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CIVIC TEAMSPORT
“Alles wat we doen, maakt een verschil. Het is aan ons om uit te maken, welk
verschil we willen maken”, stelt Jane Goodall. Welk verschil zij wil maken:
daar twijfelt ze geen seconde aan. De gerenommeerde ethologe strijdt
elke dag voor een betere, groenere wereld waarin mens, dier en natuur op
een harmonieuze manier samenleven. Om haar missie te realiseren, slaat
ze de handen in elkaar met iedereen die datzelfde doel wil realiseren. Dát
heeft UHasselt alvast met haar nieuwste eredoctor gemeen.
Ook wij willen ons maatschappelijk engagement voluit opnemen om onze
regio én onze wereld een beetje groener en duurzamer te maken. Ook wij
willen onze inzichten het liefst delen, om onze impact te vermenigvuldigen.
En ook wij bundelen daarbij het liefst de krachten met anderen. In
opleidingstrajecten voor professionals over circulaire economie. Via
citizen science-projecten die de waterkwaliteit van een lokale beek mee in
kaart brengen. En met ingenieuze, technologische innovaties die weer heel
nieuwe toepassingsmogelijkheden verkennen voor hernieuwbare energie.
Al die vele, soms kleine, projecten en inspanningen maken samen een
verschil. Ook die visie delen we met Jane Goodall.

Datzelfde civic engagement nemen we – met onze hele organisatie ook op in deze gezondheidscrisis. Ik ben trots op de UHasselt-studenten
die in deze – voor hen al zó moeilijke - coronatijden zorgorganisaties
vrijwillig helpen ondersteunen. Trots op onze alumni die vooraan lopen in
de zoektocht naar een vaccin en andere medische innovaties. En trots op
onze onderzoekers die - elk vanuit hun eigen expertise - meewerken aan
oplossingen die ons kunnen helpen om deze crisis goed te doorstaan. In
al die verschillende rollen tonen ze mooi aan wat UHasselt precies met
civic bedoelt.
Want UHasselt is een civic universiteit. En civic impact creëren: dat is
teamsport. Dat zie je in de projecten die we samen met anderen uitbouwen.
En dat lees je in de vele verhalen in dit magazine.
Het Grote Limburgonderzoek, de 10de verjaardag van BioVille, de
Flanders Make-innovatietrajecten voor de maakindustrie, of de workshops
From PhD to SME of Science2Business voor onze jonge onderzoekers.
Maatschappelijke winst boekt UHasselt het liefst samen met anderen. Dat
is het verschil dat wij elke dag willen maken.

Bernard Vanheusden
rector UHasselt
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EEN EREDOCTORAAT VOOR DR. JANE GOODALL, DBE

“Dit hebben we
onszelf aangedaan”

4

foto: ©Vincent Calmel

Op 12 maart 2020 zou UHasselt een eredoctoraat
uitreiken aan dr. Jane Goodall. De Britse ethologe
die wereldfurore maakte met haar veertigjarig
chimpansee-onderzoek zou een bezoek brengen
aan het Nationaal Park Hoge Kempen en de Ecotron
Hasselt University, en een lezing geven voor
honderden

geïnteresseerden.

De

coronacrisis

schudde die plannen helaas door elkaar. Exact acht
maanden later werd het eredoctoraat langs digitale
weg uitgereikt. “Ik vind het doodjammer dat het
evenement niet live kon doorgaan”, zegt de 86-jarige
UN Messenger of Peace. “Ik keek er echt naar uit om
jullie Nationaal Park te bezoeken en meer te leren
over het klimaatonderzoek van jullie Ecotron.”

Voor de coronacrisis losbarstte, reisde dr.
Jane Goodall zo´n 300 dagen per jaar de
wereld rond. In overvolle auditoria, schoolzalen en conferentiecentra ging ze spreken
over natuurbescherming, dierenwelzijn en
de milieucrisissen die onze natuur bedreigen. Sinds maart verblijft ze in het familiehuis in Engeland, waar ze opgroeide. “Ik
mis het persoonlijke contact met mensen

enorm”, vertrouwt ze ons toe. “In het begin was ik vooral gefrustreerd omdat ik
mijn boodschap niet meer persoonlijk kon
uitdragen, maar intussen heb ik de ongelooflijke opportuniteiten van moderne technologie voluit omarmd. Wellicht heb ik zelfs
nooit eerder méér mensen kunnen bereiken
als sinds de lockdown, en dat is fantastisch. Maar eerlijk is eerlijk: het is een 

foto: JGI Bill Wallauer
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op wanneer ze eraan terugdenkt. “Gelukkig had ik de meest fantastische moeder
op aarde. Zij heeft mij altijd gesteund in
die droom en zei: “Je zal ongelooflijk hard
moeten werken en elke kans die voorbijkomt, met beide handen moeten grijpen,
maar als je niet opgeeft, vind je wel een
weg.” Dat geloof dat mijn moeder in mij
stelde, ben ik nooit verloren. Ik begon
alles wat ik over wilde dieren in Afrika kon
vinden te lezen, spaarde geld bij elkaar en
ben naar Afrika gereisd. Daar ontmoette ik
professor Leakey. Een warme man die meteen zijn vertrouwen in mij stelde. Hij geloofde in mijn passie voor Afrikaanse dieren,
mijn frisse blik die nog niet bezoedeld was
door de wetenschappelijke ideeën uit die
tijd, en mijn volharding en geduld. Zo ben
ik aan mijn chimpansee-studie begonnen.”
EEN ATYPISCHE
WETENSCHAPPELIJKE PIONIER

”

foto: Judy Waters

Wij als mens staan niet buiten het
dierenrijk, wij maken er deel van uit
- Jane Goodallstuk vermoeiender deze manier. Als je voor
volle zalen spreekt en de reacties van het
publiek kan voelen, geeft dat immens veel
energie. Nu zit ik hele dagen tegen dat
groene lampje bovenaan mijn scherm te
praten. Dat kan je niet vergelijken. Maar
ermee ophouden? Daar denk ik niet aan.
Daarvoor is dit allemaal veel te belangrijk.
Mensen moeten beseffen dat we dringend
op een andere manier met de natuur moeten omgaan. Anders krijg je situaties zoals
die waar we vandaag in terecht zijn gekomen. Of nog veel erger: de klimaatcrisis
die op ons afkomt.”
MEISJE DAT TUSSEN DE
APEN LEEFDE
Leonardo DiCaprio noemde Jane Goodall
“één van de meest invloedrijke en belangrijke leiders op de planeet”. De wereldberoemde, Britse ethologe mag zich ook
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trots UN Messenger of Peace en Dame of
the British Empire noemen. Aan eretitels en
internationale erkenningen heeft dr. Jane
Goodall geen gebrek. En toch kent het
grote publiek Jane Goodall vooral als dat
jonge, blonde Britse meisje dat jarenlang
tussen de chimpansees in het Afrikaanse
Gombe woonde. De National Geographicbeelden waarin ze blootvoets over dikke
jungletakken loopt, zijn op ons collectieve
netvlies gebrand.
“In Afrika tussen de wilde dieren gaan
wonen en daar boeken over schrijven: dat
was mijn grote droom sinds ik 10 jaar was.
Destijds werd daar best lacherig over gedaan. Ik was maar een meisje, dat opgroeide in een heel gewoon Brits middenklassegezin in de naoorlogse jaren. Wat zou ik
daar in Afrika toch tussen de wilde dieren
gaan doen?”, lacht Jane Goodall. De
pretlichtjes in haar ogen lichten zichtbaar

“Als je de National Geographic-documentaires en -film over mijn studie bekijkt, dan
lijkt mijn beginperiode in Gombe heel
idyllisch. Maar makkelijk was het niet,
hoor. Zeker in het begin”, verzekert dr.
Jane Goodall. “Drie maanden lang liepen
de chimpansees alleen maar weg van mij.
Ze vertrouwden die vreemde, blanke aap
gewoon niet. En ik maakte me elke dag
meer zorgen, want we hadden maar financiering voor zes maanden onderzoek. Ik
voelde de klok tikken en vreesde dat het
einde onvermijdelijk dichtbij kwam.
Tot ik dan eindelijk op een magische dag
ergens in de vierde maand de geweldige
David Greybeard zag stokjes plooien en
gebruiken om naar termieten te vissen. Dát
was een onmiskenbare doorbraak. Op dat
moment namen wetenschappers immers
nog aan dat alleen de mens werktuigen kon
maken én gebruiken. Daarmee herdefinieerde mijn beschrijving van David Greybeard
ook meteen wat het betekent om “mens” te
zijn. Professor Leakey nam contact op met
National Geographic. Zij wilden ons onderzoek financieren. En ze stuurden een fotograaf en een filmmaker: Hugo Van Lawick.
Toen is de bal echt aan het rollen gegaan.”
“En toch was het nog steeds niet makkelijk”,
lacht de 86-jarige. “Er kwam veel weerstand uit de academische, wetenschappelijke wereld. Hadden we de foto´s en
beeldopnames niet gehad, dan hadden
ze mij wellicht nooit geloofd. In hun ogen
was ik maar een jong, Brits meisje zonder

diploma. Toen ik in Cambridge ging doctoreren – voor een normaal bachelor- en
masterdiploma hadden we geen tijd - werden mijn beschrijvingen totaal geridiculiseerd. De proffen zeiden mij dat ik alles
verkeerd had gedaan. Ik had de dieren
geen namen maar nummers moeten geven.
En over hen spreken in termen van persoonlijkheden of emoties was helemaal uit
den boze. Die eigenschappen behoorden
enkel de mens toe. Hun reacties waren best
intimiderend en toch brachten ze mij nooit
echt aan het twijfelen. In mijn hart wist ik
altijd dat ik gelijk had. Mijn grote leermeester, mijn hond Rusty, had mij immers tijdens
mijn kinderjaren al laten zien dat dieren wél
emoties en een persoonlijkheid hadden. Ik
liet me dus niet uit mijn lood slaan, maar
ging vastberaden door. Intussen is mijn manier van dierenbeschrijving dé standaard”,
zegt ze trots. “Die open blik waarmee ik
dieren benaderd had, heeft een wondere
wereld van nieuwe inzichten in hun intelligentie, emoties en persoonlijkheden geopend. Het maakte duidelijk dat wij als
mens niet buiten het dierenrijk staan, maar
dat we daar deel van uitmaken. Dat we
samen dezelfde planeet aarde delen.”
VAN WETENSCHAPSTER TOT
MILIEU-ACTIVISTE
Dat
baanbrekende
wetenschappelijk
onderzoek was slechts het begin van Jane
Goodalls succesvolle carrière. Ze investeerde evenveel passie en energie in het
creëren van bewustzijn over de uitdagingen
waar we voor staan op vlak van klimaat en
duurzaamheid. Doorheen de jaren enthousiasmeerde ze miljoenen mensen over de hele
wereld om actie te ondernemen voor een
betere natuurbescherming en dierenwelzijn.
“In het begin ging het mij vooral om het beschermen van de chimpansees. Ik zag dat

hun natuurlijke habitat steeds meer verwoest
werd, en besefte van bij het begin: Alleen
wanneer mensen begrijpen wat er aan
de hand is, zullen ze daar iets aan willen
doen. En alleen wanneer heel veel mensen
actie ondernemen, kunnen we ook effectief
iets veranderen. Dat geldt niet alleen voor
het beschermen van bedreigde diersoorten,
maar even goed voor het beschermen van
onze natuurlijke omgeving in het algemeen.

”

Mensen moeten
beseffen dat we
dringend op een
andere manier met
onze natuur en dieren
moeten omgaan
- Jane GoodallVandaag is die boodschap meer dan ooit
relevant. We hebben immers een kruispunt
bereikt”, zegt ze met klem. “Vandaag lijden
we onder deze pandemie. Maar we hebben dat onszelf aangedaan met ons ongelooflijke disrespect voor de natuur. Wij
hebben zelf een omgeving gecreëerd die
het relatief makkelijk maakt voor een pathogeen – een virus of een bacterie – om van
een dier naar een mens over te springen.
Door de habitat van wilde dieren te vernielen, bossen te kappen, door wildmarkten
in Azië, de bushmeat-markt in Afrika, de
internationale handel in exotische dieren,
en de fabrieksboerderijen waarin we ook
hier in Europa dieren kweken om op te eten.
In het geval van corona ligt een wildmarkt
in Azië aan de oorzaak van het probleem,

Wounda, foto: JGI Fernando Turmo

maar ook de andere omstandigheden die
wij gecreëerd hebben, kunnen tot pandemieën zoals deze leiden. Dat voorspelden
wetenschappers ook al jarenlang. We
gaan gewoon op een foute manier met
onze natuur en met dieren om.”
PROEFDIEREN
“Eigenlijk is het bijna ironisch dat we
opnieuw naar dieren kijken in onze zoektocht naar een vaccin om deze crisis te
bedwingen. Persoonlijk ben ik tegen elke
vorm van dierenproeven, en ik hoop van
harte dat er een dag komt dat ze niet meer
bestaan. Eigenlijk is het onzin. Resultaten
van dierstudies kunnen niet altijd zomaar
vertaald worden naar resultaten voor mensen. Denk maar aan het vaccin voor polio
dat niet bleek te werken op chimpansees
en daardoor met twee jaar vertraging wel
succesvol op mensen werd uitgetest. Of
andere studies die succesvol op dieren
werden uitgetest, maar dan toch ernstige
bijwerkingen bleken te veroorzaken bij de
mens”, legt de biologe uit. “Ik ben ontzettend blij dat er binnenkort in Amerika een
onderzoekscentrum wordt opgestart waarin
men uitdrukkelijk op zoek gaat naar alternatieven voor dierproeven, want die zijn er.
Dat is alvast een mooie stap in de goede
richting. Op termijn kan dat een einde
maken aan veel overbodig dierenleed.”
CORONA
“Eerlijk gezegd maak ik me niet zoveel zorgen over deze coronacrisis. Dit zullen we
wel overwinnen. Zoals we ook de Eerste en
de Tweede Wereldoorlog en vele andere
crisissen overwonnen hebben. Veel dramatischer is de klimaatverandering die op ons
afkomt. Daar lig ik wel wakker van. Als we
gewoon doorgaan met business-as-usual,
ziet de toekomst er bijzonder grauw uit.” 

foto: GI Belgium Søren Decraene
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Jane writing up her field notes in her tent at Gombe, foto: Jane Goodall Institute

“Enerzijds ben ik blij dat deze crisis ons
pijnlijk duidelijk maakt dat we dringend een
nieuwe relatie moeten aangaan met de natuurlijke wereld, en dat we moeten streven
naar een duurzame economie. Mensen
beginnen nu stilaan toch wel in te zien dat
onze problematische relatie met de natuur
onze gezondheid, onze welvaart en onze
toekomst bedreigt. Anderzijds frustreert het
mij dat de coronacrisis de klimaatcrisis wat
op het achterplan heeft gezet. Klimaatuitdagingen lijken plots minder dwingend.
Volledig onterecht, want de klimaatcrisis
is een veel grotere bedreiging voor onze
toekomst dan deze pandemie. We naderen een scharniermoment, een point-of-noreturn. En het is echt vijf voor twaalf. De
tijd om het tij te keren, raakt stilaan op.
Daarom vind ik het ook zo belangrijk
dat ik - zelfs langs digitale weg in deze
coronacrisis - lezingen blijf geven, bewustzijn blijf creëren en de dialoog met mensen
blijf aangaan. Iedereen moet begrijpen

”

In de klimaatcrisis
naderen we een
scharniermoment, een
point-of-no-return,
maar ik heb de hoop
nog niet verloren
- Jane Goodall-

wat er aan het gebeuren is en wat onze rol
is in dit verhaal. Want we hebben allemaal
een rol te spelen. Elke dag hebben we
allemaal een impact in deze wereld. Het is
aan ons om te bepalen welke impact wij
willen creëren.”

DE HOOP
“Nee, ik heb de hoop nog niet verloren. Er
zijn nog redenen om te hopen. We hebben
nog tijd. En de natuur is gelukkig enorm
veerkrachtig als je ze de kans geeft. Jullie eigen Nationaal Park is daar een mooi
bewijs van”, zegt dr. Jane Goodall. “Wat
mij nog het meest van alles hoop geeft,
zijn de gesprekken die ik voer met jonge
mensen. Zij lijken deze boodschap goed
te begrijpen. Zij zijn zich bewuster van hun
rol in dit verhaal: van de druk die ze als
consument kunnen uitoefenen en het effect
van de acties die zij kunnen ondernemen.
Met ons Roots&Shoots-programma focussen we vooral op jongeren. Intussen zijn
we actief in 66 landen en het aantal groeit
nog elke dag. Van Europa tot in China en
het Midden-Oosten zetten jonge mensen
- van kleuters tot universiteitsstudenten –
concrete acties op touw om het tij te keren.
Zij staan niet alleen met slogans te zwaaien

Het Jane Goodall Institute staat niet achter activiteiten als het aanraken van, omgaan met en dicht benaderen van chimpansees of andere
wilde soorten. Dit zijn historische foto’s/video’s die niet kunnen worden overgenomen of getoond buiten hun oorspronkelijke context
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op protestacties, maar planten bomen,
maken rivieren proper en dragen deze
boodschap mee verder uit op alle mogelijke manieren. Hun engagement stemt mij
optimistisch.”
“De miljoenen mensen die in armoede
leven, hebben helaas geen keuze. Zij
moeten die laatste boom omhakken, de
laatste vis vangen en het allergoedkoopste
junkfood eten om te overleven. Zij hebben
niet de luxe om stil te staan bij vragen als:
Hoe wordt dit product gemaakt? Wat is de
impact daarvan op onze natuur? En vind ik
dat wel ok? Wij kunnen én moeten ons die
vragen wel stellen. Wij moeten onze ecologische voetafdruk verminderen en het idee
van ongelimiteerde economische groei
laten varen. En we moeten er alles aan
doen om ook armoede de wereld uit te
helpen, want alleen dán kunnen we de
klimaatuitdagingen echt trotseren. Op
veel plekken in de wereld worden onze
natuurlijke grondstoffen sneller opgebruikt
dan de natuur ze kan reproduceren. Dat
is onhoudbaar op termijn. Zeker wanneer
je beseft dat onze wereldbevolking almaar
blijft groeien. Tegen 2050 zullen we met
10 miljard zijn. Als we blijven doorgaan
zoals we bezig zijn, betekent dit het einde
van onze soort.”

JANE GOODALL INSTITUTE BELGIUM

Elke boom maakt
een verschil
Overal ter wereld zetten national Jane Goodall
Institutes het baanbrekende werk van dr. Goodall
voort. Wat begon als een inspanning om chimpansees
en hun habitat te beschermen, groeide uit tot een
wereldwijde beweging die een generatie van jonge,
globale burgers inspireert en de instandhouding van
gemeenschappen in Afrika ondersteunt. “De Jane
Goodall Institutes zorgen voor slagkracht op het
terrein. Overal ter wereld zetten we samen met lokale
vrijwilligers heel concrete acties op om onze natuur
te beschermen”, vertelt Anouska Plasmeijer, directeur
van het Jane Goodall Institute Belgium.

DE JEUGD IS DE TOEKOMST
BOMEN PLATEN
“Wat ik persoonlijk nog wil bereiken?”,
Jane Goodall glimlacht: “Zoals je weet zie
ik mijn dromen het liefst heel groot. Maar
als je op de sterren mikt, kan je landen op
de maan.”
“Ik wil onze Jane Goodall Institutes en ons
jeugdprogramma Roots&Shoots verder
laten groeien in de wereld. Ik droom ervan
zo´n programma op te starten in elke school
op de wereld. Dat klinkt misschien onrealistisch en naïef, maar ik geloof dat het kan.
En de toekomst ligt echt bij onze jongeren.
Als we hun ideeën over natuur kunnen veranderen en we hen kunnen laten inzien dat
elk dier dat verhandeld wordt, een apart
individu is met een eigen persoonlijkheid,
een eigen rol in de maatschappij, een
wezen dat in staat is om angst en pijn te
voelen,…. Dan zullen zij uiteindelijk een
andere, en betere relatie met dieren en de
natuur aangaan. Daarvan ben ik overtuigd.
Dáár wil ik mij mijn leven lang voor blijven
inzetten.”■

“In België zetten we heel sterk in op het planten van bomen. Met Forest
in One Day, een project dat we samen met Luminus en partners De
Bosgroepen en Sylva Nova organiseren, planten we op één dag drie
nieuwe bossen in België aan en ondersteunen we de bosplantactiviteiten
van het Roots&Shoots-programma in Burundi. Daar maken vrijwilligers
duurzame plantenpotjes van bananenschors, waarin ze de zaadjes
planten. De bomen die daaruit groeien, maken echt een verschil, want in
Burundi kampt men met veel erosieproblemen. Omdat de hellingen vaak
kaal gekapt zijn voor palmbomen en landbouwactiviteiten, vervuilen de
modderstromen de rivieren enorm, met alle gevolgen vandien.”
VEEL KLEINE ACTIES
“Het Jane Goodall Institute Belgium heeft daarnaast ook een Roots&Shootsafdeling, waarin we jonge mensen stimuleren om heel concrete projecten
op te zetten die APE (Animal, Planet, Environment)-protect zijn. Elk project dat een bijdrage levert voor een betere bescherming van dieren,
onze planeet en leefomgeving, ondersteunen we. Zelfs de kleinste afvalverzamelacties in schoolwijken, kunnen zich bij ons aansluiten. Dat is
ook uitdrukkelijk de filosofie van dr. Jane Goodall: elke actie – hoe klein
ook – maakt het verschil. Samen kunnen we impact creëren.”

www.janegoodall.be
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YOUNG PLANET AMBASSADORS

Jonge mensen informeren en inspireren
Ook UHasselt gelooft heel sterk in
de visie van dr. Jane Goodall. Als we
jonge individuen inspireren en de
krachten bundelen, kunnen we via
vele kleine initiatieven van de wereld
een betere plek maken. Vanuit die
gedachte richtte de universiteit, in
het kielzog van dit eredoctoraat, de
Young Planet Ambassadors op.

De Young Planet Ambassadors? Dat zijn straffe teams van experten
én jongeren, die het X-LAB UHasselt samenbrengt, om jongeren
te sensibiliseren rond klimaat- en milieu-uitdagingen. Leerlingen uit
de derde graad van het secundair onderwijs zullen samen met
bachelor-, master- en doctoraatsstudenten concrete acties op touw
zetten waarmee ze hun leeftijdsgenoten informeren, inspireren en
enthousiasmeren.

”

Samen maken we
de wereld groener,
duurzamer en beter
Via diverse communicatiekanalen en activiteiten zoals Planeetlezingen brengen ze gefundeerde wetenschappelijke kennis en
inzichten over op maat van jongeren. Daarnaast zullen ze werken
aan crossover eco-projecten rond topics als solar schools en microplastics in binnen- en buitenland. ■

foto: Sigi Bodson
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Tom Kuppens is academisch
verantwoordelijke
van
Circle
Speed, een opleiding van UHasselt
SEE en Megarnie. Circle Speed
bouwt voort op de academische
inzichten in milieu-economie van
het Centrum voor Milieukunde
(CMK). Het traject wordt met de
steun van Agentschap Innoveren
en Ondernemen uitgerold in de
provincies Antwerpen, Limburg en
Vlaams-Brabant.
MEER WETEN?
Surf naar www.circlespeed.be
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NIEUWE OPLEIDING

NIEUWE SEE-OPLEIDING: CIRCLE SPEED

De toekomst
is circulair
“Circulaire economie is meer dan een modewoord”, stelt prof. dr. Tom
Kuppens. “Het is een mindset die onze bedrijven kan helpen verduurzamen,
milieuproblemen mee kan oplossen, en de sociale cohesie kan verbeteren.
Maar hoe begin je eraan? Hoe maak je jouw bedrijf groener, duurzamer en
veerkrachtiger? Met Circle Speed willen we ondernemers concrete handvaten
aanreiken waar ze meteen mee aan de slag kunnen.”

De term “Circulaire economie” duikt
tegenwoordig overal op. Wat bedoelen
jullie er precies mee?
TOM KUPPENS: “Circulaire economie is
hot, maar het is zeker geen hype of een
modeverschijnsel. De term wordt ook
expliciet genoemd in de beleidsplannen
van Vlaanderen, België en Europa. In de
economie denken we traditioneel nog veel
in stijgende lijnen: we drukken succes uit
in termen als steeds toenemende groei en
winst. Met de circulaire economie gaan we
in cirkels denken. Dat is eigenlijk logisch,
want grondstoffen, materialen en energie
zijn beperkt. Daarom bewegen ze vandaag al in cirkels door onze economie. De
circulaire economie is gebaseerd op het zo
goed mogelijk sluiten van die kringlopen.
Dat is ook vanuit economisch standpunt
vaak veel slimmer. In de circulaire economie wil je als bedrijf grondstoffen, materialen en energie zo lang mogelijk behouden
en hergebruiken. Als je het goed wil aanpakken, moet je je volledige businessplan
gaan omdenken en zal je meer partnerschappen moeten aangaan. Het veronderstelt een fundamenteel andere manier van
organiseren. Steeds meer bedrijven beseffen vandaag wel dat circulaire economie
de toekomst is en dat we niet gewoon verder kunnen doorgaan zoals we bezig zijn.

”

Van bedrijven
wordt steeds meer
duurzaamheid
verwacht. En daar
helpen wij hen in
- Tom Kuppens -

Steeds meer consumenten, opdrachtgevers
en stakeholders verwachten ook meer duurzaamheid van bedrijven. Maar hoe begin
je daaraan? En hoe kan je al kleine stapjes
in de goede richting zetten? Bij die transitie
kunnen bedrijven wel wat hulp gebruiken.”
Vorig jaar lanceerden jullie al het postgraduaat Biogebaseerde en Circulaire
Economie
TOM KUPPENS: “Daar merkten we meteen
dat er ontzettend veel interesse was in dit
topic, maar toen was het uitgangspunt toch
anders. Met dat postgraduaat wilden we
onze deelnemers vooral een stevig theore-

tisch kader meegeven. Wat is biogebaseerde en circulaire economie? Welke technologische principes gaan daarachter schuil?
Welke opties zijn er vanuit ecologisch en
economisch perspectief? En hoe kan je
die circulariteit ook effectief gaan meten?
Een academiejaar lang bouwden we aan
een sterke basis. We maakten onze deelnemers – met heel diverse achtergronden –
vertrouwd met verschillende denkkaders die
hen in staat stelden om beter onderbouwde
keuzes te maken.”
Nu kiezen jullie voor een andere formule.
Waarom?
TOM KUPPENS: “Omdat we met deze
opleiding echt impact willen creëren. Met
Circle Speed willen we effectief een verandering teweegbrengen in die bedrijven,
en de deelnemers op weg helpen om die
eerste stappen naar een circulair businessmodel te zetten. We vertrekken opnieuw
vanuit een stevig academisch fundament,
maar investeren nog meer in persoonlijke
coaching. Dat is logisch, want op vragen
als “Hoe verenig je die circulaire ambities
met je huidig businessmodel?” kan je nu
eenmaal geen standaardantwoord formuleren. Dat is elke keer weer maatwerk. We
ontwikkelden een intensief traject van vier
maanden, waarin we bakens uitzetten 
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en eraan beginnen. Het traject is kort, krachtig, en hands-on. Met inspirerende keynotesprekers, en veel ruimte voor coaching op
maat en onderlinge ervaringsuitwisseling.”
Jan Jonker, één van de meest invloedrijke
Nederlanders op vlak van duurzaamheid, zet mee zijn schouders onder Circle
Speed.
TOM KUPPENS: “Dat betekent een enorme
meerwaarde voor ons programma. De
hoogleraar
Duurzaam
Ondernemen
schreef 27 boeken over het thema en heeft
als duurzaamheidsconsultant al honderden bedrijven begeleid in dit soort traject.
Zijn praktijkervaring is onbetaalbaar. Met
iemand als Jan Jonker kunnen sparren
over nieuwe businessconcepten voor jouw
onderneming: dat is een kans die niet
veel ondernemers krijgen. We vinden het
fantastisch dat we onze deelnemers zo´n
klankbord kunnen bieden. Ook met Leen
Gorissen haalden we een echte topper
binnen. Zij laat zich voortdurend door de
natuur inspireren om ons economisch
systeem op materiaal- en energievlak efficiënter te maken. Ook haar inzichten zullen
immens veel inspiratie brengen.”
En dan zijn er nog de drie businesscoaches.
TOM KUPPENS: “Met Anne, Geert en
Kristin zijn onze deelnemers in goede han-
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den. Hun passie voor circulaire economie
werkt aanstekelijk. Zij volgden vorig jaar
het postgraduaat en hebben jarenlang
ervaring op het terrein. Daardoor weten
ze precies waar het schoentje soms knelt,
maar ook wat wél werkt, en welke partners
en organisaties jou bij dit traject kunnen
helpen. Hun rol als businesscoach is de
onmisbare schakel om bedrijven écht bij
hun veranderingsproces te begeleiden.”
Deze opleiding vindt niet op de universiteitscampus plaats. Een bewuste keuze?
TOM KUPPENS: “Absoluut. We zijn ontzettend blij dat we voor Circle Speed de krachten bundelen met Megarnie. Een hele nieuwe mindset aangeleverd krijgen én met een
frisse, open en kritische blik naar je eigen
bedrijf kijken: dat lukt nu eenmaal veel beter
op een mooie locatie, midden in de natuur.
Daarmee trakteren we onze deelnemers op
een soort retraite-ervaring. Die setting nodigt
uit om echt in gesprek te gaan met de andere deelnemers en ongedwongen ervaringen
uit te wisselen. Het maakt meteen voelbaar
dat circulaire economie een verhaal is dat je
samen schrijft. Enkel wanneer je de krachten
bundelt met anderen, kan je jouw impact
ook echt gaan vergroten. Megarnie is bovendien een prachtig symbool voor wat circulaire economie kan betekenen. De locatie
is een businesscase op zich.” ■

DE BUSINESSCOACHES

Duurzame
verandering
begint hier
Drie verschillende persoonlijkheden. Drie
complementaire expertises. En drie uiteenlopende carrières in andere sectoren. Het
is de passie voor circulaire economie én
de wil om een verschil te maken, die de
businesscoaches van Circle Speed bindt.

NIEUWE OPLEIDING

KRISTIN ADRIAENSEN

“Ik zie mezelf vooral als brugfiguur”
“Een supporter van circulaire economie”: zo noemt Kristin Adriaensen
zichzelf op haar LinkedIn-profiel. Als businesscoach in Circle Speed wil ze
haar deelnemers “supporten” op alle mogelijke betekenissen van het woord:
ondersteunen bij elke fase van het transitieproces én hen enthousiast
aanmoedigen vanop de zijlijn. “Uiteindelijk moeten zij de bal zelf aan het
rollen krijgen in hun organisatie, maar ik wil al mijn kennis, ervaring en
contacten met hen delen om hen in dat traject te begeleiden.”
Ze is bio-ingenieur van opleiding,
doctoreerde in de milieubiologie aan
UHasselt, en haar passie voor clean
technologies loopt als een rode draad
doorheen haar carrière. Bij i-CleanTechVlaanderen begeleidde Kristin Adriaensen tientallen bedrijven bij hun innovatietraject rond hernieuwbare energie. “Vanuit een helikopterperspectief bedrijven
begeleiden naar een duurzame transitie.
De juiste vragen stellen. Hen attent maken op technologische opportuniteiten,
interessante partnerschappen en hiaten
in hun businessmodel. En dan samen op

zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten.
Dat is de rol die ik het liefst opneem.”
Met twintig jaar ervaring in clean technologies weet Kristin Adriaensen als geen ander
wat er beweegt op het terrein. “Die ervaring
en mijn netwerk wil ik gebruiken om bedrijven te helpen om zichzelf heruit te vinden”,
onderstreept de businesscoach. “Ik wil de
deelnemers vooral enthousiasmeren. Hen
warm krijgen voor dat circulaire idee. En
hen uitdagen om vanuit die nieuwe mindset
naar hun eigen organisatie te kijken. Meer
circulair gaan werken, veronderstelt niet dat

je meteen je volledige businessmodel moet
omgooien. Ook met kleine stappen kan je
de bal al aan het rollen brengen en een
duurzame impact creëren. Bewuster gaan
nadenken over hoe je omgaat met reststromen, je aankooppatroon beter afstemmen op het productieproces van je leveranciers, soms kiezen voor leasen in plaats van
aankopen, of heel bewust gaan nadenken
over het ontwerp van nieuwe producten,…
Al die kleine acties maken een wereld van
verschil.” ■
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ANNE FROIDMONT

“Circulaire economie:
dat is teamsport”
“De meeste ondernemers hebben goede, circulaire ideeën”, stelt Anne Froidmont.
“Maar hoe kan je die ideeën ook waarmaken? Hoe creëer je de juiste impact?
En hoe kan je die impact meten? In Circle Speed willen we de deelnemers frisse
ideeën en inspirerende voorbeelden aanreiken, nieuwe wegen tonen en potentiële
partnerschappen en opportuniteiten blootleggen.”
Met Anne Froidmont haalt Circle Speed
meer dan 27 jaar managementervaring
in diverse sectoren aan boord. Het was in
de bouwsector dat haar passie voor circulaire economie groeide. “De bouwsector is
zich ervan bewust dat ze veel grondstoffen
produceert én immens veel afval – een
derde van het totaal - produceert. De
schaarste van bepaalde grondstoffen maakt
de sector ook economisch kwetsbaar op
langere termijn. Inspanningen om in te
zetten op hergebruik van bouwmaterialen
en efficiënt energieverbruik hebben door
het volume onmiddellijk een grote impact.
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Ik wil mijn ervaringen voluit inzetten om
organisaties op een andere manier naar
circulaire economie te leren kijken. Hen nieuwe opportuniteiten tonen, en hen in contact
brengen met partners en organisaties die
hen kunnen helpen bij dat nieuwe verhaal.”
Als bezieler van de locatie Megarnie en
coach bij het kennisdeelplatform, kijk ik ernaar uit om duurzame verandering waar
te maken en organisaties te begeleiden in
hun transitietraject. “Circulaire economie is
teamsport. In je eentje kan je daar niet aan
beginnen. Leveranciers, ontwerpers, over-

heden,… Je moet echt de hele waardeketen in beweging krijgen en slimme partnerschappen sluiten die elkaar versterken.
Daarom is het zo fijn dat we in dit opleidingstraject veel ruimte creëren voor dat
community-gevoel. Het kick-off-weekend
op de inspirerende locatie van Megarnie
zet meteen de toon. En we kiezen bewust
voor kleine groepjes, waarin mensen zich
veilig voelen om ongeremd te brainstormen
en ervaringen uit te wisselen. Circle Speed
gaat veel verder dan een klassieke opleiding. Het is een blikverruimende totaalervaring.” ■

NIEUWE OPLEIDING

GEERT VAES

“Van droom naar idee naar actie”
De droom om met duurzame innovaties te bouwen aan een circulaire
economie: dat overtuigde Geert drie jaar geleden om ondernemer te worden.
Na twintig jaar ruilde de burgerlijk ingenieur een grote multinational in voor
een nieuwe rol als coach en innovator.

Als impact-coach bij het Megarnie-collectief ondersteunt Geert bedrijven met de uitwerking van een duurzame innovatiestrategie. Daarnaast ontwikkelt hij met zijn eigen
bedrijf nieuwe markten voor baanbrekende, duurzame polymeeroplossingen. “Het
is ongelooflijk hoeveel kennis en creativiteit
er in uiteenlopende sectoren en kennisinstellingen in Vlaanderen zijn die de omslag naar circulariteit mogelijk maken. Dat
potentieel vorm geven en omzetten naar
nieuwe economische activiteit: daar gaat
het om. Het opzetten van resultaatsgerichte
en impactvolle samenwerkingen zijn daarvoor een cruciale hefboom”.
Met 20 jaar bedrijfservaring weet Geert als
geen ander hoe belangrijk de link tussen
technologische innovatie en economische
realiteit daarbij is. “Winst maken is niet de
bestaansreden voor een bedrijf, maar het
is wel een bestaansvoorwaarde”, onderstreept hij. “Naast die economische reality
check, help ik bedrijven om van hun idee een
wervend en authentiek verhaal te maken.
Ik kijk er enorm naar uit om samen met
hen een scenario uit te werken om hun
innovatieve ideeën te vertalen naar de
juiste partners. Ik weet zeker dat we met
Circle Speed echt impact gaan creëren.
Door ondernemers persoonlijk te begeleiden van mijlpaal naar mijlpaal, zorgen we
ervoor dat ze na het traject concrete stappen hebben gezet om hun circulaire ideeën
om te zetten in concrete acties.” ■
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De grenzen van wetenschap
is onze grootste drijfveer.

MAAK KENNIS MET EDM

verleggen
In

onze

onderzoeksinstituten

UHasselt-onderzoekers

oplossingen

zoeken
voor

de grootste uitdagingen van vandaag en
morgen. Door expertise uit verschillende
onderzoeksdisciplines samen te brengen rond
één centraal onderzoekstopic, verwerven
ze niet alleen meer inzicht in de meest
fundamentele vraagstukken. Ze brengen die
kennis ook in de praktijk, en bouwen – vaak
samen met anderen – mee aan concrete
oplossingen voor heel praktische problemen
waar bedrijven en organisaties tegenaan
lopen.

Welk onderzoeksinstituut focust op welke
uitdaging? En wat kunnen we voor u
betekenen? Elke editie stellen we in UHasselt
Magazine één onderzoeksinstituut aan u voor.
Deze editie: Expertisecentrum voor Digitale
Media (EDM)
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HET EXPERTISECENTRUM VOOR
DIGITALE MEDIA (EDM)
IN 5 WOORDEN
Wat is EDM? Op welke onderzoeksvragen focussen zij? En hoe
creëren zij het liefst impact? Prof. dr. Frank Van Reeth (directeur) legt
het uit in 5 begrippen.

1

EXCELLENTIE IN 6 DOMEINEN
Visual Computing, Networked and Secure
Systems, Intelligible Interactive Systems,
Computational Science, Computational
Design and Fabrication, en Human
Computer Interaction and eHealth: dáár
igt onze expertise. In die zes expertisedomeinen streven we naar excellentie: op
academisch vlak én in termen van maatschappelijke en economische impact. Die
topics benaderen we niet alleen in de
diepte. We kijken graag met een brede
blik naar vraagstukken waarin die
domeinen elkaar raken.
Met onze onderzoeksactiviteiten bestrijken
we het hele spectrum: van fundamenteel
en toegepast onderzoek, tot heel gericht
contractonderzoek en valorisatie. Maar
zelfs binnen het basisonderzoek leveren
we vaak prototypes af, die uitgetest worden door gebruikers om de meerwaarde
ervan af te toetsen.”

2

FLANDERS MAKE
“Sinds 2018 is EDM een core lab van
Flanders Make, het Strategische Onderzoekscentrum (SOC) voor de Vlaamse
maakindustrie. De tijd van massaproductie ligt ver achter ons. Maatwerk wordt
steeds meer de standaard in de maakindustrie. En dat creëert ongelooflijke opportuniteiten om de productie - ondanks
onze hoge loonkosten - opnieuw naar
Vlaanderen te halen. Tenminste als onze
bedrijven snel genoeg innoveren. Door
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de brug te slaan tussen het academische
onderzoek en de noden van de industrie, wil Flanders Make bedrijven daarbij
helpen. EDM zet haar expertise graag in om
Flanders Make bij die missie te ondersteunen. Hoewel we met ons onderzoek ook andere sectoren graag
helpen innoveren en groeien, ligt
onze voornaamste focus vandaag bij
toepassingen voor de maakindustrie.

3

MULTIDISCIPLINARITEIT TOP
Computerwetenschappen zijn vandaag
omnipresent. Nieuwe inzichten en toepassingen van onder andere AI en Machine
Learning vormen steeds vaker een belangrijk onderdeel van innovaties op andere
domeinen. Met onze expertise willen we
niet alleen die andere sectoren en expertisedomeinen helpen groeien en innoveren. Als onderzoekscentrum gaan we
heel bewust op zoek naar strategische,
multidisciplinaire samenwerkingen die
een win-winsituatie opleveren en waarbij
we ook binnen onze expertisedomeinen
voor vernieuwing kunnen zorgen. Binnen
UHasselt werken we goed samen met
andere
onderzoeksinstituten
zoals
BIOMED, Data Science Institute en IMOIMOMEC. Maar ook in externe partnerschappen zoeken we die multidisciplinariteit graag op. Het is precies op
de breuklijn – daar waar verschillende
expertisedomeinen ekaar raken– dat de
grootste innovaties ontstaan.”

”

Wij hebben
30 jaar traditie
in valorisatie

4

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
“De arbeidsmarkt schreeuwt vandaag om
goed opgeleide informatici die op het
terrein het verschil kunnen maken met hun
kennis, inzichten en vaardigheden. Hoewel
EDM in de eerste plaats een onderzoekscentrum is, willen we ook op die manier impact
creëren en bedrijven uit de regio helpen innoveren. We investeren fors in een stevige
opleiding van onze studenten, en doen er
alles aan om hen al tijdens hun studie met
heel concrete, innovatieve topics in aanraking te brengen.”

5

IMPACT IN HET KWADRAAT
“EDM heeft de civic gedachte van
UHasselt stevig omarmd. Met onze
expertise willen we een maximale impact
creëren voor de regio. We kiezen resoluut voor informatica-onderzoek dat maatschappelijk én economisch belangrijk is.
Academische onderzoeksresultaten die lokale kmo´s en internationale bedrijven helpen innoveren. Daarom gaan we intense
samenwerkingen aan met partners uit
andere disciplines en andere organisaties
om samen meerwaarde te creëren. De

laatste tien jaar zie je dat steeds meer
academische
informatica-onderzoeksgroepen die richting uitgaan. Maar bij ons
zit die focus op toegepast onderzoek en
valorisatie echt in ons DNA. Wij hebben
30 jaar traditie in valorisatie.” ■
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VALORISATIE IN ACTIE

Ontmoet onze IOF-manager!
Dr. Mieke Haesen startte haar carrière als onderzoekster bij EDM.
Maar haar grootste fascinatie lag altijd al bij de vraag: Hoe kan
dat academische onderzoek in de industriële praktijk het verschil
maken? Als IOF-manager van EDM slaat zij nu continu de brug
tussen die twee werelden. Zij is het eerste aanspreekpunt waar
externe bedrijven en organisaties kunnen komen aankloppen om
eventuele samenwerkingsopportuniteiten op te sporen. Zij is de
bruggenbouwer, de facilitator en de matchmaker.

BRUGGEN BOUWEN
“De brug slaan tussen het EDM-onderzoek en
de industriële praktijk: dat is een oefening die
al start vóór we aan ons onderzoek beginnen. Welke vragen en noden zijn actueel in
de industrie? Voor welke uitdagingen zoeken
ze heel concrete oplossingen? Waar kunnen
we hen helpen groeien en professionaliseren
bij hun digitaliseringsbeweging? Die gesprekken voeren we al met potentiële partners nog
vooraleer we projectaanvragen voor strategisch basisonderzoek en toegepast onderzoek uitschrijven. De noden van de industrie
zijn voor ons altijd het kompas dat de richting
uittekent voor onze onderzoeksactiviteiten.”
MAATWERK
“Binnen EDM ontwikkelen we heel wat
onderzoeksresultaten met een enorm
valorisatie-potentieel. Nieuwe vindingen
volgen elkaar hier in ijltempo op. Dat is
logisch, want ons onderzoek – zelfs het
basisonderzoek – mondt vaak in heel concrete, tastbare resultaten uit. Hoe kunnen we
dat onderzoek naar de praktijk brengen?
Naar sectoren, bedrijven en organisaties
waar onze inzichten écht een verschil kunnen maken? Die vraag staat centraal in
alles wat ik doe. Daarbij kijken we bewust
verder dan alleen de maakindustrie. Als we
vindingen doen die voor welke sector ook
relevant kunnen zijn, gaan we altijd in detail
na hoe we die onderzoeksresultaten het best
naar de markt kunnen brengen. We werken
ook graag één-op-één samen met bedrijven
rond een concrete innovatievraag. Tegen
welk probleem lopen zij aan? Welk soort
innovatie kan een oplossing betekenen? En
hoe kunnen we dat het makkelijkst integreren
in hun normale werking? Dat is elke keer weer
maatwerk.” ■
contact: mieke.haesen@uhasselt.be
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DE MAAKINDUSTRIE HELPEN INNOVEREN

Hoe kan technologie het werk
van de mens makkelijker en
aangenamer maken?
Een COVID-tool die drukte in ruimtes meet, VR-toepassingen die het ontwerp van
werkstations uittesten, en technologieën die semi-automatisch instructies kunnen
genereren om operatoren bij hun job te ondersteunen. EDM ontwikkelt de meest
diverse toepassingen om de maakindustrie te helpen innoveren. En daarbij bestrijken
ze het hele onderzoeksspectrum: van strategisch basisonderzoek tot gevaloriseerde
software-toepassingen die meteen inzetbaar zijn in de praktijk.

Met de COVID-tool speelden jullie in op een zeer
concrete vraag van Flanders Make.
FRANK VAN REETH: “Technologisch is die tool misschien niet de meest complexe of innovatieve toepassing, maar ze is wel ontzettend relevant in de wereld
vandaag. Want we bieden immers een antwoord
op een acute vraag van de industrie op een moment
van crisis. Hoe kan je de bezettingsgraad van ruimtes

gaan meten en controleren? Welke technologie kan
je daar meteen voor inzetten zonder dat je daarbij de
privacy-wetgeving aan je laars lapt? Onze onderzoekers van Networked and Secure Systems ontwikkelden
een innovatie met Bluetooth tags. Als je iedereen die
een bedrijf of winkelruimte binnenstapt zo´n tag geeft
die zo groot is als een 2euro-munt, dan kan je de bezettingsgraad van elke ruimte makkelijk monitoren 
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zonder dat je daarbij gsm-data moet
gebruiken. Bovendien kan je met dit soort
toepassing ook bewegingsroutes nauwgezet in kaart brengen. Daarmee maak
je potentiële knelpunten meteen zichtbaar.
Met deze tool speelden we aan een
recordtempo in op een heel concrete vraag
van Flanders Make.”
MACHINE LEARNING
ONDERSTEUNEN
Werken jullie altijd aan zo´n snel inzetbare IT-toepassingen?
FRANK VAN REETH: “Zeker niet. Binnen
Flanders Make doen we ook veel strategisch basisonderzoek. In die projecten
werken we aan technologieën die veel
verder van een toepassing staan, maar die
ons domein op langere termijn wel enorm
kunnen innoveren. Binnen de research
units Visual Computing en Computational
Science werken we zo bijvoorbeeld aan
het Flanders Make-project PILS. Daarin
speelt machine learning een belangrijke
rol. Om machine learning in de maakindustrie te faciliteren heb je nu eenmaal
enorm veel trainingsbeelden nodig. Beeldherkenningssoftware kan vandaag bijvoorbeeld makkelijk een foto van een kat
herkennen, omdat die software duizenden
beelden van katten aangeleverd kreeg om
het herkennen van patronen te trainen.
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Maar hoe pak je dat aan in een productieomgeving? Meestal zijn er immers geen
duizenden foto´s van elk specifiek machineonderdeel voorhanden. Onze onderzoekers ontwikkelen daarom een technologie
waarmee we met een aantal foto´s duizenden nieuwe foto´s kunnen produceren, die
eruitzien als echte foto´s. Die kunnen we
dan – zelfs in bewegend beeld - aan robots
aanleveren om hen te trainen.”
MIEKE HAESEN: “Door kenmerken van
objecten te capteren, genereren zij dus
een dataset van beelden die in machine
learning kunnen gebruikt worden voor
productinspectie met beperkte supervisie.
Dat is bijzonder innovatief onderzoek met
een gigantische meerwaarde voor de
industrie, ook al moeten er nog heel wat
stappen gezet worden voor deze toepassing echt in de praktijk kan ingezet worden.”
OPPORTUNITEITEN SPOTTEN
VIA VIRTUAL REALITY
EDM claimt dat in jullie ontwikkelingen
de mens vaak centraal staat.
MIEKE HAESEN: “Dat klopt ook. Veel van
onze technologieën voor de maakindustrie
zijn er echt op gericht om de job van mensen
makkelijker en aangenamer te maken.
Denk maar aan onze virtual reality-toepassingen om het design van werkstations te
vereenvoudigen. Vóóraleer het werkstation

meteen helemaal heringericht wordt, kan
de operator in die VR-omgeving komen
uittesten wat goed werkt en wat niet. Op
basis van zijn feedback kan dan bijgestuurd worden. Die VR-omgevingen
gebruiken we ook om operatoren op te
leiden en te trainen. Vaak wordt daarbij
ook gelinkt aan Digital Twins.”
FRANK VAN REETH: “Bedrijven kunnen
die nieuwe technologieën in onze VLAIO
Proeftuin AR/MR in Labo- en Procesomgevingen komen uittesten. Die proeftuin
is een belangrijke meerwaarde voor de
industrie. Het is belangrijk om echt zichtbaar en tastbaar te kunnen maken wat de
resultaten van zo´n nieuwe VR-innovaties
voor hen concreet kunnen betekenen.”
Welke research units werken rond die VRtoepassingen?
FRANK VAN REETH: “Verschillende van
onze research units werken daar samen aan.
Ik denk dat in die onderlinge samenwerking
precies de kracht ligt van EDM. Door de
krachten te bundelen, proberen we al onze
aparte expertises te overstijgen. Terwijl onze
onderzoekers van Human Computer Interaction nagaan hoe we op een correcte
manier kunnen interageren met deze VRsystemen en hoe je die interactie zo intuïtief
en gebruiksvriendelijk mogelijk maakt,
gebruiken de onderzoekers van Visual
Computing hun expertise in 3D-scanning-

informatie aan te bieden aan de operator.
Kiezen we het best voor VR-toepassingen,
schermen, projecties of kleine apparaatjes die op het lichaam kunnen bevestigd
worden? Die vraag stellen zij zich bij elke
nieuwe toepassing opnieuw. Ze bouwen
ook verschillende prototypes om effectief uit
te testen wat in elke situatie het best werkt.
De Visual Computing-onderzoekers ontwikkelen de software die semi-automatisch
instructies kan genereren via CAD-modellen
of die stappen in een assemblagetaak kan
detecteren. En de onderzoekers van onze
Networked and Secure Systems-research
unit zoeken naar oplossingen om die
werkinstructies veilig en efficiënt bij de operator te krijgen. Ook dat is een uitdaging
want die bestanden zijn ontzettend mediarijk en zwaar. Het is geen sinecure om die
op een snelle en schaalbare manier te
streamen via het bestaande netwerk.”
CREATIVITEIT ALLE KANS GEVEN

technieken om objecten zo realistisch
mogelijk weer te geven in die virtuele
omgeving. De collega´s van Networked
and Secure Systems onderzoeken op hun
beurt dan weer hoe deze 3D-omgevingen
zo efficiënt, schaalbaar en veilig mogelijk naar de operator worden gestreamd.
Samen leggen we de puzzel. Samen
creëren we meerwaarde.”
MENS-COMPUTERINTERACTIE
VERBETEREN
Binnen Flanders Make werken jullie ook
aan heel wat projecten die de operator
ondersteunen?
MIEKE HAESEN: “Daar zie je weer die
focus op de mens. In die projecten gaan we

op zoek naar technologieën die de operator kunnen ondersteunen bij zijn werk, door
hem bijvoorbeeld digitale werkinstructies
aan te bieden of hem advies rond ergonomie en het gebruik van hulpmiddelen voor
het tillen van zware objecten te geven.”
FRANK VAN REETH: “We zetten daar
niet alleen heel wat doctoraatsonderzoek
rond op, maar verrichten ook heel concreet
vraaggedreven onderzoek in Flanders
Make-ICON-projecten zoals OperatorKnowledge, Smarthandler en ErgoEyeHand.”
MIEKE HAESEN: “Ook in die projecten bundelen verschillende research units de krachten. Onderzoekers van Intelligible Interactive
systems gaan op zoek naar manieren en
toestellen die het meest geschikt zijn om die

Ook jullie research unit Computational
Design and Fabrication ontwikkelt tools
om via instructies-op-maat ontwerpers en
bouwers te ondersteunen.
FRANK VAN REETH: “De tools die deze
research unit ontwikkelt, zijn niet alleen
voor de maakindustrie interessant. Iedere
ontwerper, doe-het-zelver of vakman kan ze
gebruiken bij het ontwerpen en maken van
de meest ingenieuze sensoren, apparaten of
meubelstukken. We creëren als het ware een
pakket hapklare bouwstenen die iedereen
– op basis van zijn eigen concrete noden
en behoeftes – aan elkaar kan koppelen
om een gepersonaliseerd, sensorgebaseerd
product te ontwikkelen en te produceren.
Met de instructies die deze tools leveren, kan
elke hobby-bouwer en -ontwerper de meest
complexe creaties realiseren.”
MIEKE HAESEN: “Waar loopt het in een
ontwerp- en maakproces vaak fout? Wanneer mensen moeten gaan meten en ingewikkelde berekeningen moeten uitvoeren.
Onze tools ondersteunen de maker op zo´n
geavanceerde manier dat de software voor
hen de meest ingewikkelde hoeken en snijvlakken berekent en zichtbaar maakt waar
ze precies moeten zagen of monteren.
Met deze technologie kunnen mensen echt
boven zichzelf uitstijgen. Het geeft
creativiteit ongekende kansen.” ■

25

10 JAAR BIOVILLE

KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP

“Met BioVille hebben we de Limburgse
Health & Care-innovatie wordt internationaal gezien
als een beloftevolle innovatieve sector waarvan
de economische betekenis almaar toeneemt.
Vlaanderen scheert – met Gent en Leuven – al
jaren hoge toppen in dit domein. En ook in Limburg
is de sector in volle bloei. Theo Donné, voorzitter
van BioVille en CFO van investeringsmaatschappij
LRM, en Piet Stinissen, BioVille-bestuurder
en decaan van de faculteit Geneeskunde en
Levenswetenschappen, stonden tien jaar geleden
mee aan de wieg van de Limburgse health & careincubator BioVille.
Hoe is het tien jaar geleden allemaal
begonnen?
THEO DONNÉ: “Als je startende bedrijven
uit één sector fysiek samenbrengt op één
plek, hen ontzorgt, ondersteunt en inbedt
in een dynamisch ecosysteem, dan versterk
je daarmee hun groeikansen. En die groei
kan bedrijvigheid en tewerkstelling naar de
regio brengen. Dat was de filosofie achter
het incubatorennetwerk dat LRM zo´n tien
jaar geleden in Limburg begon uit te rollen.
BioVille was onze allereerste incubator. Met
Piet Stinissen als drijvende kracht zijn we
eraan begonnen.”
PIET STINISSEN: “De bio-incubator in Gent
was onze grote referentie. Hoe kunnen we
ook Limburg op de kaart zetten als lokale
health- en care-hub? Welke infrastructuur
en omkadering is daarvoor nodig? Daar
dachten LRM, de provincie Limburg en
UHasselt samen over na. Van bij het begin
was dit een verhaal van intense samenwerking.”
THEO DONNÉ: “De keuze om BioVille op
de universiteitscampus in Diepenbeek te
bouwen, kwam er niet toevallig. Dichtbij
de universiteit konden die kennisgedreven
bedrijven makkelijk aansluiting vinden bij
het onderzoek dat aan UHasselt gebeurde,
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en konden ze ook gebruik maken van de –
vaak dure – onderzoeksinfrastructuur die ze
nodig hadden om stappen vooruit te zetten.”
EEN VERHAAL VAN GROEI
Na 10 jaar staat Limburg echt op de
kaart als een plek waar zorginnovatie
weelderig groeit. Op welke realisatie zijn
jullie het meest fier?
THEO DONNÉ: “Dit is geen sector waarin
je na zes maanden investeren al resultaten kan boeken. En niet elk jong bedrijf
dat we begeleid hebben, groeide uit tot
een succes. Maar ik ben ontzettend trots
op het groeipad dat we op tien jaar hebben afgelegd. De voorbije jaren hebben
we de groei ondersteund van 68 healthen care-organisaties. Vandaag huisvest
BioVille dertig BioTech-, MedTech- en
Digital Health-bedrijven, die samen 150
mensen tewerkstellen. We legden een mooi
groeipad af.”
PIET STINISSEN: “We hebben Limburg
echt op de kaart gezet op dit terrein. Daar
mogen we toch fier op zijn. Daarnaast
vind ik het als decaan ook fijn dat de groei
van BioVille samenliep met de groei van
het wetenschappelijk onderzoek binnen de

universiteit: bij BIOMED en in het klinisch
onderzoek in het LCRC dat we samen met
de ziekenhuizen uitbouwden. Het bewijst
dat de universiteit en BioVille elkaar echt
opgetild en versterkt hebben. En als ik oudstudenten zie rondlopen bij BioVille stemt
mij dat helemaal gelukkig.”
THEO DONNÉ: “Dat was voor LRM ook

zorgeconomie op de kaart gezet”

Piet Stinissen en Theo Donné
belangrijk: dat we met onze incubatoren
werkgelegenheid konden creëren voor
beloftevolle, jonge talenten uit onze regio,
en tegelijkertijd ook high potentials van
elders naar Limburg konden brengen.
Vroeger trokken hoogopgeleiden met dit
profiel naar Leuven of Gent. Nu zie je
jonge mensen hier blijven én terugkeren.”

DIGITALISERING IS DE
TOEKOMST
Op de tiende verjaardag van BioVille
lanceerden jullie de DigiHub. Hoe
belangrijk is dat?
PIET STINISSEN: “Ontzettend belangrijk.
Digitale ontwikkelingen kunnen een

immense meerwaarde opleveren voor
onze gezondheidszorg. De coronacrisis maakt de opportuniteiten van Digital
Health heel zichtbaar. Nieuwe ontwikkelingen zoals teleconsultaties en telemonitoring
worden vandaag versneld uitgerold in de
sector en bewijzen daar hun meerwaarde.
Dat zal ook na deze crisis zo blijven. 
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Het is een evolutie die ook vanuit de overheid mee ondersteund wordt. Daar willen
we in Limburg mee een voorloper in zijn. En
we hebben ook mooie troeven in handen.
We hebben de kennis van het medische en
de ICT; beloftevolle jonge bedrijven in dit
domein zoals FibriCheck en BioStrand, en
een grote speler als Cegeka die in Limburg
haar thuishaven heeft.”
THEO DONNÉ: “Met de DigiHub in
BioVille willen we die nieuwe focus op
Digital Health nog sterker naar buiten brengen. Innovatieve bedrijven in de health- &
caresector kunnen in deze nieuwe faciliteit volop disruptieve technologieën, IoTtoepassingen en wearables onderzoeken.
Met een eigen opleidings- en exporuimte
en demo- en break-out zones wordt DigiHub de ideale plaats om bedrijven, zorgcentra en onderzoeksinstellingen samen
rond de tafel te krijgen.
VEEL GROEIPOTENTIEEL
Intussen werden ook de uitbreidingsplannen voor een derde vleugel aangekondigd.
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THEO DONNÉ: “Vandaag zit BioVille
volledig vol. Daardoor moeten we soms
interessante dossiers afwijzen. Met deze
uitbreidingsplannen spelen we dus op een
reële marktvraag in.”
PIET STINISSEN: “Er ligt nog immens veel
groeipotentieel in deze sector. Met deze
uitbreidingsplannen zijn we klaar voor de
volgende stap. Die derde vleugel brengt
ons weer dichter bij de grote droom van
een Health Campus.”
THEO DONNÉ: “Tien jaar geleden was die
Health Campus een grote droom. Vandaag
is het gewoon de logische volgende stap
in het groeiproces dat we aan het afleggen zijn. Kleine bedrijfjes gaan groeien en
hebben weer andere noden. Ook daarin
willen we hen ondersteunen en hen de
ruimte bieden.”
Wat hopen jullie op de 20ste verjaardag
van BioVille te vieren?
THEO DONNÉ: “Dan hoop ik dat de Health
Campus een bruisende plek is waar kennisinstellingen, zorgorganisaties en overheden
elkaar continu ontmoeten rond innovaties

in de gezondheidszorg. Een hotspot voor
innovatieve zorgondernemers. Een talentpool. En een dynamisch ecosysteem waar
anderen naartoe gezogen worden. Ik hoop
ook dat er op BioVille bedrijven zullen zijn
die mee gebouwd hebben aan grote, innovatieve ontwikkelingen. Dat ze met hun vindingen impact creëren tot ver buiten onze
provinciegrenzen.”
PIET STINISSEN: “Ik hoop dat de Health
Campus binnen tien jaar echt internationaal
op de kaart staat. Dat we een aantal groeibedrijven en grote spelers hebben kunnen
verankeren in de regio. En dat de Limburgse
zorg- en welzijnssector mee de vruchten
kan plukken van onze aanwezigheid. Dat
je in de dagelijkse werking van artsen en
ziekenhuizen kan merken: hier wordt op
een innovatieve manier aan hoogkwalitatieve gezondheidszorg gewerkt.”■
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CRUCIALE SCHAKEL IN DE LIMBURGSE ECONOMIE

Een derde vleugel én een DigiHub
“Zorginnovatie biedt niet alleen een grote
maatschappelijke meerwaarde, maar ook grote
kansen voor innovatief ondernemerschap, startups én tewerkstelling”, zegt Tom Vandeput,
gedeputeerde van Economie en voorzitter van de
POM. “Daarom staat de uitbouw van de healthen caresector als belangrijkste groeisector
al bijna twintig jaar op de economische
ontwikkelingsagenda. En om de sector nog meer
groeikansen te geven en nog meer de brug te
kunnen maken tussen onderzoek, innovatie en
bedrijfsleven bouwen we de komende jaren een
echte Health Campus uit.”

“Met de steun van de provincie, LSM en
EFRO – 17,5 miljoen euro – heeft zich
op de universitaire campus een sterke
innovatieve healthcluster ontwikkeld”,
zegt Tom Vandeput. “Met de geplande
investeringen in de Digihub en in de derde
vleugel van de incubator BioVille leggen
we nu al het fundament. Op deze campus
wordt binnenkort de zorg van de toekomst
gemaakt door de creatie van een sterke
onderzoeksomgeving voor het uitvinden
van nieuwe therapieën en voor het opleiden
van de zorgspecialisten van morgen.
De Health Campus wordt ook een echt
ecosysteem waar alle zorgactoren terecht
kunnen en waar nieuwe businessideeën
kunnen ontstaan en groeien. De campus
speelt zo een sterke rol als business- en
jobcreator. De verdere uitbouw past perfect
in de krachtlijnen van SALKturbo.” ■
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WIE ZIJN DE
BIOVILLEBEWONERS?
Dertig BioTech-, MedTech- en Digital Healthbedrijven noemen BioVille vandaag al hun
thuis. Hier wordt gewerkt aan de gezondheidstoepassingen van de toekomst.

Complix ontwikkelt
virusremmer voor
COVID-19 en mutaties
30

“Alphabodies zijn een revolutionaire klasse van therapeutische
eiwitten. Het zijn zogenaamde in-silico-ontworpen eiwitjes die niet
in de natuur ontstaan, maar die tien jaar geleden door onze wetenschappers op de computer ontwikkeld werden. We gebruikten de
specificiteit en affiniteit van een natuurlijk eiwit als basis om andere
therapeutische eigenschappen in te schrijven. Zo maakten we onze
alphabodies bijzonder klein zodat ze makkelijk in verschillende
cellen kunnen indringen. En we verhoogden ook hun stabiliteit. Daardoor kunnen ze niet alleen via injecties maar ook via
inhalatie in het lichaam ingebracht worden. Als je longziektes zoals
COVID-19 wil aanpakken, is dat een groot voordeel.”
HET BESTE VAN TWEE WERELDEN
“Onze alphabodies combineren de aantrekkelijke kenmerken
van antilichamen met de voordelen van kleine chemische
geneesmiddelen. De voorbije tien jaar hebben we hun effectiviteit
al meermaals kunnen aantonen in verschillende toepassingen. We
testten ze niet alleen uit in therapieën voor kanker en auto-immune
ziektes, maar ook in antivirale middelen om HIV en RSV – ook een
longvirus – te behandelen. Het is precies door die expertise dat
we vandaag in een sterke positie kunnen beginnen zoeken naar
oplossingen voor COVID-19.”
KLAAR VOOR MUTATIES

Complix is een biofarmaceutisch
bedrijf dat zich toelegt op de
ontdekking en ontwikkeling van
nieuwe geneesmiddelen op basis van
het AlphabodyTM-platform. “Dankzij
hun unieke eigenschappen kunnen
alphabodies een brede waaier van
ziekten aanpakken waar nog geen
of beperkte behandelingsmethodes
voor bestaan. Ook voor COVID-19
en toekomstige mutaties bieden ze
immense opportuniteiten”, legt CEO
Mark Vaeck uit.

“Hoewel er wereldwijd al honderden labo´s – en velen met succes
- aan oplossingen voor COVID-19 aan het werken zijn, geloven
wij sterk dat ook Complix in dit verhaal een belangrijke bijdrage
kan leveren. Het is echter niet onze ambitie om als allereerste een
antiviraal middel tegen corona te ontwikkelen. Wij werken doelbewust aan een middel dat, in tweede lijn, breder toepasbaar is en
ook kan gebruikt worden tegen toekomstige mutaties van het virus.
De meeste therapieën die vandaag in ontwikkeling zijn, focussen
vooral op de spike-proteïne, maar die kan muteren. Wanneer het
virus erg muteert, verliezen die antivirale middelen waarschijnlijk
veel van hun kracht. Om ook bescherming te bieden tegen toekomstige varianten, focussen wij op het fusiemechanisme van het virus
dat gebruikt wordt om zijn eigen membraan met het celmembraan
van de menselijke cel te versmelten. Dit blijft waarschijnlijk immers
een stuk stabieler in toekomstige mutaties. Onze alphabodies zijn
bijzonder geschikt om daarmee te interfereren.”
VOLOP IN GROEI
Complix heeft vestigingen op twee locaties: in de bio-incubator in
Zwijnaarde, en op BioVille in Diepenbeek. “Die twee locaties zijn
een strategische keuze, want voor biotech-bedrijven is het ontzettend
belangrijk om ingebed te zijn in een groter ecosysteem met toegang
tot academische partners, een stevig industrieel netwerk, investeerders en jonge beloftevolle talenten. Met BioVille leggen we niet alleen een duidelijke link naar onze investeerder LRM. We kozen ook
uitdrukkelijk voor deze locatie omwille van de expertise van BIOMED
in auto-immune ziektes. Onze unit voor celbiologie brachten we niet
toevallig hier onder. De uitbreiding van BioVille is voor ons – en voor
iedereen – alleen maar goed nieuws. Complix is stilaan zelf ook
aan het uitbreiden, en als de cluster in Diepenbeek nog verder kan
groeien, heeft iedereen daar alleen maar bij te winnen.” ■
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Biostrand, de Google van de Genetica
Genetica speelt in ons dagelijks leven een steeds
belangrijkere rol. Niet alleen in de geneeskunde
maar ook in sectoren als voeding en landbouw.
“Maar genetische analysetechnieken zijn nog
niet aangepast aan de grote big-datastromen van
vandaag. Daardoor gaan er veel tijd én kansen
verloren”, zegt Dirk Van Hyfte. Biostrand ontwikkelde
daarom een revolutionaire cloud-gebaseerde
oplossing om genetisch onderzoek sneller én
accurater te laten verlopen.
“Genetische analysetechnieken dateren
van de jaren tachtig. Ze zijn niet aangepast
aan de grote datastromen die computers
vandaag moeten verwerken. De technologie is niet schaalbaar”, legt CEO Ingrid
Brands uit. “Bovendien komen alle data
over DNA, RNA en eiwitten in verschillende
silo´s terecht. Dat maakt het lastig om doorheen die silo´s patronen te gaan zoeken.
In de huidige tools moet je ook pre-filteren.
Wetenschappers die in alle sequenties op
zoek willen gaan naar onderlinge relaties, worden dus op voorhand al beperkt
in zoekruimte. Door die tunnelvisie blijven
heel wat opportuniteiten onontgonnen.”

”

Met één druk op
de knop haalt onze
software binnen
milliseconden
de gewenste
sequenties uit de
vele databanken

MET EEN DRUK OP DE KNOP
“Het huidige analyseproces is bovendien
bijzonder complex”, onderstreept Arnout
Van Hyfte. “Wetenschappers moeten hun
datasets uit handen geven aan een computerexpert die niet altijd goed kan inschatten
welk soort verbanden interessant kunnen
zijn. Ook daardoor gaan heel wat kansen
verloren. Met onze technologie bieden we
wetenschappers nu een Google-ervaring.
Ze kunnen hun sequentie gewoon in de tool
plakken, en met één druk op de knop gaat
de software tegelijkertijd in verschillende
databanken op zoek naar gelijkaardige
sequenties. De onderzoeker krijgt boven-
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dien van alle gevonden sequenties onmiddellijk de relevante vertaling op DNA-,
RNA- en eiwitniveau. In milliseconden kunnen we miljoenen resultaten verwerken.
De basis van ons platform is een indexprincipe zoals dat van Google waarmee
we al die data op een massieve schaal
kunnen ordenen.”
BIOLOGISCHE VINDING
Structuur brengen in ongeordende datastromen: dat was ook bij IKNOw, het
taaltechnologiebedrijf dat Dirk Van Hyfte in
2000 oprichtte, de rode draad. En toch

gaat achter Biostrand véél meer schuil dan
zuivere bio-informatica. “De basis van onze
technologie is gefundeerd op een biologische ontdekking: de HYFT-patroontjes”, legt
Dirk Van Hyfte uit. “Dat zijn kleine stukjes
sequenties in zowel DNA- als in RNA- of
eiwitten. Samen vormen ze een netwerk dat
deze drie lagen verbindt. Tegelijkertijd zijn
de HYFTs meer dan sequenties omdat ze
bijkomende informatie bevatten over structuur en functie. Die biologische ontdekking
hebben we gebruikt om een dataverwerkingsprobleem op te lossen. We ontwikkelden een algoritme dat die patronen herkent
en in de lange strings op zoek gaat naar
die HYFT-patronen. Via het herkennen van
patronen kunnen verschillende databanken
razendsnel met elkaar vergeleken worden.
Dankzij de intelligentie van het algoritme is
er veel minder rekenkracht nodig en maakt
het niet meer uit hoe groot de datasets zijn.”
GAME-CHANGER
“Deze technologie is een game-changer
voor het genetisch onderzoek. En de maatschappelijke impact die onze vinding kan
hebben, is gigantisch. Niet alleen voor
de geneeskunde maar ook voor de voeding- en landbouwindustrie. De klimaatverandering dwingt de landbouwindustrie
immers om te zoeken naar manieren om
genen te identificeren die de veerkracht
en de voedingswaarde van hun gewassen kan verbeteren. Dankzij deze technologie zullen wetenschappers ook op deze
terreinen sneller grote stappen vooruit
kunnen zetten.”
Op BioVille is Biostrand in goed gezelschap. “De nabijheid van de universiteit is
een grote meerwaarde. We werken goed
samen met de UHasselt-onderzoeksgroepen van Dirk Valkenborgh, Joy Arobi en
Luc Michiels. BioVille is een stimulerende
setting die ons ook vlot toegang geeft tot
jonge high potentials. Want in een multidisciplinair team als dat van ons hebben
we veel verschillende talenten nodig.” ■

Arnout Van Hyfte, Dirk Van Hyfte en Ingrid Brandsen (gezinsbubbel)
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HET GROOTSTE LIMBURGONDERZOEK

HET BELANG VAN LIMBURG EN UHASSELT: PARTNERS MET EENZELFDE MISSIE

“Dit is veel méér dan een
Waar liggen de Limburgers wakker van? Dat brengen Het Belang van Limburg
en UHasselt met het Grootste Limburgonderzoek in kaart. Meer dan 10.000
Limburgers lieten al hun stem horen. UHasselt-onderzoekers analyseren de
resultaten en Het Belang Van Limburg-journalisten maken de vertaalslag
naar de burger. En naar de politiek, want ze zetten de bezorgdheden van de
Limburgers ook op de politieke agenda. “Met onze Limburg-onderzoeken
brengen we écht iets in beweging”, zegt Indra Dewitte, hoofdredacteur van
het Belang Van Limburg.

Wat was de aanleiding van dit grootschalige project?
INDRA DEWITTE: “Bij de laatste verkiezingen zat ik aan tafel met professor Johan
Ackaert. Het Belang van Limburg wou een
klassieke pop-poll laten uitvoeren, maar de
frustratie over de betrouwbaarheid daarvan was nogal groot. Uiteindelijk is zo´n
pop-poll immers slechts een graadmeter die
maar weinig zegt over wat de Limburgers
nu écht denken. Toen zijn we beginnen
nadenken over hoe het beter kon. Met
een kennisinstelling als UHasselt en een
medium als het Belang van Limburg moesten we toch in staat zijn om die stem van de
Limburger beter en betrouwbaarder in kaart
te brengen. Zo is het allemaal begonnen.”
PIET PAUWELS: “Van bij het begin was
heel duidelijk dat we een enorme impact
konden creëren door de krachten te bundelen. UHasselt heeft de kennis en de
ervaring om grootschalige, wetenschappelijk onderbouwde bevragingen uit te voeren
en te analyseren in heel wat verschillende,
maatschappelijk relevante domeinen. En
het Belang van Limburg is een uniek medium
met een immens bereik in één regio. 84
procent van krantenlezend Limburg leest het
Belang. Dat is zelfs in een West-Europese
context uniek. Als je die twee dingen gaat
combineren, krijg je een bijzonder krachtig
partnerschap.”
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”

Met dit project
realiseren wij allebei
onze civic missie
- Piet Pauwels-

IN HET BELANG VAN LIMBURG
Een gedroomd partnerschap, dus?
INDRA DEWITTE: “Absoluut. Eigenlijk zijn
we twee partners met eenzelfde missie.
UHasselt positioneert zich uitdrukkelijk als
een civic universiteit die met haar kerntaken
een meerwaarde wil betekenen voor haar
regio. Dat geldt ook voor onze krant. In
onze naam zit die belofte al vervat: Het
Belang van Limburg is onze bestaansreden.
Wij geven onze lezers niet gewoon wat
nieuws, maar nemen graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor
deze regio op. Wij engageren ons om de
stem van de Limburgers te laten horen en

met die stem ook effectief iets te doen.”
PIET PAUWELS: “Met dit project helpen we
elkaar om onze civic missie te realiseren en
maatschappelijke winst te boeken. Door de
handen in elkaar te slaan met het Belang
van Limburg kunnen onze onderzoekers in
één beweging een enorme groep respondenten bereiken. Bijna 11.000 Limburgers
namen deel. Daarmee hebben we data in
handen waarmee we academisch kunnen
publiceren en die op wetenschappelijk vlak
de internationale competitie doorstaan.”
TOM VANDERSTEEGEN: “In dit verhaal
wint echt iedereen. De universiteit op
academisch vlak en maatschappelijke
impact. Zelden krijgen onze onderzoeksresultaten zoveel aandacht bij het brede
publiek. Maar ook de krant wint, omdat
ze hiermee heel direct kan inspelen op de
interesses en bezorgdheden van hun lezers.
En ook de Limburger is een winnaar in dit
verhaal, want zijn stem wordt echt gehoord
en ernstig genomen.”
Is dit effectief het Grootste Limburgonderzoek ooit?
INDRA DEWITTE: “Zeer zeker. Met
11.000 respondenten is het zelfs een
van de grootste citizen science-project in
Vlaanderen. Daarmee tillen we de
relevantie nog een niveau hoger.”
PIET PAUWELS: “En worden de resultaten 

citizen science-project”

35

den het belangrijk dat we met deze onderzoeken de waan van de dag overstijgen en
echt in de diepte gaan kijken naar wat er
belangrijk is voor Limburg.”

Indra Dewitte (foto: Luc Daelemans)

ook academisch alleen maar interessanter. Aanvankelijk hadden we nooit durven
hopen op zo´n hoge participatiegraad.
Daar hebben we het Belang van Limburg
echt voor te danken. Zij hebben alles uit de
kast gehaald om hun lezers te motiveren om
deel te nemen.”
INDRA DEWITTE: “De hoge participatiegraad geeft ook aan dat de nood van mensen om hun stem te laten horen bijzonder
groot is. Mensen willen dat er naar hen
geluisterd wordt.”
IEDEREEN WINT
Hoe worden de topics bepaald?
INDRA DEWITTE: “Waar liggen de
Limburgers wakker van? Dat was de
centrale vraag in het eerste Grote Limburgonderzoek. Burgerparticipatie, mobiliteit en
natuur scoorden daarbij bijzonder hoog.
Op die elementen gaan we dan ook in de
volgende bevragingen dieper in. Eigenlijk
heeft de lezer van het Belang van Limburg
daarmee de topics bepaald. Hun bezorgdheden zijn ons kompas.”
TOM VANDERSTEEGEN: “Wij zijn binnen
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de universiteit nagegaan bij welke topics
wij vanuit onze academische onderzoeksexpertise kunnen ondersteunen. Op welk
van die domeinen zijn we expert? En
welke onderzoeksgroepen zijn bereid om
hier mee hun schouders onder te zetten?
Het enthousiasme om mee te werken was
gigantisch. Het Grote Limburgonderzoek is
echt een project waaraan bijna alle faculteiten en onderzoeksinstituten deelnemen.”
PIET PAUWELS: “De topics die we aansnijden moeten aan drie criteria beantwoorden: het moet de Limburger nauw aan het
hart liggen, de universiteit moet er expertise
in hebben en er academisch onderzoek
over kunnen voeren, én het thema moet
voldoende redactioneel potentieel hebben
voor de krant.”
INDRA DEWITTE: “Het tweede Limburgonderzoek focuste op ondernemerschap.
Dat was een topic dat de Limburger misschien wat minder nauw aan het hart ligt,
maar dat wél bijzonder relevant is voor de
welvaart in de regio. Daarmee is het ook
relevant voor ons als krant. En het is ook een
belangrijk onderzoekstopic voor UHasselt.
Dat hebben we dus ook gebracht. We vin-

Op welke manier verloopt dit partnerschap
praktisch?
TOM VANDERSTEEGEN: “Elke partner
brengt zijn eigen expertise aan tafel en
speelt zijn eigen rol. Daarin laten we elkaar
ook vrij. Als universiteitspartner zorgen wij
ervoor dat de bevragingen wetenschappelijk onderbouwd zijn zodat we de data
voor het academische onderzoek kunnen
gebruiken. Met die dataverzameling mengt
de krant zich niet. Wij analyseren de resultaten nauwgezet, schrijven een uitgebreid rapport. Hoe de krant dat rapport redactioneel
vertaalt: daar bemoeien wij ons niet mee.
Zolang er geen foute conclusies worden
getrokken, heeft het Belang van Limburg de
volledige journalistieke vrijheid om met onze
bevindingen aan de slag te gaan.”
INDRA DEWITTE: “Onze redactie bestudeert dat rapport in detail en maakt een
selectie van elementen waarop we nog
dieper willen ingaan. We communiceren
altijd in het algemeen over de grote resultaten, maar gaan toch vooral op zoek naar
verhalen en boeiende invalshoeken om die
bevindingen concreet te maken. En we
stappen ook naar beleidsmakers met deze
conclusies, leggen hen de bezorgdheden
van de Limburgers voor en vragen hen
uitdrukkelijk wat zij hiermee gaan doen.”
DE DEMOCRATIE VERSTERKEN
Is dat de taak van een krant?
INDRA DEWITTE: “Zeer zeker. Als krant
heb je immers ook een waakhondfunctie.
Als wij merken dat de Limburgers ergens
bezorgd over zijn – en we die bezorgdheid
ook wetenschappelijk kunnen onderbouwen – moeten wij dat onder de aandacht
brengen. Dat is het engagement dat het
Belang van Limburg naar deze provincie
wil opnemen. Wij zetten topics op de
politieke agenda zonder zelf aan politiek
te doen. Politici reageren trouwens bijzonder positief op dit initiatief en de aandachtspunten die uit deze bevragingen naar
boven komen. De tool, waarmee onze
lezers gevaarlijke fietsknooppunten in
Limburg konden doorgeven, was bijvoorbeeld zo succesvol dat het Vlaamse
Wegen en Verkeer ons gevraagd heeft of
ze die data mochten gebruiken om die pro-

blemen effectief aan te pakken. Ook de
lokale bestuurders reageerden enthousiast
op hun rapporten, ook al waren die niet
altijd alleen maar positief. Vaak voelden zij
bepaalde problemen en frustraties zelf al
aan, en betekende deze bevraging vooral
een extra stimulans om daar op kortere
termijn werk van te maken. Dat is fijn, want
daarmee is het Grote Limburgonderzoek
veel méér dan een citizen science-project.
We brengen hiermee echt een dynamiek
op gang die onze democratie versterkt.
Onze lezers halen een probleem aan, wij
zetten het op de politieke agenda en – in
een ideaal scenario – gaat de politiek
daarmee aan de slag.”
WORDT VERVOLGD

Het Grote Limburgonderzoek is een lopend
project. Hoe lang willen jullie dit volhouden?
TOM VANDERSTEEGEN: “Op dit moment

is er geen einddatum afgesproken. De bedoeling is om drie keer per jaar één groot
topic uit te lichten. Sommige bevragingen
willen we ook na enkele jaren opnieuw
herhalen. Zolang wij de onderzoekscapaciteit hebben en het Belang van Limburg
er redactionele aandacht aan wil blijven
besteden, kunnen we – wat ons betreft –
nog jaren blijven doorgaan.”
INDRA DEWITTE: “De Grote Limburgonderzoeken vragen immens veel inspanningen
van onze redactie. Het is geen sinecure om
hier zo fors in te investeren. Toch zijn we
vastbesloten om dit initiatief blijvend voort
te zetten. Onze lezers willen duidelijk hun
stem laten horen. Zij willen graag participeren. En wij gaan dat engagement graag
aan. We zoeken continu naar nieuwe manieren en tools om nog uitdrukkelijker en
directer in interactie te treden met onze
lezers. Regionaal onderzoek en grootste
bevragingen: dat is voor ons echt de weg
die we verder willen uitgaan.”■

ONDERZOEKSCENTRUM
VOOR REGIOANALYSE (ORA)
Het Grote Limburgonderzoek wordt binnen UHasselt gecoördineerd door het
Onderzoekscentrum voor Regioanalyse (ORA). Met ORA wil UHasselt als
civic universiteit een sleutelrol spelen in
de sociale, economische en culturele
ontwikkeling van regio´s, waarbij de
universiteit en de regio´s elkaar voortdurend stimuleren om te groeien en te
innoveren.
Prof. dr. Piet Pauwels is voorzitter van
ORA. Dr. Tom Vandersteegen coördineert als business developer het toegepast wetenschappelijk onderzoek
rond thema´s die relevant zijn voor het
regionale beleid.

Piet Pauwels en Tom Vandersteegen (foto pre-corona: Sven Dillen)

37

CITIZEN SCIENCE

38

STIEMERLAB

Hoe (slecht) is de
waterkwaliteit in de
Stiemerbeek?
Genkenaren maken zich al jarenlang zorgen over de
waterkwaliteit in de Stiemerbeek. Maar hoe erg is het
daar effectief mee gesteld? En wat kunnen we eraan
doen? Het Stiemerlab brengt samen met Genkenaren
de waterkwaliteit van de Stiemerbeek in kaart. “Een
belangrijke eerste stap om het tij te keren“, zegt dr.
Sofie Thijs die het project voor UHasselt coördineert.

Met het Stiemerlab
voeren LUCA School
of Arts, UHasselt,
VITO, de stad Genk en
heel wat Genkenaren
gedurende twee jaar
samen onderzoek
naar de waterkwaliteit
in de Stiemerbeek.
Meer weten? Surf naar
www.stiemerlab.be

Citizen science is hot. Waarom kozen
jullie met dit project ook voor burgerwetenschap?
SOFIE THIJS: “Projecten zoals CurieuzeNeuzen hebben bewezen dat Vlamingen het
best fijn vinden om hand in hand met wetenschappers onderzoek te voeren. Het bracht
wetenschap echt dichter bij de mensen.
Maar het bewees ook dat citizen science bijzonder kwaliteitsvol academisch onderzoek
kan opleveren. Enerzijds is er een duidelijk
praktische meerwaarde aan burgerparticipatie: een watersensorennetwerk kan maar
goed werken als de sensoren regelmatig
gespoeld worden en daar heb je heel wat
helpende handen voor nodig. Anderzijds
creëer je in één beweging een immense
schaalvergroting: Hoe meer burgers waterstalen helpen nemen, des te meer data kunnen wij
verzamelen en analyseren. Het gaat letterlijk
om honderden waterstalen die anders nooit
in een labo zouden geraken. Met Stiemerlab
kunnen we nu voor het eerst de waterkwaliteit
op tien verschillende plaatsen – van de bron
naar de monding – opvolgen. Bovendien
hebben we de slagkracht om het volledige
seizoenstraject in kaart te brengen. Welk
effect hebben hevige regenbuien op die

waterkwaliteit? Hoe snel herstelt de beek zich
na overstorting van de riolering? Wat gebeurt
er op warme dagen? Op al die vragen kunnen we dankzij de burgerwetenschappers
straks een antwoord formuleren. Zo krijgen we
een veel genuanceerder en gedetailleerder
beeld van wat er in de Stiemerbeek aan
de hand is. Met meer ogen zien en rapporteren we nu eenmaal meer. Eén van onze
deelnemers vond onlangs bijvoorbeeld een
zonnebaars in de Stiemerbeek, terwijl we tot
nu toe nog geen enkele data van een visbestand hadden.”
METEN OM TE WETEN		
Was het moeilijk om geëngageerde
burgerwetenschappers te vinden?
SOFIE THIJS: “Geïnteresseerde burgers
vinden was in dit geval niet zo´n grote uitdaging. Veel Genkenaren zijn bezorgd om de
Stiemerbeek en wilden graag participeren. Al
moest ik soms wel eerst even door een muur
van frustratie heen. Inwoners weten immers al
lang dat de waterkwaliteit in de Stiemerbeek
niet goed is, en dat dit voor een groot deel te
wijten is aan overstorting van de rioleringen.
Na een sterke regenbui kan het gemengd 
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rioleringsstelsel de watertoestroom niet
aan en komt een deel van het afvalwater
gewoon in de beek terecht, met alle negatieve gevolgen vandien. De huidige infrastructuur is niet aangepast aan de toenemende
stadsuitbreiding in Genk. Enkele Genkenaren
opperden in het begin van dit project dan ook
dat het zinvoller zou zijn om de financiering
van Stiemerlab in te zetten in een structurele
oplossing in plaats van tijd te verliezen met
wetenschappelijk onderzoek. Gelukkig kon ik
velen er wel van overtuigen dat het belangrijk
is om te meten en te kwantificeren. Op dit
moment hebben we slechts een gefragmenteerd beeld van wat er leeft in de beek en
wat er nodig is om de Stiemerbeek opnieuw
gezond te maken. Daar kan dit project mee
antwoorden op formuleren.”
TWEE EMMERTJES WATER HALEN
Wat is de taak van de burgers in dit traject?
SOFIE THIJS: “Burgers konden zelf kiezen
welke rol ze het liefst wilden opnemen. Een
deel van hen koos voor het sensortraject
waarbij ze zich engageren om tijdens een
wandeling langs de Stiemerbeek regelmatig de sensoren te spoelen. Anderen gingen
waterstalen nemen voor ons. Die groep
kreeg allemaal een staalnamekit waarmee ze ook zelf testjes konden uitvoeren.
Ze gingen aan de slag met een speciaal
schepemmertje, pH-stripjes, een test om de
opgeloste zuurstof in het water te meten, een
loep en een fytoplankton-netje. Daar krijg ik
ook heel fijne reacties op. Zo kreeg ik een
berichtje van een mama die met haar kindjes
deelneemt aan het project: blijkbaar staat de
dochter elke dag te trappelen om met haar
emmertje en netje naar de beek te gaan om
water te scheppen en te analyseren. Daar
word ik als wetenschapper ontzettend blij
van.”
NIEUWE TECHNOLOGIEËN
Wat is de taak van UHasselt in dit verhaal?
SOFIE THIJS: “Als universiteit nemen wij het
onderzoek voor onze rekening: het microbiologische karakteriseren van de waterstalen.
Daarbij probeer ik een aantal vernieuwende
technieken uit die in de toekomst eventueel
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geïmplementeerd kunnen worden. Via eDNAsampling kan ik puur op DNA-niveau in kaart
brengen welke soorten er precies voorkomen
in dat waterstaal. Die techniek laat mij toe
om miljoenen DNA-sequenties tegelijkertijd uit
te voeren, en de identificatie steunt voor een
groot deel op bio-informatica en interpretatie.
Voor VMM is het interessant om af te toetsen
op welke manier die techniek geïntegreerd
kan worden in de huidige, traditionele meettechnieken. Daarnaast werk ik samen met het
Duitse bedrijf Anasysta en Yokagawa Fluid
Imaging Technologies . Zij hebben een zogenaamde flowcam ontwikkeld die niet alleen

alle partikeltjes gaat tellen, maar ook gaat
fotograferen. Hun tool levert de prachtigste
beelden op. Ze hebben niet dezelfde resolutie
van een microscoop maar door de kwaliteit
en de snelheid waarmee je analyseert, geeft
dit wel een mooie indicatie van wat er in het
water leeft. Kunnen we die Duitse software
via beeldherkenningsapplicaties nog verder
fijnstellen? Dan kan je via beeldverwerking
en machine learning bijna vanzelf gaan
automatiseren en daarmee ontzettend veel
tijd besparen. Ook in deze nieuwe toepassing is VMM erg geïnteresseerd. Zij niet
alleen trouwens, want ook het Duitse bedrijf
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foto’s: Boumediene Belbachir

en hun moederbedrijf Yokagawa in Japan
tonen veel interesse in onze zoetwaterbibliotheek. De nieuwe databank die wij aanleggen, betekent op die manier ook een meerwaarde voor andere waterstudies in Europa.”
DUBBELE IMPACT
Wanneer is dit project voor jou geslaagd?
SOFIE THIJS: “Enerzijds hoop ik natuurlijk dat
dit onderzoek knappe publicaties oplevert,
en dat mijn bevindingen beleidsorganisaties
als VMM kunnen helpen om dit soort waterkwaliteitsstudies op een bepaalde schaal vol

te houden. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat dit project wetenschap echt dichter
bij de mensen brengt. Dat de Genkenaren
beter weten wát er in hun beek leeft en welke
elementen nodig zijn om die beek opnieuw
gezond te krijgen. Ik hoop dat dit project ook
het bewustzijn creëert dat ze zelf ook kleine
dingen kunnen ondernemen om het tij te
keren. Als zij bijvoorbeeld straks hun voortuin
niet meer gaan verharden, maar massaal
grasveldjes of bloemenperkjes beginnen
aan te leggen, zal er meer regenwater in het
grondwater kunnen insijpelen, en dat zal de
waterkwaliteit in de Stiemerbeek alleen maar

ten goede komen. Ik ben ook blij dat Aquafin
in het voorjaar al begint met het aanpassen
van hun overstortcollectoren. Het zou fijn zijn
als we de vooruitgang die dit betekent voor
de waterkwaliteit in de Stiemerbeek al tijdens
dit project mee in kaart kunnen brengen. Die
resultaten zullen de deelnemers van Stiemerlab ontzettend blij maken.” ■
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WETENSCHAP UITGELEGD

WEETJES OVER
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

5 dingen die je
moet weten over
wetenschappelijk
onderzoek

Nooit eerder bepaalden wetenschappelijke
onderzoeksresultaten meer de actualiteit
als vandaag. In de krant, op tv en online:
wetenschappelijk onderzoek is overal. We
interpreteren met z´n allen biostatistische tabellen
om de curve te doen buigen, lezen – soms
tegenstrijdige – berichten over de gevolgen van
een coronabesmetting, en volgen de klinische
vaccinstudies op de voet. Zelfs de gekste
complottheorieën worden “wetenschappelijk”
onderbouwd. Maar hoe betrouwbaar is het
onderzoek waarnaar verwezen wordt? En hoe
behouden modale burgers het overzicht?
Dr. Noémie Aubert Bonn legt uit.
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1

Controleer de bron

“Wie heeft het onderzoek uitgevoerd? Waar werden
de resultaten gepubliceerd? Die informatie kan je
makkelijk nagaan en dat geeft alvast een indicatie
over de betrouwbaarheid van het onderzoek”, vertelt
dr. Noemie Aubert Bonn.
“Controleer alvast of je niet te maken hebt met een
zogenaamd predatory tijdschrift. Dat is een pseudowetenschappelijk tijdschrift dat er alleen op uit is om
om winst te slaan uit bijdragen die wetenschappers
betalen om hun artikels te publiceren. Zij controleren
de kwaliteit van de artikels niet of onvoldoende.
Op de website predatoryjournals.com kan je
eenvoudig controleren of je met zo´n tijdschrift te
maken hebt.”

2

“Ook artikels die via preprint servers – zoals bioRxiv,
medRxiv en arXiv – worden gedeeld, zorgen soms
voor verwarring. In COVID-tijden biedt publicatie
in de vorm van een preprint het grote voordeel dat
informatie heel snel gedeeld kan worden, maar je mag
hierbij niet vergeten dat het onderzoek nog foutjes
kan bevatten die in een normale wetenschappelijke
procedure zouden uitgefilterd worden. Op Preprint
servers stellen wetenschappers hun manuscripten
immers voor iedereen beschikbaar vóór ze
beoordeeld worden door vakgenoten, waardoor ze
een heel ander statuut dan een volwaardige peer
reviewed paper hebben.

Snelheid is (vandaag) belangrijk

“Waarom publiceren onderzoekers überhaupt
preprints? Waarom wachten ze niet gewoon de
geijkte publicatieprocedure in een wetenschappelijk
tijdschrift af? Het antwoord is heel simpel. In een
crisis als vandaag is die tijd er gewoon niet. Het
proces tussen het indienen van een manuscript en de
publicatie ervan neemt al snel maanden in beslag.
Mijn eigen eerste peer reviewed paper werd pas
364 dagen na indiening gepubliceerd. Dus moeten
we vandaag, tenzij we met zijn allen nog een
decennium in lockdown willen blijven, kennis echt
sneller mobiliseren. Preprints stellen onderzoekers in
staat om in een vroeg stadium al kennis met elkaar
te delen en hierdoor beter samen te werken. Ze zijn
belangrijk om onze inzichten over dit virus sneller
vooruit te stuwen. In deze crisis worden bovendien
ook ethische goedkeuringen en peerreviewprocessen versneld. Brengt dit de kwaliteit van het
onderzoek in het gevaar? Dat weten we vandaag
nog niet, maar het is mogelijk dat er vandaag meer
papers gepubliceerd worden die later onjuist blijken
te zijn en moeten worden ingetrokken.” 
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NOÉMIE AUBERT BONN doctoreerde aan UHasselt met
een onderzoek over wetenschappelijke integriteit.

3
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Wetenschappers staan onder druk

“Wetenschappers staan onder immense druk om
te publiceren en te produceren. Niet alleen hun
reputatie, maar ook hun carrièresucces hangt
daarvan af. Ze voelen de druk van financierders
en werkgevers om in wetenschappelijke
toptijdschriften te publiceren, maar die hebben
een duidelijke voorkeur voor een bepaald soort
artikels.
Gerenommeerde
wetenschappelijke
journals met een hoge impactfactor zoals Nature,
Science of The Lancet selecteren het liefst positieve,
interessante en baanbrekende artikels van hoge
kwaliteit. Even kwaliteitsvol onderzoek waarvan de
resultaten aantonen dat een bepaalde medische
behandeling niet zo effectief is, zullen veel minder

snel gepubliceerd worden. Daardoor ontstaat er bij
onderzoekers soms een conflict tussen de wil om goed
onderzoek te voeren en de drang om in het huidige
systeem te overleven. Hierdoor kunnen ze geneigd
zijn om ook zelf de voorkeur te geven aan artikels
die teveel nadruk leggen op positieve bevindingen
en niet langer negatieve resultaten rapporteren, ook
al zijn deze even essentieel om wetenschappelijke
verschijnselen goed te begrijpen. Wetenschappers
zijn zich gelukkig steeds meer bewust van de
valkuilen van die selectie. Daardoor stellen ze almaar
meer vertrouwen in innovatieve open-access journals
zoals PLOS, eLIFE, F1000 en BMC. Zij hebben dan
misschien wel een lagere impactfactor, maar staan
wel bekend om de rigoureuze review-methodes die
zij hanteren.”

WETENSCHAP UITGELEGD

4

Wetenschap is mensenwerk

“Zelfs wanneer er strikte en gevalideerde methodes
gehanteerd worden, blijft wetenschap mensenwerk.
En mensen maken fouten. Heel wat van die fouten
worden niet met slechte bedoelingen gemaakt.
Soms sluipen er onbewust vooroordelen in
een onderzoeksmethode. Hoe stel je jouw
onderzoekspopulatie precies samen? Daarmee kan
je resultaten al in een bepaalde richting duwen.
En: welke resultaten vermeld je? Welke niet? Die
keuzes hebben altijd impact op de betrouwbaarheid
van het onderzoek. Strenge peerreview-procedures
proberen onderzoekers daarvoor te behoeden.”
“Soms passeren fouten zelfs de strengste procedures
en worden ze pas na publicatie ontdekt. In die
gevallen moet het tijdschrift een correctie publiceren
of het artikel zelfs intrekken. Helaas kost dit proces
veel tijd en kunnen sommige artikels nog een hele
tijd blijven circuleren. Heb je twijfels bij het lezen
van een artikel? Kijk dan op de website van Pubpeer
of collega-onderzoekers al bezorgdheden geuit
hebben. Wil je op de hoogte blijven van de meest
recente intrekkingen? Volg dan Retraction Watch.”

5

”

Wetenschap is geen
in steen gebeitelde
waarheid. Het is
een proces, waarbij
wetenschappers
elkaars experimenten
herhalen om zo tot
de juiste conclusies te
komen

Wetenschap is een proces

“Voor de modale burger is het vandaag vaak moeilijk
om te weten wat je moet geloven. Terwijl het ene
wetenschappelijke onderzoek aantoont dat kinderen
geen belangrijke rol spelen in het verspreiden van
COVID-19, lijkt een andere studie precies het
omgekeerde te bewijzen. Welk wetenschappelijk
onderzoek gaat in de fout? Helaas is het antwoord
niet zo eenvoudig. Soms hebben ze allebei gelijk”,
onderstreept dr. Noemie Aubert Bonn. “Wetenschap is
geen in steen gebeitelde waarheid. Het is een proces
waarin experimenten voortdurend herhaald worden. Pas
wanneer een experiment dat op dezelfde manier wordt
uitgevoerd, steeds tot dezelfde resultaten leidt, kunnen
we zeggen dat iets waar is. Wetenschappers beseffen
dat, en dagen elkaar uit om elkaars experimenten te
reproduceren. Tegenstrijdige onderzoeksresultaten
openen de discussie opnieuw en nodigen uit tot kritische
vragen. Die tegengestelde resultaten maken gewoon
deel uit van het wetenschappelijke proces. Voor de
modale burger is het veel minder evident om daarmee
om te gaan. Doordat onderzoek in deze pandemie
versneld wordt en resultaten meteen na publicatie
door de media worden opgepikt, zitten we plots mee
in het midden van dit trial-and-error-proces, terwijl wij
gewoon eenduidige antwoorden willen. Hoe moeilijk
het voor ons ook is: we moeten gewoon beseffen dat
het soms perfect mogelijk is dat twee artikels die het
tegenovergesteld beweren allebei juist kunnen zijn. Het
is precies door experimenten voortdurend te herhalen
en onderzoeksresultaten aan elkaar af te toetsen, dat
onze kennis over COVID-19 kan groeien.” ■
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UHASSELT IN BEELD

INTERREGPROJECT ROLLING SOLAR

Kunnen we
zonnecellen
integreren
in weginfrastructuur?
Rijden we straks op een fietspad
dat energie opwekt? Integreren
we binnenkort zonnepanelen
in weginfrastructuur zoals
autowegen en geluidbarrières?
Binnen het Interregproject
Rolling Solar (Euregio Maas-Rijn)
onderzoeken wetenschappers
de talrijke mogelijkheden.
Onderzoekers van UHasselt en imec bouwen een 13 meter
lange proefopstelling van geluidsschermen met geïntegreerde
zonnecellen. Een jaar lang zullen ze de energieopbrengst
en stabiliteit van de panelen monitoren. “Hiermee tonen we
aan publiek, industrie en investeerders dat deze technologie
haalbaar is langs onze autowegen en fietspaden” zegt
prof. dr. Michaël Daenen (UHasselt/EnergyVille). ■
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UHASSELT IN ACTION

CLARIVATE WEB OF SCIENCE

2 UHasselt-proffen bij meest invloedrijke
wetenschappers ter wereld
Milieubioloog Jaco Vangronsveld en cardioloog intensivist Pascal Vranckx, beiden professor aan de universiteit
Hasselt, behoren tot de top 1% meest geciteerde onderzoekers wereldwijd. Dat blijkt uit de Highly Cited Researchers
list, een prestigieuze lijst die jaarlijks wordt gepubliceerd door Clarivate Web of Science.
Prof. dr. Jaco Vangronsveld zoekt als milieubioloog naar
milieuvriendelijke oplossingen om verontreinigde bodems te
zuiveren. Prof. dr. Pascal Vranckx is medisch hoofd Cardiale

Intensieve Zorgen aan het Jessa ziekenhuis en werkt in zijn
onderzoek aan richtlijnen voor behandelingen en het gebruik
van medicijnen bij cardiovasculaire aandoeningen.

CORONA-ONDERZOEK

wearit4COVID detecteert verhoogd risico bij covid-patiënten
Ademhaling
en
zuurstofsaturatie:
dat zijn twee belangrijke parameters
die aangeven of covid-patiënten een
verhoogd risico hebben op een snel
verslechterendegezondheidstoestand”,
legt prof. dr. Ronald Thoelen (IMOIMOMEC) uit. UHasselt ontwikkelt
binnen het project wearit4COVID
een sensor die automatisch deze
parameters bij gehospitaliseerde covidpatiënten kan meten.

De sensor is verbonden met de cloud,
waar de parameters gebruikt worden om
een early warning score te berekenen.
Deze sensor moet ook het werk van verpleegkundigen verlichten, want normaal
meten zij zelf verschillende keren per
dag alle parameters van de patiënten.
Via de Wearit4COVID-sensor worden nu
alle data automatisch via het elektronisch
patiëntendossier in een rapport gegoten,
waarna artsen hier verder mee aan de
slag kunnen.

Wearit4COVID bouwt – dankzij de cofinanciering van de provincie Limburg verder op de expertise van het Interreg
EMR-project Wearit4health. Onderzoekers uit de provincie Limburg, Luik en
Nederlands Limburg bundelen in dit
Project de krachten. In Limburg werkten o
nderzoekers binnen het Limburg Clinical Research Center (LCRC) en IMOIMOMEC samen met het Ziekenhuis
Oost-Limburg.

IN DE PRIJZEN

Welke impact heeft klimaatverandering op onze
gezondheid?
Elk jaar rijken het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) en de
AstraZeneca Foundation vier prijzen uit aan onderzoekers die nieuwe inzichten leveren op vlak van (preventieve)
geneeskunde. UHasselt-prof Tim Nawrot sleepte de prijs in de wacht voor zijn onderzoek naar de gezondheidseffecten
van milieu- en klimaatverandering.

Het is niet de eerste keer dat het baanbrekende onderzoek van
prof. dr. Tim Nawrot in de prijzen valt. “In België is onze focus op de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging uniek.
En op wereldvlak zijn wij de enigen die onderzoek doen naar
telomeren in de placenta, en die met een supergeavonceerde
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detectie-methode roetdeeltjes kunnen opsporen in het bloed”, legt
prof. dr. Tim Nawrot uit. “Met het Limburgs Geboortecohort hebben
we bovendien enorm uitgebreide datasets want we volgen nu al
2.000 Limburgse baby´s op. Nergens anders in de wereld wordt
dit onderzoek op deze schaal georganiseerd.”

DOCTORAAT IN DE RECHTEN

Rest er een rol voor
ons parlement in de
groeiende Europese
wetgeving?
CORONACRISIS

Student Helpt Zorg
De Limburgse zorg- en welzijnssector staat onder grote
druk
door
COVID-19.
Studenten
van
diverse
zorgopleidingen van de Universiteit Hasselt en de
Hogescholen PXL en UCLL helpen daarom mee in de strijd
tegen het virus. “Onze studenten bieden waar mogelijk
ondersteuning. Via de speciaal hiervoor ontworpen
website www.studenthelptzorg.be kunnenzorginstellingen
die hulp wensen, zich aanmelden”, zeggen de drie hoger
onderwijsinstellingen in Limburg.

Aan UHasselt engageren studenten uit de opleidingen geneeskunde,
biomedische wetenschappen en revalidatiewetenschappen &
kinesitherapie zich voor dit project.

Ondanks de grondwettelijke status van ons parlement als
belangrijkste regelgever, verdringt de Europese wetgever
hem steeds meer van de voorgrond. De Europese Unie en
haar instellingen zijn immers steeds meer betrokken bij
nieuwe regelgevingen. Welke beleidsruimte blijft er in
die nieuwe context nog over voor ons Belgisch of Vlaams
parlement? Die vraag probeerde dr. Daan Bijnens te
beantwoorden in zijn doctoraatsonderzoek.

“Eigenlijk kunnen beide wetgevingsprocessen elkaar mooi aanvullen”, legt dr. Daan Bijnens uit. “Het relatief jonge wetgevingsproces
van de EU sluit meer aan bij de noden van een moderne regelgever
waarbij democratische en technocratische besluitvorming elkaar in
evenwicht houden. En de EU voorziet ook in participatie- en consultatiemechanismen die toelaten dat de nationale parlementen tijdens
het Europees regelgevingsproces tussenkomen. Onze wetgevers
kunnen dus bij het behandelen van die Europese dossiers echt uitgroeien tot een volwaardige speler op het Europese regelgevende
toneel, als hij tenminste tijd en middelen investeert om de ontwikkelingen in de EU-instellingen van nabij op te volgen.”
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“Dit virus
moet de
wereld uit“
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Mondmaskers, social distancing, track- en tracesystemen, sneltests,
en lockdowns: daarmee probeert de wereld het coronavirus enigszins
onder controle te krijgen. Maar voor een echte verlossing van deze
pandemie kijken we vooral uit naar goed werkende en veilige vaccins.
Wereldwijd werken honderden onderzoeksteams daar dag en nacht
aan. En het Janssen COVID-19 kandidaat-vaccin ziet er veelbelovend
uit. “Theoretisch gezien is er nog steeds een kans op falen, maar we
hebben veel ervaring met vaccins om optimistisch te zijn”, zegt dr.
Paul Stoffels, alumnus én eredoctor van Universiteit Hasselt.
“Dit is een globale crisis van ongekende
grootorde. De impact op onze volksgezondheid, ons maatschappelijk leven en onze
economie is gigantisch”, onderstreept dr.
Paul Stoffels meteen bij het begin van het
gesprek. Maar in één adem – en dat tekent
de UHasselt-alumnus - gaat hij vastberaden
voort: “We moeten er alles aan doen om dit
virus de wereld uit te helpen. Het zou zelfs
geen chronisch aanwezig pathogeen meer
mogen zijn. Het moet er gewoon uit.”
JE STEENTJE BIJDRAGEN
Paul Stoffels is wereldwijd verantwoordelijk
voor onderzoek en ontwikkeling bij Johnson
& Johnson, het moederbedrijf van Janssen
Pharmaceutica. Als chief scientific officer
stuurt de alumnus en eredoctor van UHasselt
wereldwijd 15.000 wetenschappers aan en
kan hij over een onderzoeksbudget van zo´n
10 miljard euro beschikken. Geen wonder
dat wereldleiders – in tijden van een globale
gezondheidscrisis – naar hem kijken. Zelfs
president Trump nodigde Stoffels in maart
2020 al uit op het Witte Huis. “Johnson &
Johnson is het grootste gezondheidsconcern
in de wereld. Als je vanuit die positie op een
moment als vandaag niet recht staat en je
steentje bijdraagt, wanneer ga je het dan wel
doen?”, stelt hij. Voor de nuchtere Kempenaar
is maatschappelijke verantwoordelijkheid
geen toverwoord, maar een drijfveer. Het is
precies die vastberadenheid om een verschil
te maken, die Stoffels op zijn indrukwekkende
carrièrepad altijd als kompas gebruikte.
Stoffels startte zijn carrière niet in de farmaindustrie. Het was zijn liefde voor Afrika en
de wil om HIV uit de wereld te helpen, waar-

mee de legendarische dr. Paul Janssen de
jonge Stoffels destijds overtuigde om de stap
naar Janssen Pharmaceutica te zetten. Als
arts in Kinshasa had Stoffels met eigen ogen
gezien welke schade het HIV-virus aanrichtte
in het continent. “Als dokter kan je een verschil
betekenen in het leven van de individuele
patiënt en dat is bijzonder waardevol, maar
als onderzoeker in een farmaceutisch bedrijf
kan je die impact vermenigvuldigen. Nieuwe
geneesmiddelen kunnen een verschil maken
in het leven van tienduizenden mensen. Die
impact in het kwadraat heeft mij gemotiveerd
om voor de farma-industrie te kiezen”, zei
hij daarover in een eerder interview. In zijn
impressionante carrière ontwikkelde dr.
Stoffels samen met Rudi Pauwels een van
de meest gebruikte aidsremmers. Nadien
volgden nog vele andere succesvolle
medische ontwikkelingen. Nu wacht hem zo
mogelijk nog een urgentere taak: een vaccin
ontwikkelen tegen COVID-19.
GOED VOORBEREID 			
AAN DE START
“Deze uitdaging is zo groot dat niet iedereen deze uitdaging zomaar kán aangaan.
Als je al niet 100 procent klaar stond, is er
geen beginnen aan. Je moet de capaciteit en
de technologie hebben om het te doen. Bij
Johnson & Johnson hebben we die. De afgelopen jaren werkten we met eenzelfde
aanpak met succes aan een vaccin tegen
HIV, Ebola, Zika en RSV.”
De strijd om HIV écht uit te roeien liet dr. Paul
Stoffels nooit los. Dat was ook de grootste
motivatie om zo´n twaalf jaar geleden in

vaccinontwikkeling te investeren. “Daardoor
verschijnen we nu goed voorbereid aan
de start”, legt dr. Paul Stoffels uit. “Om HIV
helemaal uit de wereld te helpen, hadden we
een vaccinplatform nodig. Het Nederlandse
Crucell had de kennis en technologie in huis.
Met hen aan boord kon Johnson & Johnson
daar echt een succes van maken. Dat hebben we de voorbije jaren ook gedaan. Op
dit moment lopen er maar liefst twee grote
Fase2- en Fase3-studies voor de preventie van HIV. En intussen konden we onze
expertise ook inzetten om een Ebola-vaccin te
ontwikkelen. Zelfs in volle coronacrisis zijn we
vandaag in Rwanda nog 200.000 mensen
aan het vaccineren tegen Ebola. En ook in de
Zika-crisis konden we onze vaccin-expertise
op een recordtempo vertalen in een goed
werkend vaccin. Die ervaringen maken dat
we klaar waren voor COVID-19. Al hadden
we een coronapandemie van deze omvang
natuurlijk niet verwacht.”
SNEL GESTART
“Uiteraard weten we al lang dat het risico
op zo´n pandemie bestaat, maar dat het
gevaar van een coronavirus zou komen: dat
hadden we niet verwacht. We hadden zeker
geen vaccin voor COVID-19 klaar liggen”,
zegt dr. Stoffels. “Bovendien konden we niet
onmiddellijk beginnen, want toen COVID-19
uitbrak in Wuhan hadden we noch toegang
tot het biologische materiaal, noch tot het virus
en de gegevens. Pas toen Chinese wetenschappers de genetische code publiceerden,
konden we echt aan de slag. We zetten de
code meteen om in biologisch materiaal,
startten en maakten twaalf verschillende 

foto: Janssen pharmaceutica
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vaccinconstructen die we uitgebreid uittestten in diermodellen. Welk
kandidaat-vaccin beschermt ons het best? Na drie maanden wisten
we goed welke richting we moesten uitgaan.”

HOE WERKT
HET JOHNSON
& JOHNSON-VACCIN?
Een vaccin heeft steeds de bedoeling om het
afweersysteem van het lichaam ertoe aan
te zetten om een respons tegen de indringer
op touw te zetten. Een respons die soms zelfs
sterker kan zijn dan in het geval van een
natuurlijke infectie maar die tegelijkertijd
minder gezondheidsrisico´s met zich meebrengt.
In sommige vaccins wordt het volledige coronavirus – in
een afgezwakte vorm – gebruikt. In andere vaccins wordt
een deeltje van het virus gebruikt: een bepaald eiwit of een
virusfragment. Bij nog andere kandidaat-vaccins worden
de genetische code van het spike-eiwit van het coronavirus
ingebracht in een ander virus (adenovirus, gelekoortsvirus)
dat niet replicerend is en niet gevaarlijk is. En ten slotte zijn
er nog vaccins in ontwikkeling waarin stukjes genetisch
materiaal van het coronavirus worden gebruikt (mRNA),
zodat onze eigen cellen tijdelijk de coronavirus-eiwitten
kunnen aanmaken die het immuunsysteem tot actie
aanzetten.
Het kandidaat-vaccin van Johnson & Johnson is – net zoals
dat van Oxford University – een zogenaamd viraal vectorvaccin, waarbij een “paard van Troje” gebruikt wordt
om een immuunrespons uit te lokken. “De basis van ons
kandidaat-vaccin is een onschuldig verkoudheidsvirus –
de vector – die zich niet meer kan vermenigvuldigen en
de mens niet ziek maakt”, legt dr. Paul Stoffels uit. “Die
vector bevat een stukje genetische code van de eiwitten
van de kenmerkende uitsteeksels (‘spikes’) op het SARSCoV-2-virus. De vector zorgt ervoor dat de menselijke
cellen het type spike-eiwitten van COVID-19 aanmaken.
Het immuunsysteem reageert daarop door antistoffen aan
te maken tegen het spike-eiwit en cellulaire immuniteit te
induceren, en daardoor wordt immuniteit opgewekt tegen
het COVID 19 virus.“

52

Johnson & Johnson is niet het enige farmabedrijf dat meteen aan een
oplossing begon te werken. Wereldwijd startten honderden labo´s
en bedrijven heel snel met ontwikkelingsprocessen voor een vaccin
tegen corona. Inmiddels zijn er al meer dan honderd kandidaatvaccins gemaakt. “Een vaccin maken tegen dit virus is waarschijnlijk
niet zo moeilijk, maar een goed vaccin maken dat wereldwijd kan
worden geimplementeerd, is nog wat anders”, nuanceert dr. Paul
Stoffels. “Het is dan ook zeer goed nieuws dat Pfizer/BioNTech,
Moderna en AstraZeneca/Oxford al een zeer hoge effectiviteit rapporteerden met hun kandidaat-vaccin. Deze resultaten tonen aan
dat door vaccinatie bescherming tegen COVID-19 mogelijk is. Het
COVID-19 vaccin van Pfizer/BioNTech wordt ondertussen toegediend na goedkeuring door de medicijnautoriteiten. En de wereld zal
veel vaccins nodig om iedereen te vaccineren en om deze pandemie
te stoppen.”
HET VACCIN
Het kandidaat-vaccin van Johnson & Johnson is een menselijk verkoudheidsvirus dat een gen van het coronavirus meedraagt. “Waarom
we die bepaalde “vector” (het virus dat het gen van het coronavirus
draagt, nvdr.) gekozen hebben? Eigenlijk hebben we die keuze tien
jaar geleden al gemaakt op basis van de zogenaamde seroprevalentie van het humaan adenovirus 26. In het menselijk lichaam komt dit
virus maar zelden voor, waardoor er minder kans is dat gevaccineerden daar al antistoffen tegen hebben die de werking van het
vaccin kunnen bemoeilijken.” Ook de vaccin-kandidaat van Oxford
University werkt met een adenovector die een gen van het coronavirus
meedraagt. In dit geval een adenovirus dat uit een chimpansee is
geïsoleerd.
“Er zijn ontzettend veel factoren waar je rekening mee moet houden
bij de keuze van een kandidaat-vaccin. In de context van een pandemie als COVID-19, waar je een vaccin wil maken voor de globale
wereldbevolking, is het bijzonder belangrijk dat je iets ontwikkelt dat
makkelijk op te schalen is en dat je in grote getalen kan produceren.
Je wil bovendien dat het vaccin makkelijk te bewaren is en stabiel blijft.
Door onze jarenlange ervaringen in Afrika hebben wij niet gekozen
voor een mRNA-vaccinontwikkeling zoals die van Pfizer en Moderna.
Dat is bijzonder ingenieuze en veelbelovende high tech, maar als je
de stabiliteit van zo´n vaccin intact wil houden, veronderstelt dat vaak
een bewaartemperatuur van -70 graden. In Afrika is het niet realistisch
om ervan uit te gaan dat aan die strenge bewaarvoorwaarden kan
voldaan worden. Daar moet je zoeken naar oplossingen die ook bij
een standaardkoelkasttemperatuur blijven werken. Als je een goed
werkend vaccin tegen COVID-19 op de markt brengt dat alleen in
de westerse wereld gebruikt kan worden, ga je deze pandemie nooit
helemaal kunnen oplossen.”
SUCCESVOL ONTWIKKELINGSTRAJECT
De ontwikkelingsfase van Johnson & Johnson verliep aan een recordtempo en de successen volgden elkaar aan ijltempo op. “Bij proeven
op apen leverde ons beste construct al na één prik een flinke hoeveel-
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heid neutraliserende antistoffen op, en een
goede cellulaire immuniteit. Het beschermde
100 procent tegen de ziekte en bijna 100
procent tegen transmissie. Die resultaten
stemden ons optimistisch. Daarmee waren
we klaar voor de volgende stap: de vector
maken, opschalen, een Fase1-studie uitrollen met 1.000 proefpersonen én meteen de
productie opstarten. Want in deze crisis
hebben we geen tijd te verliezen. Een miljard
ampullen produceer je niet in een handomdraai.”
“Op 22 juli startten we onze Fase 1- studie,
o.a. in België. En opnieuw waren de resultaten bijzonder positief. Daarmee kregen we
groen licht om naar een Fase 2- en Fase 3-studie te gaan met 45.000 proefpersonen, op
215 locaties. Een onvoorstelbaar complexe
organisatie. Die loopt vandaag nog steeds”,
vertelt dr. Paul Stoffels. “Op zes maanden
tijd van een genetische code tot een Fase
3-studie overgaan: dat is echt ongezien in
onze sector. Nooit eerder werd er zo snel
geschakeld. Maar vergis je niet: dit is niet het
resultaat van zes maanden werk, maar van
tien jaar lang fors investeren in hoogstaand

wetenschappelijk onderzoek. Het zijn de inspanningen van het voorbije decennium die
met deze ontwikkeling voluit tot bloei komen.”
FORMULE 1 VOOR DE FARMA
“Voor buitenstaanders lijkt het misschien alsof wij alleen in deze crisis zo snel werken,
maar niets is minder waar”, beklemtoont dr.
Paul Stoffels. “Heb je al eens gezien hoe de
banden van racewagens gewisseld worden
tijdens de Formule 1? Zo zijn onze mensen
ook op elkaar ingespeeld. Iedereen heeft
zijn eigen rol te spelen en al die taken zijn
perfect op elkaar afgestemd. We hebben
een exceptioneel planningssysteem waarin
iedereen letterlijk elk uur exact weet wat hem
of haar te doen staat. Johnson & Johnson is
een geoliede machine die 24/7 draait. ´s
Nachts worden er aan de ene kant van de
wereld rapporten geschreven waar men ´s
morgens aan de andere kant van de wereld
mee aan de slag gaat. Niet alleen voor
COVID-19 werken we op die manier. Dat
deden we ook voor de ontwikkeling van
onze Ebola- en Zika-vaccins en andere
medicijnontwikkelingen. Onlangs braken we

nog alle records met de ontwikkeling van een
nieuw kankergeneesmiddel. Op 23 maanden doorliepen we alle stappen van Fase 1
tot de goedkeuring bij de FDA. Dat kan je
alleen als je goed plant, en beschikt over een
stevige infrastructuur, tonnen ervaring, het
juiste netwerk én talentvolle onderzoekers.”
GEEN BUSINESS-AS-USUAL
Toch is deze crisis ook voor Johnson &
Johnson geen business-as-usual. “Deze crisis
is ongezien en de druk om snel een oplossing
te vinden, is bijzonder groot. Aan politieke
druk ben ik absoluut niet gevoelig, maar wel
aan mijn eigen druk. Als je vandaag rondkijkt
in de wereld en ziet welke maatschappelijke
en economische kraters dit virus slaat, wil je
alles doen wat je kan om het tij te helpen
keren. En in crisissen als deze sta je nooit
alleen. We werken heel goed samen met
de NIH (National Institute of Health) in de
US, onze collega-concurrenten alsook met
de Amerikaanse overheid en de Europese
Commissie die mee in dit R&D proces investeren. In dit verhaal zijn we echt partners.
Gelukkig maar, want de omvang van de 
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uitdagingen en de
kostprijs van de
investeringen zijn
gigantisch.”
“Op een recordtijd nieuwe medicijnen en vaccins
ontwikkelen: dat
zijn we gewoon.
Maar de manier waarop de wereld elke stap in dit
proces met een vergrootglas volgt, is
voor ons wel nieuw. Plots is zo´n Fase 3studie wereldnieuws. En het is niet altijd makkelijk om daar op een goede manier over
te communiceren. Toen in oktober een van
onze proefpersonen in de Fase 3-studie een
onverklaarbaar neveneffect vertoonde, leverde dat meteen krantenkoppen op. Betekende
dit dat ons vaccin niet zou werken? Dat het
onveilig was? Of dat er grote vertraging zou
opduiken? Dan is het een uitdaging om het
grote publiek uit te leggen dat zo´n tijdelijke
opschorting helemaal niet uitzonderlijk is. In
een studie met 45.000 proefpersonen is het
niet ongewoon dat er al eens iemand onverklaarbare symptomen vertoont. Dan moet je
die studie even pauzeren zodat de onafhankelijke DSMB (data safety monitoring board)
en de medicijnautoriteiten kunnen onderzoeken of die symptomen zeker niet te maken
hebben met jouw vaccin. Dat gebeurt in bijna
elke klinische studie, maar dit keer hebben
we daar wel nadrukkelijk over gecommuniceerd. We hopen dat die transparantie over
het ontwikkelingsproces de mensen vertrouwen geeft.”
VERTROUWEN IN VACCINS
Met dat vertrouwen in vaccins is het op dit
moment pover gesteld. Uit onderzoek van
de London School of Hygiene & Tropical
Medicine blijkt dat de onzekerheid van de
coronacrisis een ideale voedingsbodem blijkt
voor twijfels over vaccins. Terwijl begin maart
2020 maar 5 procent van de Britten aangaf
dat ze een coronavaccin zouden weigeren,
was dat in september al 15 procent. Ook in
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duceren. Over een
eerlijke verdeling van
dat vaccin op globaal
vlak maakte Johnson &
Johnson al afspraken
met de Europese Commissie en de Amerikaanse overheid. En
we engageerden ons
ook
om in de eerste
foto: Janssen pharmaceutica
ronde al 500 miljoen
België en elders in de wereld blijkt het vervaccins aan GAVI (Global Alliance for Vactrouwen in een coronavaccin alleen maar te
cines and Immunisation) te leveren zodat ook
slinken. “Dat is natuurlijk een probleem, want
landen in het zuiden toegang hebben tot ons
als we deze crisis willen verslaan zullen veel
vaccin. Elk land zal van daaruit zelf zijn eigen
mensen zich moeten laten vaccineren”, zucht
verdeelstrategie bepalen, maar we gaan erdr. Paul Stoffels. “Veel mensen lijken vergeten
van uit dat eerst de gezondheidswerkers aan
te zijn hoeveel vaccinontwikkelingen hebben
de beurt komen. Dan de risicopatiënten en
bijgedragen aan onze levensverwachting
de ouderen, en pas in een latere fase de
en levenskwaliteit. Denk eens aan hoeveel
brede bevolking. Van gezondheidswerkers
vaccins je als kind gekregen hebt. Vaccins
verwacht ik maar weinig weerstand tegen
voor polio, mazelen, rubella,…. Die houden
een vaccinatie. En voor ouderen en risicopaons gezond, maar we beseffen dat vandaag
tiënten is de meerwaarde van dit vaccin het
niet altijd meer. Mijn schoonvader werd geallergrootst. Zij hebben hier het allermeest bij
boren met oogafwijkingen omdat zijn moete winnen. Wanneer zij bovendien zien dat
der rubella kreeg toen ze zwanger was. Op
hun eigen arts of verpleegkundige zich al liet
jonge leeftijd werd hij daardoor blind. En in
vaccineren, zal dat hopelijk ook hen genoeg
Afrika zag ik met mijn eigen ogen honderden
vertrouwen geven. Van zodra we die groep
mensen over de grond kruipen omdat polio
kunnen bereiken, zal de grote mortaliteit alhun spieren zodanig aangetast had dat ze
vast van de ziekte gehaald zijn, en zal de
niet meer konden stappen. Vaccins behoeden
druk op onze gezondheidssystemen meteen
ons daarvoor. Ik hoop oprecht dat we het verdalen.”
trouwen in vaccins kunnen herwinnen en dat
iedereen – doordat we zo transparant over
HOOPVOL EN POSITIEF
elke stap in het proces communiceren – beseft
dat we niet zomaar een miljard mensen gaan
“Ik zie de toekomst wel positief. Hoewel er
injecteren met een vaccin als we niet zeker
theoretisch gezien nog steeds een kans op
weten dat het veilig is. Want geloof me: ook
falen blijft, ben ik ervan overtuigd dat we erin
in tijden van een pandemie worden de meest
zullen slagen om in 2021 een veilig en efstrenge voorwaarden opgelegd om die veifectief vaccin wereldwijd beschikbaar te maligheid te garanderen. En zo hoort het ook.”
ken in 1 miljard ampullen. Ik hoop dat onze
sector zo zijn toegevoegde waarde aan de
“Toch verwacht ik niet dat die angst de vermaatschappij nog eens kan laten zien. In
deling van het coronavaccin echt in de weg
deze crisis kozen we er immers uitdrukkelijk
gaat staan. We zullen immers niet de luxe
voor om deze ontwikkeling “not for profit” te
hebben om iedereen op hetzelfde moment te
doen. Wij willen hier geen geld aan verdievaccineren. Zelfs wanneer het vaccin goednen, maar gewoon ons steentje bijdragen en
gekeurd is en verdeeld kan worden, zal het
doen waar we goed in zijn. Levens redden
nog minstens 18 maanden tot 2 jaar duren
én de levenskwaliteit verbeteren: dat is wat
voor we 4 tot 5 miljard vaccins kunnen proons drijft.” ■

DE JACHT NAAR HET VACCIN

VAN ONTWIKKELING TOT
VACCIN IN
FASES
PREKLINISCHE FASE

(januari-juni 2020)

FASE 1

(22 juli-september 2020)

5

Het kandidaat-vaccin wordt uitgetest op proefdieren zoals hamsters en apen. Wetenschappers testen
of het veilig en stabiel is en of het een afweerreactie opwekt.
De preklinische resultaten van Johnson & Johnson werden gepubliceerd in twee Science-papers (aprilmei 2020) en in Nature (juni 2020). Het beste “construct” beschermde 100 procent tegen ziekte
en bijna 100 procent tegen transmissie.

Johnson & Johnson testte het vaccin uit op 1.000 gezonde volwassen proefpersonen om te testen
of er bijwerkingen zijn, of er een immuunreactie is en welke dosering het best werkt. De helft van
de proefpersonen was tussen 18 en 55 jaar oud, de andere helft waren 55-plussers. De resultaten
waren opnieuw positief.

(september 2020 - ?)
(ten vroegste januari 2021)

BEPERKT GOEDGEKEURD

FASE 2+3

Een grootschalige Fase 2- en Fase 3-studie werd simultaan opgestart met 45.000 proefpersonen.
In een Fase2-studie wordt de veiligheid en de immuunreactie uitgebreider getest, ook bij verschillende
groepen zoals ouderen en risicopatiënten.
In een Fase3-studie testen onderzoekers maandenlang bij tienduizenden proefpersonen of het
vaccin effectief beschermt tegen een infectie. Men vergelijkt de resultaten van proefpersonen die het
vaccin toegediend krijgen met die van proefpersonen die een placebo krijgen. Eventuele zeldzame
bijwerkingen moeten in deze fase aan het licht komen.

Per land bepalen regelgevende instanties of een vaccin wordt toegelaten. In Amerika is dat de FDA
(Food and Drug Administration). In Europa zijn dit de nationale autoriteiten van de EU-landen en het
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).
Tijdens een pandemie kan er uitzonderlijk speciale toestemming worden gegeven voor beperkt
gebruik. In het geval van het coronavaccin zouden met zo´n noodtoestemming bijvoorbeeld eerst
gezondheidswerkers kunnen gevaccineerd worden, en in tweede fase ouderen en risicopatiënten.
Bij een beperkte goedkeuring blijven wetenschappers de veiligheid en de werking van het vaccin
opvolgen, ook nadat er gevaccineerd werd.
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ONLINE HATE SPEECH

“Haatvolle berichten zijn
niet nieuw, maar online
nemen ze wel andere
proporties aan”
Haatvolle tweets van Trump-supporters na de Amerikaanse
presidentsverkiezingen, scherpe haatboodschappen tegen LHBTI´s op sociale
media en islamofobe uitingen op extreemrechtse fora. Hate speech tiert welig
op het internet. De moord op de Franse leraar Samuel Paty toonde recent nog
tot welke tragische gevolgen het online aanzetten tot haat en geweld kan
leiden. Maar wat is online hate speech precies? Hoe vaak mondt het effectief
uit in geweld? Waarom moeten we dit beter reguleren? En hoe pakken we dit
juridisch het best aan? UHasselt-doctoranda Juncal Montero Regules gaat in
haar doctoraatsonderzoek op zoek naar een Europees wettelijk kader.

Wat moeten we precies onder hate speech
verstaan?
JUNCAL MONTERO REGULES: “Hate speech gaat
om haatdragende uitingen die aanzetten tot haat en
geweld. De uitingen richten zich meestal tegen mensen die tot een minderheidsgroep behoren. Dat is
strafbaar. Toch is het in de praktijk niet zo eenvoudig
om te bepalen of een bericht hate speech is of niet.
Hoe benader je een haatvolle uiting? Focus je op de
gevolgen van hate speech? Op de intentie van de
spreker? Of op het wettelijk kader dat voorhanden is?
In mijn onderzoek kijk ik naar het potentieel effect dat
de uiting heeft voor het individu én de maatschappij.
En zelfs dan moet je geval per geval de afweging
maken, want ook de concrete context waarin de
berichten geplaatst worden, speelt altijd een rol.”

#!!
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ANDERE LANDEN, ANDERE WETTEN
Het gebrek aan een helder omlijnde definitie moet het
juridisch complex maken?
JUNCAL MONTERO REGULES: “Absoluut. En wanneer
we het hebben over online hate speech wordt het nog
een stuk complexer omdat het bereik van het internet
veel verder reikt dan landsgrenzen en elk land zijn eigen
accenten legt. In Amerika draagt men het recht op vrije
meningsuiting bijvoorbeeld bijzonder hoog in het vaandel. Dat is echt een fundament in hun nationale wetgeving dat ze op alle mogelijke manieren willen vrijwaren. Daardoor kan de Amerikaanse overheid wettelijk gezien bijna geen enkele beperking leggen op het
recht van vrije meningsuiting louter en alleen omwille van
de inhoudelijk geuite mening, terwijl er in Europa in 
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bepaalde gevallen wel restricties mogelijk
zijn. Binnen Europa heeft Duitsland de allerstrengste hate-speech-wetten. Die kwamen er als een directe reactie op hun naziverleden, en vanuit de erkenning dat de
opkomst van het autoritarisme mee mogelijk
werd gemaakt door het feit dat het in de
jaren 30 nog legaal was om opruiende propaganda te gebruiken die gebaseerd was
op racistische opvattingen en die bedoeld
was om vooroordelen te sterken.”
Hate speech is dus geen nieuwe evolutie?
JUNCAL MONTERO REGULES: “Neen, het
is er altijd geweest, maar door de opmars
van het internet heeft het de laatste jaren
wel buitengewone proporties aangenomen.
Bovendien is de impact van online hate
speech in deze context ook veel groter.
Met één bericht kan je duizenden mensen
bereiken en mobiliseren. Haatdragende
ideeën kunnen in een recordtempo wereldwijd verspreid worden. Bovendien is de
drempel om haatdragende boodschappen
te verspreiden online een stuk lager, want
je kan in alle anonimiteit de meest extreme
uitspraken ventileren. En gelijkgezinden met
dezelfde extremistische overtuigen vinden
elkaar online ook makkelijker terug dan in
de echte wereld.”
NORMVERVAGING EN 		
VOORBEELDFUNCTIES
Zijn onze normen over “wat mag gezegd
worden” vervaagd?
JUNCAL MONTERO REGULES: “Dat gevoel heb ik alleszins. En als je daarbovenop nog eens wereldleiders en machtige,
publieke figuren krijgt die zich óók aan
online hate speech bezondigen, zorgt dat
ervoor dat het nog algemener aanvaard
wordt. Donald Trump die bepaalde minderheidsgroepen publiekelijk denigreert op
basis van hun ras, etnische of religieuze
achtergrond: dat is hate speech zondermeer. De uitspraken van de Poolse president
Andrzej Duda over de LHBTI-gemeenschap
gaan zelfs nog verder dan dat. Dat is een
gevaarlijke evolutie. Als politici achteloos
hate speech gaan gebruiken, effenen ze
daarmee immers het pad voor iedereen.
Zij zetten de toon en versterken daarmee
de polarisering in onze maatschappij. En
#!!
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dat is gevaarlijk. Het is niet toevallig dat
de Amerikaanse samenleving nog veel
sterker polariseerde sinds Trump president
werd. De link tussen een stijging van hate
speech en toenemende polarisering is al
meermaals aangetoond.”
Leidt online hate speech ook vaak effectief
tot geweld?
JUNCAL MONTERO REGULES: “Gelukkig
niet. In de overgrote meerderheid van de
gevallen komt het nooit zo ver, maar dat
betekent niet dat overheden er niet attent
voor moeten zijn. De speciale rapporteur
voor minderhedenkwesties van de VN vatte
het mooi samen. Hij stelde dat hate speech
meestal niet tot geweld leidt, maar dat anderzijds haatmisdrijven maar zelden plaatsvinden zonder voorafgaande stigmatisering,
ontmenselijking van minderheidsgroepen en
het aansporen tot haatincidenten. Overheden beseffen dat vandaag wel, en kijken
steeds nauwlettender toe op wat er op bepaalde online fora gebeurt. Terecht. Denk
maar aan de vele facebookgroepen die
IS-strijders een paar jaar geleden in het
leven riepen. Initieel werden die gewoon
opgericht om bepaalde extreme, haatvolle
ideeën te verspreiden en mensen samen te
brengen, maar op een bepaald moment
evolueerden ze tot rekruteringskanalen. Voor
dat soort evoluties moet je aandacht hebben.”
DE ROL VAN SOCIALE MEDIA
Kan je online hate speech juridisch ooit
aan banden leggen?
JUNCAL MONTERO REGULES: “Alleen
met een wettelijk kader los je dit probleem
nooit op. Het transnationale karakter van
het internet maakt dat al bijzonder moeilijk.
Zonder de hulp van sociale-mediaplatformen kunnen we dit probleem niet aanpakken. Zij hebben de tools en de algoritmes
om hun content te modereren. Die macht
moeten ze inzetten om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen.
Zij moeten ons helpen om het publieke discours te stroomlijnen.”
Is dat hun verantwoordelijkheid?
JUNCAL MONTERO REGULES: “Dat vind
ik wel. Wij moeten een wetgevend kader

creëren waarmee we het kader uitzetten
waarbinnen zij die rol moeten opnemen,
maar zij moeten hun tools en algoritmes ter
beschikking stellen om hate speech te bestrijden. Hoe willen wij dat zij de content
die wij zien concreet gaan modereren?
Om dat goed te bepalen, moeten we het
maatschappelijk debat zo breed mogelijk
voeren. Maar maak je geen illusies: zij modereren vandaag al welke content wij in
welke vorm te zien krijgen.
Stilaan zie je trouwens wel dat socialemediaplatformen die rol ook meer gaan
opnemen. Ze worden zich bewuster van
de maatschappelijke rol die zij in dit verhaal moeten spelen. De afgelopen weken
– en in aanloop naar de Amerikaanse
presidentsverkiezingen – hebben Twitter
en Facebook doelbewust inhoudelijke beperkingen doorgevoerd om de wildgroei
aan haatdragende en leugenachtige propaganda in te dammen. En uiteindelijk gingen heel wat sociale mediabedrijven zelfs
over tot het verwijderen van het account
van Donald Trump. Voor tech-magnaten als
Mark Zuckerberg was dat lange tijd een
moeilijke stap. Veel te lang hield hij vol dat
vrijemeningsuiting kost wat kost moest primeren, en dat zij geen scheidsrechtersrol
in dit verhaal hoefden op te nemen. Maar
die houding is hen een paar keer bijzonder
zuur opgebroken. Na de genocide van de
Rohingya-minderheid in Myanmar moest
Facebook immers erkennen dat het de
machthebbers in Myanmar te gemakkelijk
gemaakt had om op grote schaal geweld
tegen de islamitische minderheid in het land
te organiseren. De online hate speech over
de Rohingya werd continu door tienduizenden mensen verspreid. Facebook wist dat,
maar ondernam niets om dat te verhinderen. Daar hebben zij zich ook in rechtbanken voor moeten verantwoorden. Sindsdien
zien we toch een kentering in hun rol in
de strijd tegen desinformatie, onverdraagzaamheid en haatvolle berichten.”
EEN NIEUWE ROL
Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsten Twitter en Facebook
al waarschuwingstekens bij “fake news”berichten. Moeten ze een soortgelijk
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systeem voor hate speech in het leven
roepen?
JUNCAL MONTERO REGULES: “Fake
news en hate speech zijn twee heel verschillende dingen. Allereerst is het niet strafbaar
om leugenachtige berichten te verspreiden.
Online oproepen tot haat en geweld is dat
wel. Bovendien is het een stuk complexer
om een bericht als hate speech te classificeren dan om leugens bloot te leggen. Roept
dit bericht echt op tot haat en geweld? Kijk
je naar de intentie van de verspreider? Of
naar het effect dat met het bericht bereikt
wordt? Als het voor experten al moeilijk is
om dat te bepalen, is het dat voor socialemedia-bedrijven ook. Bovendien staan ze
vaak onder tijdsdruk omdat ze bijzonder
snel moeten ageren. Dat maakt het nog
moeilijker. En toch zagen we tijdens de
Amerikaanse presidentsverkiezingen dat
zowel Facebook, Twitter als YouTube bepaalde haatdragende content offline haal-

”

Zonder de hulp van
sociale-mediaplatformen
kunnen we dit probleem
niet aanpakken

den. Ging het elke keer effectief om hate
speech? Zou een rechtbank die berichten
op dezelfde manier interpreteren? Dat moet
achteraf nog blijken, maar het is alleszins
positief dat ze – in een context waar de
polarisering op dat moment een kookpunt
bereikt had – hun maatschappelijke rol hebben opgenomen. Ook de Oversight Board
die Facebook recentelijk oprichtte, is een
mooie stap in de goede richting. Ze haalden onafhankelijke, prominente experten uit
verschillende disciplines aan boord om als
een soort Supreme Court voor hun contentmoderatie te fungeren. Het is nog te vroeg
om te evolueren wat hiervan het effect zal
zijn, maar het is in ieder geval positief dat
er iets gebeurt.” ■
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ER IS LEVEN NA HET DOCTORAAT

NIET ELKE DOCTORANDUS WORDT PROF

JONGE ONDERZOEKERS
BOEIENDE CARRIÈRES
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KLAARSTOMEN VOOR
De tijd dat een succesvol doctoraat
automatisch uitmondde in een lange,
academische carrière ligt al lang achter
ons. Tegenwoordig kan slechts 1 op 10
van de jonge onderzoekers op lange
termijn aan de universiteit blijven.
Tegelijkertijd schreeuwen de industrie
en de overheid om high potentials met
dit profiel. Maar hoe bereid je deze
academische vakspecialisten voor op
die heel andere arbeidsrealiteit? Met de
Doctoral Schools omkadert UHasselt
hen zo goed mogelijk én stoomt de
universiteit hen tegelijkertijd klaar voor
de meest uiteenlopende boeiende
vervolgloopbanen.
“Doctorandi zijn gepassioneerde experten met een uitzonderlijke
vakkennis. Ze bijten zich vier jaar lang intensief vast in een heel specifiek onderzoeksdomein. Maar net door die uiterst gespecialiseerde
vakkennis zien ze spontaan niet altijd alle carrièremogelijkheden die
voor hen liggen”, stelt Ilse Van Damme die aan UHasselt het loopbaanontwikkelingsluik van de doctoral schools coördineert. “Met de
doctoral schools willen we naast die vakkennis ook hun transferable
skills aanscherpen en hen inzicht geven in de vele competenties die
een doctoraat hen oplevert. Communicatie, projectmanagement,
creatief en innovatief denken, internationale samenwerking, stressbestendigheid en flexibiliteit, ethiek en integriteit… Dat zijn vaardigheden die ze niet alleen tijdens hun doctoraat goed kunnen gebruiken, maar waar ook de arbeidsmarkt uitdrukkelijk om vraagt.”
“Via de doctoral schools willen we onze jonge onderzoekers ook
laten kennismaken met die andere – vaak onbekendere – carrièremogelijkheden buiten de universiteit. Projecten als From PhD to SME
en Science2Business zijn ontzettend belangrijk in dit verhaal. Het zijn
inspirerende manieren om binnen een realistische context hun transferable skills naar een hoger niveau te brengen en hen echt onder te
dompelen in de wereld van ondernemerschap en het bedrijfsleven.
Boeiende partnerschappen, die altijd inspireren.” 
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FROM PHD TO SME

“Hoe vaak krijg je de
kans om met een CEO
te sparren?”
“Direct in gesprek mogen gaan met een CEO. Over zijn schouder mee mogen kijken
in de interne keuken, en samen praten over de uitdagingen op zijn pad: dat voelt als
een enorm voorrecht”, zegt dr. Steven Nagels. Een uur nadat de aankondiging van
From PhD to SME in zijn mailbox belandde, diende hij zijn motivatiebrief al in. “Dit
traject was op mijn lijf geschreven.”

“In het tweede jaar van mijn doctoraat
volgde ik al een Opportunity Recognition
workshop. Daar kreeg ik de smaak van
het ondernemerschap te pakken”, vertelt dr.
Steven Nagels enthousiast. “Nadien volgden nog een postgraduaat Bedrijfskunde en
opleidingen over projectmanagement, en
ook in mijn vrije tijd lees ik graag boeken
over managementstijlen en leiderschap. Dit
traject is voor mij echt de kers op de taart.
Het lijkt alsof alle opleidingen die ik eerder
volgde, opbouwden naar dit From PhD to
SME-traject.”
INZICHTEN VOOR SPIN-OFF
Steven Nagels werkt als postdoctoraal
onderzoeker aan een innovatiemandaat
om van zijn onderzoeksidee een spin-off te
maken. “De inzichten die ik hier opdoe,
gaan zeker van pas komen. Ze helpen mij
om met een open en kritische blik te kijken
naar ons eigen bedrijfsmodel.”

Tijdens zijn doctoraatsonderzoek ontwikkelde Steven Nagels materialen voor rekbare
elektronica. “Elektronica die in zachte materialen geïntegreerd kan worden, heeft enorm
veel toepassingsmogelijkheden. Zo ontwikkelen we voor prof. dr. Koen van Renterghem
van het Jessa Ziekenhuis bijvoorbeeld een
sensor die erectiestoornissen opspoort. Dat
is een toepassing die je maar moeilijk met
klassieke, harde elektronicamaterialen kan
realiseren”, zegt de jonge ingenieur. “Maar
we kijken ook samen met prof. dr. ing. Karel
Kellens van onderzoeksgroep ACRO naar
“zachtere” grijparmen voor fruitplukrobots.
Ook in dat domein liggen heel wat opportuniteiten, want als je robots met metalen
grijparmen gaat inzetten om fruit te plukken,
kan je straks alleen nog confituur maken.”
WONDERE WERELD VAN 		
ONDERNEMERSCHAP
“Ik ben best ondernemend van nature en
heb in de loop van de jaren al mooi wat

From PhD to SME is een opleidingstraject voor doctorandi en
postdoctorale onderzoekers. Voka – KvK Limburg en UHasselt
slaan de handen in elkaar om de brug te slaan tussen de
academische wereld en de bedrijfswereld
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kennis over bedrijfskunde bij elkaar kunnen
sprokkelen, maar…. Sparren met een CEO:
hoe vaak krijg je die kans?”, onderstreept
de jonge onderzoeker. “Het programma
van From PhD to SME zit echt supergoed in
elkaar. Het is een prachtige samenwerking
tussen Voka- Kamer van Koophandel Limburg
en de UHasselt-doctoral schools. Het traject
inspireert en brengt veel positieve energie. Ik
vind het ongelooflijk prettig om die nieuwe
wereld van ondernemerschap voluit binnen
te stappen, in contact te komen met ervaren
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ondernemers en mezelf te laten inspireren
door hun ervaring.”
“De kick-offdag gaf meteen veel goesting
om aan de slag te gaan. De drie Limburgse
kmo´s Certimed, LED Techno en Vos Technics
kwamen zich voorstellen en wij mochten kiezen met welk bedrijf we dit traject het liefst
wilden doorlopen. Als ik puur vanuit mijn vakkennis die keuze had moeten maken, was
ik wellicht bij Vos Technics terechtgekomen.
Dat is een bedrijf vol ingenieurs zoals ikzelf.
Toch ben ik blij dat onze coach Frank ons
aanraadde om zo ver mogelijk buiten onze
comfortzone te stappen. Het is immers net
wanneer je jezelf volledig onderdompelt in
een nieuwe setting, dat je het meeste groeit.”
KLANKBORD EN SPARRING 		
PARTNER
“In zes modules krijgen we telkens wat theoretische inzichten over topics als bedrijfsstrategieën en leiderschap. Daarna gaan we
met de CEO van het bedrijf in gesprek om
te ontdekken wat die theorieën in de praktijk
voor hem betekenen. Ongemeen boeiend
allemaal”, onderstreept dr. Steven Nagels.
“Peter Van Eylen, de CEO van LED Techno, is
de gedroomde gesprekspartner. Een inspirerende mentor die heel geduldig en open met
ons praat over de manier waarop hij zijn
bedrijf runt en de uitdagingen op zijn weg.
De bedoeling is dat wij met een frisse blik
voor hem een klankbord zijn en hem wijzen
op eventuele opportuniteiten die we nog
zien. Maar die gesprekken brengen ook
voor ons immens veel inspiratie. Als je merkt
dat hij zijn missie, visie en waarden echt
gebruikt als een kompas dat richting geeft
en helpt om de juiste keuzes te maken, dan
besef je meteen dat het uittekenen van je
eigen bedrijfsmissie immens belangrijk is.”
“Ik vind het een groot voordeel dat we dit
traject in team mogen doorlopen. Vier jonge,
ondernemende onderzoekers die elk vanuit
hun eigen disciplines en ervaringen naar
diezelfde bedrijfsprocessen kijken: ook die
onderlinge interactie inspireert. Als je in een
donker bos je zaklamp aanknipt zie je wat
klaarder, maar als je met vier zaklampen in
dat bos schijnt, zie je nog veel meer.” 

63

ER IS LEVEN NA HET DOCTORAAT

SCIENCE2BUSINESS

“Leren pitchen
als een pro”
“Met een frisse blik naar je eigen doctoraatsonderzoek leren kijken. Businessopportuniteiten leren spotten en blootleggen. En je communicatieskills naar een
hoger niveau tillen. Dat is wat ik zocht in Science2Business. De workshop maakte
al die verwachtingen meer dan waar”, vertelt Carmen Martens.
De UHasselt-doctoranda brengt in haar
onderzoek de lange route in kaart die jonge
mama´s voor, tijdens en na hun zwangerschap afleggen in het ziekenhuis. “Waar
kan het vandaag nog beter? Welke rol
speelt architectuur in dit verhaal? En hoe
kunnen we de beleving en de intimiteit van
die mama´s nog verder verbeteren? Dat
onderzoek ik in mijn doctoraatsstudie”, legt
Carmen uit. Haar onderzoek is een samenwerking tussen de faculteit Architectuur en
Kunst van UHasselt en het Marketing Departement van HEC Liège, Managementschool
van Liège University.

krijgen, is ronduit indrukwekkend. Zoveel
kansen tot bijscholing en (zelf)ontwikkeling:
daar kan je in een andere setting enkel van
dromen. ”
“In Science2Business leerden we om het
valorisatiepotentieel van ons onderzoek te
verkennen. Een immens boeiende ervaring”,
vertelt de jonge onderzoekster. “Hoewel
ik er nooit aan gedacht heb om van mijn
onderzoeksidee effectief een spin-off te
maken, vond ik het superboeiend om met
heel andere ogen naar mijn onderzoek te
kijken en mijn ideeën bij echte investeerders af te toetsen. Dat was blikverruimend.”

DUBBELE TITEL

kandidaten samen in een grote Zoom-groep.
Daar werd de theorie met tal van voorbeelden aangereikt. Vervolgens gingen we dan
in kleine groepjes van vier, samen met een
coach, aan de slag om je eigen ideeën in
dat theoretische model in te passen. Van bij
het begin werd duidelijk dat ieder van ons
op een totaal andere manier over zijn onderzoek communiceerde. De diversiteit en de
multidisciplinariteit van onze groep ervaarde
ik als een immense meerwaarde. Elke sessie
ging je weer een stapje verder en werd je
verhaal verder fijn gesteld tot het uiteindelijk
klaar was om het in de Dragon´s Den aan
een jury van investeerders te pitchen. In dat
proces heb ik ontzettend veel bijgeleerd.”

PITCHEN OP HOOG NIVEAU
“Ik ben architecte van opleiding, maar
behaal straks een doctoraatstitel in architectuur én management. Die dubbele pet waarmee ik mijn onderzoek benader, heeft mij
tijdens dit traject gestimuleerd om elke kans
te grijpen om meer te leren over management. Zo volgde ik onder andere een postgraduaat bedrijfsbeheer en nog heel wat
andere business-workshops. En dat was
elke keer weer een inspirerende ervaring.
Het aanbod dat wij via de doctoral schools

“Normaal gezien was het programma
opgebouwd als een intense driedaagse
workshop met overnachtingen. In die formule
zou het onderlinge contact natuurlijk een stuk
intensiever verlopen zijn. Door de coronacrisis was dat helaas niet mogelijk en werd
Science2Business omgebouwd tot 6 online
workshops waarin intensief geoefend werd
op het pitchen van je idee. Toch werkte die
formule wonderlijk. We starten altijd met alle

“Waar ik na mijn doctoraat ook terechtkom:
communicatie zal key zijn in alles wat ik doe.
Hoe stel je jouw communicatie naadloos af
op je doelgroep? En hoe zet je visuele communicatietools optimaal in om je boodschap
kracht bij te zetten? Dat heb ik met deze
workshop echt in de vingers gekregen. Leren
pitchen als een pro: dat is een vaardigheid
die mij in elke carrière goed van pas zal
komen.” ■

SCIENCE2BUSINESS werd mogelijk gemaakt door Pitch Please, dat gesubsidieerd wordt door
EFRO en een initiatief is van stad Hasselt en StudentStartUP UHasselt-PXL. Pitch Please wil
studenten en doctorandi stimuleren om meer ondernemend te denken en te handelen. De
Science2Business-workshop is het resultaat van een mooie samenwerking tussen verschillende
UHasselt-diensten: TechTransferOffice, StudentStartUP, de doctoral schools en de AUHL.
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TRENDWATCHING

3 TRENDS IN ORGANISCHE ELEKTRONICA

“Als Elon Musk ooit écht onze gedachten wil lezen, zal
hij daar organische elektronica voor nodig hebben”
Elke editie gaat een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van zijn vakgebied op zoek naar de drie
boeiendste trends. Deze keer neemt prof. dr. Koen Vandewal ons mee naar de wondere wereld van de
organische elektronica.

DESIGN
VERLICHTING

1

“Je gsm-scherm is misschien nu al
gemaakt van organische elektronica.
OLED-schermen bestaan immers voor het
grootste deel uit koolstofmoleculen. Eigenlijk is die elektronica van dezelfde componenten gemaakt als verf. En dat heeft heel
wat voordelen. Organische elektronica is
licht, flinterdun, flexibel, biocompatibel en
goedkoop. Op dit moment kunnen we al
bijna alle elektronische basiscomponenten – zoals LED´s, zonnecellen en schakelaars – maken met organische materialen.
Toch moet er voor de meeste toepassingen nog heel wat onderzoek gebeuren
om de levensduur en de efficiëntie verder
op te drijven. Een toepassing die al wel
klaar is voor de markt, is verlichting. Wit
licht dat je in alle mogelijke vormen en
maten – flinterdun op eender welk materiaal - kan printen: het is een toepassing
waar designers maar wat graag creatief
mee aan de slag zullen gaan.”

2

3

ONZICHTBARE
ELEKTRONICA

BIOSENSOREN IN
HET LICHAAM

“Omdat organische elektronica de eigenschappen van verf heeft, kan je ze – met
een onzichtbaar laagje – toevoegen aan
elk object. Zo kan je bijvoorbeeld elektronica gaan integreren in bakstenen,
dakpannen, of zelfs ramen, waardoor
ze ook zonne-energie kunnen opwekken. Met die onzichtbare elektrische huid
voeg je letterlijk een heel nieuwe, extra
functionaliteit toe aan dat materiaal. Van
toegevoegde waarde gesproken. Dat
biedt immens veel opportuniteiten, en niet
alleen voor de bouwindustrie. Ook de
voedingssector zou van die technologie
gebruik kunnen maken door bijvoorbeeld
een elektronisch laagje op verpakkingen
te printen dat de houdbaarheidsdatum
van de producten bijhoudt, of dat die
producten automatisch scant wanneer je
de winkel uitloopt. De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos.”

“Doordat organische elektronica – net
zoals de mens zelf – voor het grootste
deel uit koolstofmoleculen bestaat, is ze
ook niet giftig en kan ze makkelijk in ons
lichaam worden ingebouwd. Als Elon
Musk effectief ooit een implantaat wil ontwikkelen dat onze gedachten kan lezen,
dan zal hij daar organische elektronica
voor nodig hebben. Andere elektronica
zal ons lichaam immers afstoten. In ons
onderzoek zoeken wij vandaag al naar
convertoren die de ion-stromen van ons
lichaam kunnen omzetten naar de elektronen-stromen van een computer. Toch is
zo´n hersenimplantaat dat onze gedachten leest, voorlopig nog verre toekomstmuziek. Gelukkig zijn er nog genoeg toepassingen voor de gezondheidszorg die
wat minder futuristisch zijn. Denk maar
aan biosensoren die het glucosegehalte
van diabetespatiënten rechtstreeks in het
lichaam kunnen aflezen.”

Koen Vandewal is burgerlijk ingenieur van opleiding, en doctoreerde aan UHasselt in de fysica. Voor zijn postdoc trok hij naar
het Zweedse Linköping en Stanford University. In 2014 werd hij professor organische fotovoltaïek aan het Institut für Angewandte
Photophysik (IAPP) van de technische Universiteit van Dresden. Sinds 2018 is professor Vandewal hoogleraar aan UHasselt en
onderzoeksleider organische elektronica bij het Instituut voor Materiaalkunde imo-imomec. Begin 2020 ontving hij van de Europese
Unie de ERC Consolidator beurs, goed voor 2,4 miljoen euro voor zijn ConTROL-onderzoeksproject (Charge-TRansfer states for highperformance Organic eLectronics).
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Deze brochure is gedrukt op papier gecertificeerd door
de Forest Steward Council (FSC). Deze organisatie promoot
en waarborgt een verantwoord bosbeheer dat economisch leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig is.

