarlijk en
rijden liever met een auto of een bus. Dat
verschil in perceptie is puur cultureel, want
zo`n brommertje is bij ons niet duurder.”
Rodrigo Rojas: “ En toch zijn ook die cases
voor ons interessant. Op dit moment worden
die brommertjes trouwens meer en meer omgebouwd tot mini-autootjes, en dat leidt tot
ongelooflijke problemen. Uit alle verhalen
die we gehoord hebben en de studies die
we besproken hebben, weet ik: die tendens
moeten we in Bolivië voorkomen.”
FAN VAN FIETSEN
“Waar ik ontzettend jaloers op ben, is op
jullie fietsinfrastructuur en -cultuur”, zegt
Rodrigo Rojas. “Voor ik naar België kwam,
werkte ik mee aan mobiliteitsprojecten om
betere fietswegen te ontwerpen. Dat verliep
immens moeizaam. Onze steden zijn
100 procent auto-georiënteerd. Fietsen is
gewoonweg gevaarlijk. Zelfs als je een
extra fietslaan bij creëert, interpreteren

weggebruikers dat als extra plaats voor
de auto. Pas sinds ik hier zie hoe jullie het
aanpakken, heb ik goed beseft hoeveel
jaren werk wij nog voor de boeg hebben.
Infrastructuur alleen zal niet volstaan. We
hebben een hele mindshift nodig.”
“Dat is bij ons niet anders”, vertelt Nuria
Diaz. “In Peru worden nu stilaan wel
campagnes gelanceerd om het fietsen te
promoten, maar met campagnes alleen
zal je het niet oplossen. Als die fietsers op
gevaarlijke plekken moeten rijden, en de
automobilisten hun perceptie over fietsers in
het verkeer niet veranderen, dan gaan die
campagnes alleen maar tot meer ongevallen leiden. Er zijn veel factoren nodig om
successen te kunnen boeken op dit terrein.”

wetenschappelijke informatie, en de gesprekken met experten ga ik heel erg missen. Interessante artikels over ons vakgebied zijn altijd maar een muisklik van ons
verwijderd”, zegt Rodrigo Rojas.
Nuria Diaz: “Het is ook een bijzonder fijn
traject om in deze internationale community
af te leggen. Je beleeft de opleiding echt
samen. We zijn wel ver van familie en
vrienden, maar vormen een warme, hechte
groep. In de collegezalen, maar ook daarbuiten. We trekken er vaak samen op uit om
andere stukken van Europa te ontdekken.
Ook dat inspireert. Uiteindelijk zullen we
met alle positieve ervaringen die we hier
opdoen – ieder in zijn eigen thuisland - een
verschil helpen maken. Daar ben ik van
overtuigd.” ■

HET VERSCHIL MAKEN
“Ik ben ontzettend blij dat ik hier in
België deze opleiding mag volgen. Wij
kunnen ongelooflijk veel leren van jullie
Europese ervaringen. Alleen al onze aanwezigheid hier inspireert. En de toegang tot
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#DATASAVESLIVES

“Big data
kunnen onze
gezondheidszorg
verbeteren”
Datascientist, idealist en entrepreneur. Zo omschrijft dr. Liesbet Peeters zichzelf het liefst.
Als academisch datawetenschapper zoekt ze mee naar nieuwe technologieën om onze
gezondheidszorg beter, effectiever en toegankelijker te maken. “Om dat te realiseren, heb je
een flinke dosis idealisme en ondernemerschap nodig. Data kunnen levens redden, maar dan
moeten we er wel anders mee omgaan”, stelt de UHasselt-onderzoekster.

DE IDEALE WERELD
“Ik ben een onverbetelijke idealist. Ik
droom van een wereld waarin iedere
patiënt precies die behandeling krijgt die
hij of zij nodig heeft. Maar dat is niet zo
eenvoudig. Onze artsen hebben daar hulp
bij nodig. Als data-ingenieur geloof ik dat
slimme computers die gevoed worden
door immens veel data hen daarbij kunnen
helpen. Daar zet ik mij elke dag voor in.
En toch blijkt dat heel moeilijk”, vertelt dr.
Liesbet Peeters. “Hoe komt het dat in een
wereld waarin Netflix voorspelt welke films
ik leuk vind, en Google Maps weet hoe
lang ik erover doe om naar huis te rijden
– zelfs zonder dat ik vertel dat ik naar
huis wil rijden – het zo moeilijk blijft om
slimme computers in de gezondheidszorg

in te zetten? Technologisch zijn er natuurlijk
uitdagingen, maar toch is dat niet het grootste
struikelblok. We moeten vooral anders over
data gaan denken en bereid zijn om onze
data op grote schaal te delen.”
HIER EN NU
“Uiteraard moeten we voorzichtig zijn als
we data een plaats willen geven in onze
gezondheidszorg. Als Netflix mij een film
voorstelt die ik toch niet zo leuk blijkt te vinden,
is dat niet zo´n probleem. Wanneer diezelfde datamechanismes straks een slecht
behandelingsplan opstellen voor een
patiënt, dan zijn de gevolgen dramatisch.
Maar eigenlijk gaat het daar vandaag
nog niet over. Zo ver zijn we nog lang niet.
Als we vandaag spreken over data in de

gezondheidszorg dan gaat het over heel
basale implementaties die toch al veel
impact kunnen creëren.”
“Als je als researchgroep een onderzoek
in de gezondheidszorg wil opzetten – je
wil bijvoorbeeld onderzoeken bij welke
patiëntgroepen een bepaalde therapie
het meest succesvol is in de behandeling
van MS – dan bestaan daar al heel wat
relevante data over. Wereldwijd zijn er
misschien wel twintig relevante databanken
voorhanden. Die wil je natuurlijk graag
gebruiken. Maar waar zitten die data?
Wie heeft die in handen? En welke formaliteiten moet je in orde brengen om die data
te kunnen raadplegen? Met dat proces van
data opsporen, verzamelen en verwerken,
verliezen onderzoekers vandaag ►
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gemiddeld vijf jaar. Pas dan kunnen ze
aan hun echte analyses beginnen. Als we
dat proces kunnen versnellen, dan kan er
veel meer onderzoek gevoerd worden.
Onderzoek waar de patiënt uiteindelijk
altijd de vruchten van zal plukken. Maar
het begint allemaal met het bereid zijn om
die data te delen.”
DATA BESCHERMEN EN DELEN
“Vandaag hangt er rond het delen van data
een bijzonder negatieve sfeer. De angst
voor misbruik zit heel diep ingeworteld.
Niet onterecht natuurlijk, want we moeten
onze data inderdaad goed beschermen
tegen de Facebook´en van deze wereld.
En we mogen onze gezondheidsdata niet
zomaar te grabbel gooien voor iedereen
die er misbruik van wil maken. En toch zullen
we onze data ook meer moeten delen, als
we onze gezondheidszorg beter willen
maken.”
“Samen met collega-vakgenoten probeer
ik vanuit #DataSavesLives ook een
positiever verhaal te vertellen rond data
in de gezondheidszorg. Eigenlijk hoop ik
dat we in de toekomst op dezelfde manier
naar data kijken als naar bloeddonatie.
Niemand doneert immers bloed omdat hij
ervan uitgaat dat hij straks overreden zal
worden door een auto en dan zijn eigen
bloed kan terugkrijgen. Je doneert bloed
omdat je beseft dat – als heel veel mensen
dat doen en er morgen toch wat met jou
gebeurt – er ook bloed zal zijn. Voor data
geldt dat evenzeer zo.”
FAIR
“In de gezondheidszorg moeten data
eerlijker worden. Meer FAIR: Findable,
Accessible, Interoptable en Re-usable.
Ons zorglandschap is bijzonder versnipperd. Relevante data zitten overal, tot in
archiefkasten van kelders van ziekenhuizen
toe. Als we die data makkelijker toegankelijk kunnen maken voor wetenschappelijk
onderzoek, dan kunnen we meer medische
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doorbraken realiseren. Een technologie
daarrond bouwen, is niet de grootste
uitdaging. Booking.com gebruikt dat soort
technologie vandaag al. Jij geeft aan waar
en wanneer je op vakantie wil, in welke stad,
en aan welke eisen jouw accommodatie
moet
beantwoorden.
Booking.com
selecteert een aantal hotels die aan jouw
verwachtingen voldoen, en vervolgens
neem jij contact op met dat hotel. Dat soort
technologie zou in de gezondheidssector
het onderzoek al in een stroomversnelling
brengen. Als onderzoekers morgen in één
beweging kunnen achterhalen waar ter
wereld er relevante data over zijn bepaalde
patiëntengroep voorhanden zijn, dan
zouden ze veel kostbare tijd winnen.”
MS DATA ALLIANCE
“Voor Multiple Sclerose (MS) staan we op
dat terrein al relatief ver. In ons domein
worden er elke dag al data gedeeld. Dat
is geen overbodige luxe. MS is immers een
trage ziekte die niet zo vaak voorkomt, dus
heb je heel veel data nodig – die over een
periode van tien tot vijftien jaar verzameld
worden - om tot inzichten te komen. Wie
heeft welke data? Kunnen we die data,
die sowieso al heel erg versnipperd zijn,
samenbrengen? En hoe pakken we dat
best aan? Als lead investigator van de
MS Data Alliance breng ik alle partners
bij elkaar: onderzoeksinstituten, overheidsorganisaties, patiënten en clinici uit 40
verschillende landen, verspreid over vier
continenten. Op dit moment werken we aan
een toegankelijke booking.com-achtige
applicatie. Geen biobank voor data, want
die data zijn niet de eigendom van de
Alliance. We delen onze data niet, maar
willen via die tool snel in kaart kunnen brengen wie over welke datasets beschikt.”
TECHNISCHE TOOLS
“De technologische innovaties zijn in dit
verhaal niet het grootste struikelblok. Er is
al heel wat technologie – in andere toepassingsgebieden – voorhanden waarop we

kunnen verder bouwen. Op technologisch
gebied bestaat de grootste uitdaging wellicht in het omgaan met imperfecte data.
Gezondheidsdata zullen immers nooit helemaal perfect zijn. Een arts typt al eens een
fout, een patiënt geeft zijn bloeddruk een
paar keer niet door,… Hoe gaan we daar
mee om? En hoe kunnen we die imperfecte
data verwerken zodat we die toch kunnen
gebruiken. Theoretische fysici, statistici,
machine learners, softwaredeveloppers en
andere IT´ers proberen samen de puzzel
te leggen.”
“Wat we vandaag doen binnen MS Data
Alliance is maar een fractie van wat er
vandaag al technisch mogelijk is. Het
gaat in kleine stapjes vooruit. Soms
word je daar als data-wetenschapper
een klein beetje schizofreen van. Je weet
hoeveel beter en sneller we ziektes zouden
kunnen opsporen en behandelen als
iedereen zijn data zou delen, maar
je beseft dat de wereld daar vandaag
nog niet klaar voor is. Het wetgevend
kader en het businessmodel evenmin. En
ook de ethische discussie moet nog voluit
gevoerd worden.”
ETHISCHE VRAGEN EN
BUSINESSMODELLEN
“Als jij weet dat we al jouw gezondheidsdata kunnen gebruiken om ziektes – maar
ook milieuverontreiniging - sneller op te
sporen, diagnoses sneller te stellen en de
effectiviteit van behandelingen beter te
voorspellen, dan is de eerste vraag: wil
jij die data wel delen? Welke data wil
je absoluut niet delen? Mogen we jouw
telefoonberichten geïncrypteerd analyseren en jou laten weten dat we – door het
verminderd gebruik van emoticons in jouw
berichtjes – vermoeden dat je een depressie aan het ontwikkelen bent? Met wie
mogen we die analyse delen? En wil jij
wel weten dat je binnen 40 jaar alzheimer gaat krijgen als er vandaag nog geen
remedie bestaat? Dat debat moeten we
dringend voeren. En de burger moet in
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”

Als we onze
gezondheidszorg
beter willen
maken, zullen we
onze data meer
moeten delen.

dat debat een stem krijgen. Samen moeten
we duidelijke richtlijnen uitwerken worden
over wie, wanneer en hoe met die gezondheidsdata mag werken. In Europa hebben
we een sterke basis om dat debat ten volle
te voeren. Nergens ter wereld is de privacy-wetgeving zo sterk.”
“Ook economisch zullen data in de gezondheidszorg verregaande implicaties
hebben. Het businessmodel is daar niet
op aangepast. Iedereen vindt de data van
ziekenhuizen wel superinteressant voor
onderzoek, maar niemand wil het ziekenhuis betalen om die data te verzamelen en
verwerken. Dokters hebben niet de tijd om
daar op een doordachte manier mee bezig
te zijn. Voor die taak zullen we bijkomende
profielen moeten opleiden. Bovendien
moet de hele IT-structuur van ziekenhuizen
aangepast worden. Er zijn dus nog heel
wat zaken nodig opdat artificiële intelligentie in de gezondheidszorg de impact kan
hebben die technologisch al mogelijk is.”

IDEALIST
“Slimme computers die op basis van data
gepersonaliseerde behandelingsplannen
voor patiënten opstellen: daar zijn we
vandaag nog lang niet. In de praktijk
verloopt alles een stukje trager. En toch
blijf ik een onverbetelijke idealist die
droomt van een wereld waarin onze
gezondheidszorg – dankzij de inzet van
data – zijn volle potentieel realiseert en
het leven van iedereen beter maakt. Daar
zal ik mij voor blijven inzetten. Als wetenschapper, maar ook als ambassadeur van
#DataSavesLives. Ik wil het maatschappelijke debat daarover mee voeren en dat
positieve verhaal over data helpen verspreiden. Want data kunnen echt levens
redden.”■
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TRENDWATCHING

3 TRENDS IN STATISTIEK

“STATISTIEK WORDT STEEDS
BOEIENDER!”
Elke editie gaat een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van zijn vakgebied op zoek naar de drie
boeiendste trends. Deze keer neemt prof. dr. Thomas Neyens ons mee naar de wondere wereld van de
statistiek.

1

2

NIEUWE
DATABRONNEN

MEER DATA

“Citizen science, ingenieuze sensortechnologie en cameravallen: vandaag
werken we in de statistiek met veel nieuwe
databronnen. Een positieve evolutie die
mooie opportuniteiten creëert, maar ook
uitdagingen oplevert. Als we bijvoorbeeld burgers inzetten in een onderzoek
dat het effect van klimaatverandering op
biodiversiteit in kaart brengt, moeten we
in onze statistische modellen rekening
houden met factoren die de resultaten
kunnen vertekenen. De ene deelnemer
gaat een uurtje dieren spotten; de
andere de hele namiddag. Er is onderling
een verschil in skills en veel burgers
verzamelen wellicht data op plaatsen met
een verhoogde biodiversiteit. Hoe gaan
we om met die imperfecte data? En hoe
zorgen we ervoor dat we die toch op een
correcte manier kunnen gebruiken? Dat
is een grote uitdaging voor de statistiek
andaag.”

“Als we vroeger gezenderde vogels volgden, dan kregen we een paar dagen lang
elk uur de gps-coördinaten van die dieren.
Vandaag kunnen we die vogels elke
seconde in real time volgen. Nieuwe
technologieën hebben onze datasets
exponentieel doen groeien. En dat is
goed nieuws voor de statistiek, want
hoe meer data wij ter beschikking hebben, des te groter de informatie is over
de natuurlijke fenomenen die we willen verklaren. De vraag is alleen: hoe
krijgen we die tsunami aan data efficiënt verwerkt? De klassieke, statistische methodes zijn vaak ontoereikend.
Daarom zoeken statistici en data-wetenschappers continu naar manieren
om via aanpassingen van traditionele
methodes grote hoeveelheden informatie
te verwerken.”

3

OPEN SCIENCE

“Onze datasets worden almaar groter, en
imperfecte en onvolledige data worden
vaker ingezet in wetenschappelijk onderzoek. Welke data heb je geselecteerd? Welke stappen heb je gevolgd?
En welke keuzes heb je precies gemaakt? Die vragen worden belangrijker
omdat ze jouw onderzoeksresultaten
kunnen kleuren. Vanuit de idee van open
science willen wetenschappers zo transparant mogelijk over dat onderzoeksproces communiceren. In deze complexe
wetenschappelijke realiteit volstaat het
immers niet meer om de taart van je
resultaten te tonen; je moet ook het recept en
de volledige ingrediëntenlijst presenteren.
Die transparantie maakt wetenschap
betrouwbaarder en controleerbaarder.
En dat is positief. Al kan het natuurlijk
niet altijd. Soms zit de privacywetgeving
in de weg en kunnen niet alle resultaten
volledig gereproduceerd worden.”

Thomas Neyens is professor statistiek aan UHasselt en KU Leuven, en als onderzoeker verbonden aan het Interuniversitair
Instituut voor Biostatistiek en statistische Bio-informatica (I-BioStat) en het Data Science Institute (DSI-UHasselt). In zijn onderzoek
focust hij op het ontwikkelen van statische methodes om ecologische processen spatio-temporeel te bestuderen.
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