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WOORD VOORAF

10.10.10
Dit jaar viert UHasselt haar 45ste verjaardag. Een ideaal moment
om trots terug te blikken op de weg die we hebben afgelegd, maar
ook een mooie gelegenheid om – vol hoop, vertrouwen en ambitie
– vooruit te kijken naar de richting die we met onze universiteit verder
uit willen gaan.
Dat UHasselt nog groeiambities koestert, is al lang geen geheim
meer. Het 10.10.10–plan vormde de basis van mijn Beleidsplan bij
de recentste rectorverkiezingen. Daarmee is onze ambitie duidelijk:
UHasselt wil in 10 jaar naar 10.000 studenten via 10 nieuwe opleidingen.
Dit 10.10.10–plan past perfect binnen onze nieuwe missie om UHasselt verder uit te bouwen tot een volwaardige civic universiteit. Een
universiteit die zich in haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening
– met een grote vanzelfsprekendheid – engageert in en voor de samenleving. Een universiteit die een sleutelrol wil spelen in de sociale,
economische en culturele ontwikkeling van haar regio, door mee oplossingen te bedenken voor globale uitdagingen.
In dat engagement willen we ons geenszins beperken tot het louter
economische. In onze civic missie gaan we véél verder. Zo willen we
onze studenten opleiden tot verantwoorde, maatschappelijk geëngageerde burgers en, vanuit onze expertise, mee oplossingen zoeken
voor de globale uitdagingen die ook regionaal diepe sporen trekken.
U ziet: 10.10.10 is méér dan de droom van een universiteit om
verder te groeien. Het is ook – en vooral – de droom om onze regio
(nog) verder te helpen groeien en ondersteunen.
Vele vraagstukken en uitdagingen maken het 10.10.10–plan urgent.
Maar er is één fundamenteel maatschappelijk probleem in Limburg
(en Vlaanderen) dat de urgentie ervan aanzienlijk verhoogt: de te
zwakke doorstroom van kinderen van laaggeschoolde ouders naar
de universiteit. We laten nog te veel talent verloren gaan. Ook in
2018 nog raken nog te veel jongeren niét over de drempel van het
universitair onderwijs. Niet omdat ze niet intelligent genoeg zijn, maar
omdat ze niet in de juiste sociaaleconomische ‘klasse’ geboren worden. Daar moéten en wíllen wij – samen met alle betrokken partijen
– wat aan doen. En daar zullen we de komende jaren dan ook voluit
op inzetten.

Luc De Schepper
Rector UHasselt
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UHASSELT ALS CIVIC UNIVERSITEIT

“CIVIC STAAT IN HET DNA VAN
UHASSELT GESCHREVEN”
4

UHasselt wil een civic universiteit zijn. Een universiteit die zich in haar
onderwijs, onderzoek en dienstverlening engageert in en voor de samenleving.
Die ambitie vertaalde UHasselt onlangs expliciet in haar nieuwe missie. Het
instellingseredoctoraat werd dit jaar dan ook niet toevallig uitgereikt aan John
Goddard, emeritus professor aan Newcastle University en civic university-expert.
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In Vlaanderen is “civic universiteit” een
relatief nieuw begrip. Wat versta jij hieronder?
JOHN GODDARD: “Een civic universiteit is
een universiteit die een sleutelrol wil spelen
in de sociale, economische en culturele ontwikkeling van haar regio. Het is een verhaal
waarin de universiteit en de regio – met alle
mogelijke stakeholders – voortdurend met
elkaar in interactie treden om elkaar te stimuleren om te groeien en te innoveren. Het
veronderstelt openheid, samenwerking én
maatschappelijk engagement.”
Waar vond die civic universiteit haar oorsprong?
JOHN GODDARD: “De wortels van de
civic-gedachte gaan terug tot het 19deeeuwse Verenigd Koninkrijk, naar de tijd
van de red brick universities. In een periode
van industrialisering en snelle - economische
en maatschappelijke - transformatie werden onder andere in Sheffield, Manchester
en Newcastle universiteiten opgericht die
moesten inspelen op de noden van de lokale gemeenschap. Die noden waren op
dat moment: voldoende wetenschappelijke
kennis en een gezonde, (hoog)opgeleide
bevolking om die nieuwe industriële revolu-
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”

Een civic universiteit
veronderstelt
openheid,
samenwerking én
maatschappelijk
engagement

tie mee vorm te geven, het welzijn te bevorderen en de welvaart te verzekeren. In de
19de eeuw speelden die universiteiten hun
civic rol ten volle, maar in de 20ste eeuw
keerden ze langzaamaan hun rug naar hun
regio´s. Ze trokken zich terug in hun ivoren
torens om daar op hoog niveau academisch onderzoek te doen. In het begin van
de 21ste eeuw werden er – terecht – vragen gesteld bij de rol van universiteiten. Van
publiek gefinancierde instellingen als universiteiten wordt vandaag immers verwacht dat
ze verder kijken dan de eigen muren. Toen
hebben we onze roots herontdekt en zijn
we die civic gedachte opnieuw gaan omarmen. Ikzelf schreef in 2009 de ‘provocatie’
Re-inventing the Civic University. Dat heeft
het debat in Newcastle op gang gebracht.”
NIET LOKAAL. MAAR GLOKAAL
En toch is die civic universiteit geen louter
Brits verhaal?
JOHN GODDARD: “De civic universiteit
vindt haar oorsprong in Newcastle, maar het
is intussen een globaal concept geworden.
Overal in de wereld verwacht men vandaag
méér van universiteiten. Om oplossingen te
vinden voor de maatschappelijke uitdagin-

gen van vandaag is er immers kennis nodig.
Veel kennis. En geen betere partner om die
kennis mee te ontwikkelen dan een universiteit. Een civic universiteit beschouwt het als
haar vanzelfsprekende plicht om verantwoordelijkheid op te nemen voor, zich te engageren in en kennis te delen met de samenleving.
Universiteiten zijn bovendien potentieel krachtige motoren van regionale ontwikkeling, dat
erkent ook Europa.”
Civic wordt vaak verward met lokaal engagement. Is dat terecht?
JOHN GODDARD: “Een civic universiteit zoekt in de eerste plaats oplossingen
voor globale problemen als klimaatverandering, de vergrijzing en ongelijkheid in
onze samenleving. Maar ze maakt daarbij
maximaal gebruik van de nabijheid van
kennis, talent, ideeën en infrastructuur. Ze
gebruikt de regio waarin ze zich bevindt
als een soort van levend laboratorium om
nieuwe ideeën te onderzoeken, ontwikkelen en uit te testen. In Newcastle focussen we – net als jullie – onder andere op
happy aging. Vergrijzing is een globaal
probleem. Overal ter wereld worstelen
we met de vele uitdagingen die daarmee
gepaard gaan. En happy aging gaat veel
verder dan het medische luik alleen. Hoe
zorgen we ervoor dat ouderen langer
thuis kunnen blijven wonen? Hoe garanderen we dat ze mobiel blijven? Welke
dingen moeten we ontwikkelen om die ouder wordende bevolking actief en gezond
te houden? Over die globale uitdagingen denken we aan onze universiteit na,
maar we vertrekken daarbij wél vanuit de
lokale realiteit en zoeken samen met andere regionale actoren tegelijkertijd een
antwoord op de vraag: hoe transformeren
we Newcastle tot een age-friendly stad?
Doordat we ons onderzoek ook vertalen
naar dat heel concrete niveau kunnen we
daarbij heel concrete resultaten realiseren
waarvan onze stad meteen de vruchten
plukt. En ook het academisch onderzoek
profiteert van die insteek, want door deze
manier van werken, stoot je onderweg
weer op een heleboel nieuwe vragen die
op hun beurt weer tot nieuwe onderzoekspistes leiden. Een win-winsituatie dus. Aan
een civic universiteit gaan academische
excellentie en maatschappelijk engagement hand in hand.”

Een civic universiteit gaat dus veel verder
dan het klassieke Triple Helix-verhaal?
JOHN GODDARD: “Absoluut. In het Triple
Helix-model gaan universiteiten samen met
overheden en de industrie samenwerken
om economische ontwikkeling te stimuleren.
In een civic universiteit komt daar nog een
vierde partner bij: de burger zelf. En we focussen daarbij ook nooit louter op het economische luik, maar hebben ook oog voor
de sociale en culturele uitdagingen in de samenleving. Een leefbare regio is véél meer
dan een economisch welvarende regio.”
Hoe worden de burgers betrokken?
JOHN GODDARD: “De grootste maatschappelijke uitdagingen vragen steeds
gedragsveranderingen bij burgers. Tot nu
toe onderschatten we die burger te veel,
terwijl hij toch ook ervaringsdeskundige is
en heel wat interessante ideeën heeft over

de problemen waarmee hij dagelijks te
maken krijgt. Als wij ons in Newcastle de
vraag stellen hoe we onze stad age-friendly kunnen maken, stellen we die vraag ook
expliciet aan de inwoners van de stad. We
visualiseren de uitdagingen op grote stadsplannen, organiseren tentoonstellingen en
bevragingen. Wat vinden zij dat beter
kan? Welke concrete voorstellen opperen
zij? Welke bestaande samenwerkingen of
concepten willen zij zeker behouden? Wat
willen ze nog verder uitbouwen? En hoe
zien zij dat in de praktijk realiseerbaar?
We gaan met hen de dialoog aan en zoeken samen - in een proces van co-creatie
– naar oplossingen. Hun ideeën zijn vaak
ontzettend goed, en bovendien creëren
we door deze manier van werken meteen
maatschappelijk draagvlak voor nieuwe
projecten.” ►

WIE IS JOHN GODDARD?
John Goddard is emeritus professor Regional Development Studies aan Newcastle
University. Hij richtte het gerenommeerde Centre for Urban and Regional Development Studies op aan dezelfde universiteit, en leidde het onderzoeksinstituut twintig
jaar lang. Later bracht hij als vicerector aan Newcastle University zijn onderzoekservaring in de praktijk, als brugfiguur tussen universiteit en regio.
Na zijn emeritaat in 2008 schreef hij de ‘provocatie’ Re-inventing the Civic University. Sindsdien reist hij de wereld rond om universiteiten en regio´s te adviseren bij en ondersteunen in hun civic rol. Goddard is civic university-expert in het
OECD, de European Commission and the European Universities Association en
vice-voorzitter van de UPP Foundation Civic University Commission.
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Maar het vraagt wel veel tijd én engagement?
JOHN GODDARD: “Van alle partijen.
En laat dat nu de grootste uitdaging zijn
van de civic universiteit. Het vraagt een
mindshift en een enorm langetermijnengagement van alle partijen. Als universiteit kan je alleen maar civic zijn als de
regio jou daar ook het mandaat en het
vertrouwen voor geeft. Dat lijkt mij hier in
Limburg alleszins al het geval.”
NIET ALLEEN ECONOMISCH.
MAAR OOK MAATSCHAPPELIJK
Welke troeven heeft UHasselt volgens
jou om een goede civic universiteit te
worden?
JOHN GODDARD: “Hoewel jullie nog
een heel jonge universiteit zijn, staat die
civic idee van bij het begin in jullie DNA
geschreven. Jullie ontstaansreden was
een civic idee: UHasselt werd opgericht
om een maatschappelijk probleem uit
de regio – namelijk de onderparticipatie
van Limburgse jongeren aan het universitair onderwijs – op te lossen. Dat engagement zijn jullie blijven aangaan. Als
ik lees welke rol jullie na de sluiting van
de Ford-fabriek met SALK hebben opgenomen, dan spreekt daar een enorme
betrokkenheid uit met de ontwikkeling
van jullie regio. En het bewijst óók – niet

onbelangrijk – dat de regio jullie die rol met
veel vertrouwen toekent. Zij zien in jullie een
trouwe partner. De lijnen zijn kort, de banden
zijn hecht. Ook het onderzoekscentrum Regioanalyse (ORA) dat jullie onlangs oprichtten, vind ik een grote meerwaarde. Daarmee
bieden jullie de regio een fantastische ondersteuning om actuele beleidsvraagstukken
diepgaand te analyseren en daar ook wetenschappelijk onderbouwd advies voor te formuleren. Volgens mij zijn hier aan UHasselt
alle randvoorwaarden om een goede civic
universiteit te worden al ingelost.”
Is er aan een civic universiteit nog plaats
voor theoretisch basisonderzoek?
JOHN GODDARD: “Zonder twijfel. Om
van een civic universiteit een succes te
maken, heb je net heel veel verschillende
types onderzoek nodig. Onderzoek in verschillende disciplines én onderzoek met
heel uiteenlopende focussen. Het is precies
op het raakvlak van al die verschillende insteken dat grote doorbraken gebeuren. Als
universiteit is het vooral belangrijk om het
evenwicht te behouden. Je moet je onderzoeksportfolio goed managen.”
STUDENTEN ALS GEËNGAGEERDE
BURGERS
Wat betekent een civic universiteit voor
het onderwijs en de studenten?

7 EREDOCTORATEN VOOR
JARIGE UNIVERSITEIT
Universiteit Hasselt is precies 45 jaar oud. Voor deze speciale gelegenheid
reikte de universiteit 7 eredoctoraten uit. Serge Abiteboul, Susanne Baer, John
Goddard, Yehuda Shoenfeld, Harry Timmermans, Ayodhya Tiwari en Joëlle
Tuerlinckx mogen zichzelf voortaan eredoctor van UHasselt noemen.
Bij de start van het allereerste academiejaar in september 1973 telde de Universiteit
Hasselt nog geen 400 studenten. 45 jaar later zijn dat er zo een 6.500. “De afgelopen 45 jaar heeft UHasselt een enorme weg afgelegd”, zegt rector Luc De Schepper.
“De komende jaren komt het erop aan om als civic universiteit onze rol in en voor de
regio te versterken – via onze opleidingen en ons onderzoek. Onze nieuwe eredoctoren bestrijken dit jaar daarom ook ons hele onderwijs- en onderzoeksspectrum.”
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JOHN GODDARD: “Voor studenten – en
voor de samenleving – biedt een civic
universiteit alleen maar voordelen. Allereerst heel concreet naar de ontwikkeling
van hun employability skills, want door
de voortdurende interactie met regionale
spelers, zullen studenten al tijdens hun
studie een rol gaan spelen in bedrijven
en overheden in de regio. Ze krijgen de
kans om meteen op de werkvloer skills
als communicatievaardigheden, teamwerk en probleemoplossend denken te
verwerven. Maar – en dat vind ik nog

veel belangrijker – ze worden ook echt
betere burgers aan een civic universiteit.
Doordat ze meer voeling krijgen met de
lokale, maatschappelijke uitdagingen ga
je mensen opleiden die verder kijken dan
de concrete job die ze gaan uitoefenen.
Je creëert jonge, kritische mensen die
maatschappelijk geëngageerd zijn en die
begrijpen welke rol zij – kunnen - spelen
in dat grotere geheel. Verantwoordelijke,
geëngageerde burgers. Daar winnen we
uiteindelijk allemaal bij.” ■

”

Jullie rol na de sluiting van de Fordfabriek met SALK toont een enorme
betrokkenheid met de ontwikkeling van
jullie regio
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ONDERWIJSINNOVATIE

“GEDAAN MET
GOKKEN”
Er werd weer heel wat afgestudeerd de afgelopen weken aan
UHasselt. Examenstress die was er zeker op de campus. Waren ze
geslaagd, gezakt of werd het een herkansing? Op dat verlossende
nieuws moesten de geneeskundestudenten in ieder geval niet lang
wachten. Na het examen neurowetenschappen kregen ze onmiddellijk
feedback. Niet alleen op de inhoudelijke resultaten, maar ook op hun
studie-attitude. Zo kon de boodchap “je overschat jezelf” op hun
computer verschijnen na het examen.
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De opleiding geneeskunde werkt al vijf
jaar met de innovatieve evaluatietool
DOCIMO. “Met DOCIMO moet je
niet alleen het juiste antwoord geven.
Je moet ook aangeven hoe zeker je van
je antwoord bent”, vertelt Sara Smeets,
geneeskundestudente in derde bachelor.
“Ben je echt 100% zeker van je antwoord
dan kan je het maximum puntenaantal voor
die vraag verdienen, maar ook verliezen.
Geef je aan dat je 0% zeker bent van je
antwoord en dus echt gokt, dan krijg je
toch nog 20% van het puntencijfer op die
vraag, ook al is het antwoord fout. Je wéét
tenminste dat je gokt, en dat zelfinzicht
wordt beloond.”

”

Jezelf juist leren
inschatten vinden
wij een belangrijke
eigenschap voor
elke dokter-in-spe

WETEN WAT JE WEET
“Wil jij een zelfverzekerde dokter die de
behandeling die hij voorschrijft niet in twijfel
trekt, ook al is zijn diagnose misschien
fout? Of heb je toch liever een dokter die
de grenzen van zijn eigen kennis correct
inschat, en jou bij twijfel doorverwijst?”,
vraagt vice-rector Onderzoek Jean-Michel
Rigo. “Ik denk dat iedereen liever bij de
tweede arts terechtkomt. En toch toetsten
we dat soort studie-attitudes te weinig
in onze examens. Met de evaluatietool
DOCIMO brachten we daar verandering
in. Jezelf juist leren inschatten vinden wij
een belangrijke eigenschap voor elke
dokter-in-spe.” ►

11

REPRESENTATIEVERE RESULTATEN
“DOCIMO levert veel betrouwbare,
fijnmazige en representatievere resultaten
op dan een klassiek multiplechoiceexamen. Dat heeft natuurlijk niet alléén te
maken met dat zekerheidsgraadssysteem,
maar ook met de kwaliteit van de vragen”,
legt prof. dr. Linda Vanormelingen
uit, die het systeem in de opleiding
implementeerde. “Ligt het zwaartepunt
van het examen effectief op de items
die ook het belangrijkst zijn? Zit er
voldoende variatie in de examenvragen?
Is een multiplechoicevraag wel de beste
manier om het probleemoplossend
vermogen van de student te evalueren?
Of vervangen we een aantal onderdelen
van de toetsing beter door een mondeling
examen of een praktijkoefening? Daar
krijgen onze docenten met DOCIMO
continu feedback over. Voor ons is het
dus veel meer dan een evaluatietool.
Het is ook een kwalitatieve tool om de
validiteit van examenvragen en examens
te evalueren. Tijds- en energie-intensief,
maar wél effectief.”
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DOCIMO levert
veel betrouwbare,
fijnmazige en
representatievere
resultaten op
dan een klassiek
multiplechoiceexamen

GEDAAN MET GOKKEN
“Vergeet klassieke multiplechoice-examens
waarop je al eens een gokje kan wagen.
Met DOCIMO-examens wordt dat een
stuk moeilijker”, lacht geneeskundestudent
Levi Sonck. “Op een DOCIMOmeerkeuzevragenexamen krijg je zes

mogelijkheden bij elke vraag. En met opties
als alle uitspraken zijn correct, geen van
de uitspraken is correct of ik heb te weinig
informatie om een juiste analyse te kunnen
maken moet je veel dieper nadenken en de
leerstof echt geïntegreerd - en veel meer in
detail – verwerkt hebben. Dat is an sich al
een hele uitdaging. En daarbij moet je dan
ook nog eens aangeven hoe zeker je van
je antwoord bent. Niet eenvoudig, maar
toch vind ik het een veel fijnere manier van
evalueren. Als je goed scoort, wéét je dat
je het vak echt in de vingers hebt.”
Toen we drie jaar geleden voor het eerst
met DOCIMO begonnen te werken, vond
ik dat best lastig”, bekent Sara Smeets.
“Ik speelde te vaak op veilig en durfde
te weinig de 100%-zekerheid aan te
kruisen. Door de feedback van het systeem
– en door het feit dat we DOCIMO
ook tussendoor continu gebruiken als
voorkennistoets en zelfevaluatietool – heb
ik veel beter leren inschatten hoe grondig ik
de leerstof effectief beheers. Intussen weet
ik op welke momenten ik zelfverzekerd
mag zijn. En dat zal van mij later ook een
betere arts maken.” ■

NOG MEER ONDERWIJSINNOVATIE

Thuis online examens afleggen
Kunnen studenten straks gewoon thuis
of vanuit het buitenland op hun eigen
computer examens afleggen? UHasselt
onderzoekt het – als enige Vlaamse
universiteit - samen met universiteiten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, in het
Erasmus+project Online Proctoring for
Remote Examination (OP4RE).

“Studenten die op uitwisseling of stage zijn in het buitenland verliezen soms
veel tijd en geld om hier aan UHasselt een examen af te leggen. Ook voor
buitenlandse studenten die via blended-learningprogramma´s aan UHasselt
studeren, brengen die examens vaak heel wat praktische problemen met
zich mee. Met OP4RE onderzoeken we nu of online proctoring hiervoor
een oplossing kan betekenen”, vertelt Gwendoline Somers, stafmedewerkster
Onderwijskunde.
THUIS OF OP KOT
“Studenten leggen gewoon thuis of op hun kot online een examen af en
via de webcam en hun smartphone wordt de hele omgeving – en hun
computerscherm – gemonitord. Ze worden dus continu vanop afstand
gesurveilleerd.”
Sinds de start van het project vorig jaar werden al een aantal kleinschalige
try-outs georganiseerd voor studenten Statistics en Revalidatiewetenschappen
en Kinesitherapie die in het buitenland verbleven. “De reacties zijn tot nu
toe bijzonder positief. We gaan het systeem nog verder uittesten bij andere
uitwisselingsstudenten, topsportstudenten en langdurig zieke studenten die
zich moeilijk naar de campus kunnen verplaatsen. Alle examens online thuis
laten afleggen? Zo ver zijn we nog niet.”
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UHASSELT IN
TOP 100 VAN
RANKING JONGE
UNIVERSITEITEN
UHasselt behaalt de 84ste plaats in
de ranking voor jonge universiteiten – jonger dan 50 jaar – van Times
Higher Education. Daarmee behoort
de universiteit tot de 5% beste hogeronderwijsinstellingen wereldwijd.

Met een 84ste plaats staat UHasselt voor
het tweede jaar op rij in de top 100. Die
gegevens worden ook bevestigd in de
U-Multirank die naar een ruimer aantal
kwaliteitsindicatoren kijkt. Onze universiteit
kreeg in totaal elf excellente beoordelingen
in domeinen als onderzoek, kennisoverdracht, internationale oriëntatie en regionale betrokkenheid.

NACHTZWALUWONDERZOEK

UHASSELTONDERZOEKER IN
DE PRIJZEN
UHasselt-onderzoeker Ruben Evens
viel de voorbije twee jaar maar liefst
drie keer in de prijzen bij de British
Ornithologists Union (BOU). Zijn
nachtzwaluw-onderzoek leverde hem
onlangs nog een prestigieuze award
op bij het vaktijdschrift IBIS.

Vorig jaar sleepte Ruben Evens de beste
ECR-poster (Early-Career Research) al in de
wacht. Dit jaar won hij ook de beste ECR
oral paper award. Maar de meest impressionante onderscheiding kreeg hij van zijn
vakgenoten: die riepen zijn ECR-paper uit
tot de allerbeste ECR-paper die in 2017 in
IBIS gepubliceerd werd.

EUROPEES ONDERZOEK

STOP (KÍNDER)OBESITAS!”
UHasselt werkt mee aan een
grootschalig Europees onderzoeksproject rond obesitas bij kinderen. Samen met 31 onderzoeksteams, belangenverenigingen en
overheden uit 16 verschillende
landen bundelen ze vier jaar lang
de krachten in het STOP-project
(Science and Technology in childhood Obesity Policy).
UHasselt-onderzoekers focussen in dit project op onderzoek naar de risicofactoren
voor overgewicht vanaf de geboorte.
“Niet enkel voedingsfactoren, maar ook
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omgevingsfactoren zoals de nabijheid van
groen zijn mogelijk van belang”, leggen
prof. dr. Tim Nawrot en prof. dr. Michelle
Plusquin uit.
“Wij kijken niet alleen naar de vroegtijdige
effecten van overgewicht bij kinderen, maar
proberen het complexe mechanisme erachter bloot te leggen, zodat het beleid beter
kan afgestemd worden op het voorkomen
van obesitas”, aldus de UHasselt-onderzoekers die met het Limburgs geboortecohort
sinds 2012 meer dan 1500 kinderen vanaf
de geboorte opvolgen.

ENERGIE VAN DE TOEKOMST

TOPONDERZOEK
UHASSELT
VERHUIST NAAR
ENERGYVILLE 2

6.262

RANKINGS

Vanaf 31 mei verhuisde een deel
van het toponderzoek van UHasselt rond vastestofbatterijen en
dunne-film zonnecellen officieel
naar EnergyVille 2. In de hoogtechnologische labo’s op de voormalige mijnsite van Waterschei
zullen de onderzoekers van UHasselt - samen met partners imec,
KU Leuven en VITO - werken aan
nieuwe energietoepassingen.

BATTERIJ-ONDERZOEK
Hoe kunnen we onze hernieuwbare energie
op de best mogelijke manier opslaan? Het is
één van de meest prangende vragen in het
huidige energiedebat. Binnen EnergyVille 2
zoekt UHasselt, samen met haar partners,
naar een volledige vastestof-lithiumionbatterij.

DUNNE-FILM ZONNECELLEN EN
BETROUWBAARHEID
Daarnaast focust UHasselt in EnergyVille 2 op
het onderzoek naar dunne-film zonnecellen.
Deze zullen op termijn de siliciumzonnepanelen vervangen. Ze absorberen meer zonlicht,
wegen minder en kunnen makkelijker geïntegreerd worden in gevels en ramen.
Ook UHasselt-ingenieurs spelen een belangrijke rol in EnergyVille 2. Zij testen gebruikte,
nieuwe materialen op hun sterktes en zwaktes.

SAMEN STERK
Door alle onderzoekers rond hernieuwbare
energie ook echt fysiek samen te brengen op
één site, willen de partners sneller grote stappen vooruit zetten.

DOCTORAATSONDERZOEK

BIERBROUWEN ALS OPLOSSING VOOR
NUCLEAIRE VERVUILING IN WATER
Graanresten die overblijven na het brouwen van bier kunnen gebruikt worden
om zware metalen en zelfs radioactieve stoffen uit (zee)water te filteren.
Tot die conclusie komt UHasselt-onderzoekster Sarah Vanderheyden in haar
doctoraatsstudie.

“Bij het brouwen van bier blijft er zo´n 15
kilo graanafval (draf) achter”, legt dr. Sara
Vanderheyden uit. Op dit moment wordt
die draf vooral verwerkt in koeien- en varkensvoeding, maar de doctoranda ging
op zoek naar een duurzamere oplossing
voor het restproduct.
“Door de resten te verhitten in een zuurstofarme omgeving (pyrolyse) wordt een char
gevormd: een verkoold residu. Als je die

nog eens verder verhit en stoom toevoegt,
wordt dit actieve kool. Door extra chemische verbindingen op die actieve kool te
binden, verbeterde de actieve kool zo sterk
dat ze zelfs toxische radionucliden kan absorberen. Dat betekent dat ze radioactieve
Cesium uit zeewater kan halen. “We willen verder onderzoeken of we hiermee ook
verontreinigde bodems kunnen zuiveren na
een nucleaire ramp.”

NIEUWE TOOL

BEREKEN JE SLAAGKANS!
UHasselt ontwikkelt een nieuwe tool om de slaagkansen van jongeren aan de
universiteit beter te kunnen inschatten. De voorspellende kracht van die nieuwe
tool blijkt dubbel zo groot als die van de huidige ijkingsproef.

DE OVERSTAP
Om de slaagkansen van jongeren aan de
universiteit te berekenen, kijkt de tool naar
de vooropleiding én het puntengemiddelde
van de jongere. Op basis van de databank
hoger onderwijs, die vijf opeenvolgende
jaren de overstap van tienduizenden jongeren in kaart bracht, wordt aan elke overstap - bijv. van Latijn-Wetenschappen naar
Rechten - een fitwaarde toegekend op een
schaal van 0 tot 9.

UITGETEST
De nieuwe tool werd twee jaar lang uitgetest in samenwerking met 35 middelbare
scholen. De eerste resultaten zijn alvast
veelbelovend: de voorspellende kracht van
de nieuwe tool blijkt dubbel zo groot als
die van een ijkingsproef. In overleg met
de andere universiteiten wordt nu bekeken
hoe we de tool het best kunnen inzetten om
18-jarigen beter te oriënteren.

15

SEE

STEFAAN DE WILDEMAN VOLGDE HET UHASSELT SEEPOSTGRADUAAT BEDRIJFSKUNDE

PLASTIC ZAAIEN
EN OOGSTEN IN
VLAANDEREN
De plastic soep in onze oceanen, schokkende foto´s
van vissen die verstrikt raken in het plastic afval, en
verhalen over micro-plastics die via het eten van
vis in ons lichaam terechtkomen. Wegwerpplastic is
een brandend actueel issue. Stefaan De Wildeman
gaat met zijn bedrijf B4Plastics op zoek naar
lokaal gekweekte, groenere alternatieven. Om van
zijn ideeën een bedrijf te maken, volgde hij het
postgraduaat Bedrijfskunde aan UHasselt SEE.

“Duurzaamheid is een globaal, maatschappelijk issue. Het fossiel tijdperk
loopt op zijn einde. En er zit een enorm
vergroeningspotentieel in kunststof”, vertelt
Stefaan De Wildeman. En toch zag hij –
in zijn job als bio-ingenieur – vooral veel
struikelblokken en twijfel bij die groene
golf. “Waarom kost het de industrie zoveel moeite om in het domein van kunststoffen de ommezwaai te maken? En hoe
kan ik met de kennis die voorhanden is,
de weg naar groenere alternatieven tonen? Dat idee leidde tot de oprichting van
B4Plastics.”
“Op dit moment is bijna 99% van alle
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kunststoffen afkomstig uit fossiele bronnen.
Vanuit kolossale kunststoffabrieken in Azië
worden ze verscheept naar ons continent.
En dat terwijl we perfect lokaal kunststoffen kunnen produceren uit groene grondstoffen, zoals suikerbieten, die hier in
Vlaanderen ontgonnen kunnen worden.”
RIETJES. VERVUILER NR. 7

.

“Mijn droom van lokaal geproduceerde
eco-plastics werd een obsessie. Ik bekeek
de lijst van de meest voorkomende plastic
afvalproducten op wereldwijde stranden,
en beet mij daarin vast. Op de 7de plaats
stonden plastic rietjes. Daar moest én zou

ik een alternatief voor vinden”, lacht De
Wildeman. En hij vond ook een alternatief: Biorix® drinkrietjes. Hoewel het
hem in die beginperiode heel wat moeite
kostte om zelfs de mensen rondom hem te
overtuigen van zijn verhaal, bleef hij halsstarrig vasthouden aan zijn overtuiging.
“Met onze Biorix drinkrietjes produceren we een in het oog springend en
symbolisch product, dat perfect uitdrukt
waarvoor ons bedrijf staat. Tot voor kort
bestond er geen groen alternatief voor
drinkrietjes. Ze werden quasi uitsluitend
in Azië geproduceerd uit fossiele brandstoffen, daarna kilometers getransporteerd

om uiteindelijk slechts dertig seconden gebruikt te worden vooraleer ze hier in de
vuilniszak terechtkwamen. Na 2,5 jaar
ontwikkelingstijd zijn we erin geslaagd
om een schoon alternatief te produceren
en te vermarkten. In open wateren zijn
onze rietjes na maximum 5 jaar volledig
verteerd. Op een composthoop breken ze
zelfs na 4 à 6 maanden al volledig af.
Daar ben ik best trots op.”

”

Op een composthoop breken
onze rietjes al na 4 à 6 maanden
volledig af

“De chemie en de technologie daarrond
uitdenken, is één ding, maar om van dat
idee echt een bedrijf met producten te
maken, had ik ook bedrijfskundige inzichten nodig. Ik was een chemie-nerd. ►
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Van bedrijfsvoering, boekhouding en management wist ik immers helemaal niets.
Daarom volgde ik drie jaar geleden het
postgraduaat Bedrijfskunde aan UHasseltSEE.”
“Hoe ziet de balans van een bedrijf eruit?
Hoe kan je relatief objectieve boekhoudkundige cijfers op verschillende manieren
interpreteren? Wat kan je met open innovatie in dit domein? Op welke terreinen kan
je samenwerken en netwerken? En hoe zet
je een nieuw product ook marketingmatig
succesvol in de markt? Het vroeg best wat
inspanningen om de opleiding te volgen –
naast mijn fulltime job en de voorbereidingen
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voor B4Plastics – maar met de inzichten die
ik opdeed, kon ik wél meteen aan de slag.
En de cursussen liggen nog steeds binnen
handbereik op mijn kantoor.” (lacht)

GROTE AMBITIES
Het gaat goed met B4Plastics en de ideeën
blijven komen. Alle ambities zijn dus nog
lang bereikt. “Biorix is slechts het begin.
Op dit moment werken we volop aan
nieuwe plastic producten die gebouwd
zijn uit nieuwe chemie: producten waarin
we de traditionele kunststoffen vervangen
door een groener, lokaal geproduceerd

alternatief, én totaal nieuwe producten
die op dit moment nog niet bestaan”, vertelt Stefaan enthousiast. “Waar het in die
beginperiode van de start-up veel moeite
kostte om mensen te overtuigen van onze
missie, merk ik dat de tijdsgeest vandaag
rijp is. Vorige maand namen we de vierde
medewerker in dienst. De derde grote
klant diende zich aan en we vinden investeerders die geloven in ons verhaal. Mijn
bedrijfskundige taken breiden daarmee
spontaan steeds verder uit. Ook breder
maatschappelijk word ik vaker uitgenodigd om mijn stem in het bioplastic-verhaal
te laten horen. Dat geeft ons vertrouwen in
de toekomst.”

PLASTIC VAN BIJ ONS
“Met B4Plastics zien we het groots. We
willen de Vlaming echt zijn eigen plastic
laten oogsten, en daar zelfs plezier aan
laten beleven. We willen die bioplastics
lokaal verankeren en daar ook een sociale
component aan breien. Wanneer een landbouwer straks groene grondstoffen voor
kunststoffen kan zaaien en oogsten, die
wij kunnen verwerken voor een lokale afzetmarkt, wordt een volledige bio-economie mogelijk. Dan creëren we echt plastic
van bij ons en maken we samen de wereld een klein beetje groener.” ■

HOE KAN UHASSELT SEE
JOU HELPEN GROEIEN?
Welke opleiding heb jij nodig om jouw droom te realiseren? Bouw aan je
eigen project. En investeer in jouw professionele ontwikkeling.
In september en oktober starten de volgende UHasselt SEE-opleidingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masterclasses Business model design (11/09)
Opleiding CIGO | Consultancy in Groepen en Organisaties (12/09)
OpmerKelijk-SOFIA Academy (12/09)
Postgraduaat Innoverend ondernemen voor (handels)ingenieurs (17/09)
Postgraduate certificate Innovation and Entrepreneurship in (Business)
Engineering (17/09)
OpenBordersMBA Foundation module (18/09)
Postgraduate certificate Building Beyond Borders (19/09)
Master praxis Groeiparadox (20/09)
Postgraduaat Stralingsdeskundige (21/09)
Postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen (22/09)
Opleiding Innovatief lesgeven & trainen (26/09)
Postgraduaat Milieucoördinator niveau A (28/09)
Postgraduaat Bedrijfskunde (28/09)
SOFIA | netwerk voor vrouwelijke ondernemers & managers (02/10)
Masterclasses Advanced Retail Design (02/10)
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DE ALLEREERSTE RECTORAAT-VERANTWOORDELIJKE VAN UHASSELT

“NIETS WAS ONMOGELIJK. WIJ
KREGEN ALLES VOOR ELKAAR!”
UHasselt viert dit jaar haar 45-jarig bestaan. Elke editie brengen we het verhaal van een pionier. Deze
editie: Willy Goetstouwers, de allereerste verantwoordelijke van het UHasselt-rectoraat.
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Niemand kent de historiek van de beginjaren van onze universiteit beter dan Willy Goetstouwers.
Van de eerste universitaire expansie tot de alarmbelprocedure in de federale regering die de
integratie van de faculteit Economie inluidde: de allereerste verantwoordelijke van het LUCrectoraat kent zijn UHasselt-geschiedenis tot in de kleinste details. En toch waren wij vooral
geïnteresseerd in zijn rol in dat grote verhaal.
Toen er voor het eerst sprake was van
de “eerste universitaire expansie” was jij
nog student.
Willy Goetstouwers: “Ik studeerde pol&soc
in Leuven, en heb in 1964 als praeses van
Politika de studentenopkomsten vanop de
eerste rij meegemaakt. Leuven Vlaams: die
slogan scandeerden we luid tijdens de vele
betogingen. Maar los van de taalproblemen
die op dat moment woedden, groeide
ook het besef dat Leuven op termijn de
groeiende studentenbevolking niet zou
kunnen dragen. Vanuit de faculteitskringen
werd ook actie gevoerd tegen de spreiding
van de kandidaturen. Om het op de spits te
drijven, ging er een FK-bus naar Zoutenaaie
– een onooglijk dorp in de Westhoek –
om er de eerste steen te leggen van het
nieuwe universitaire centrum. Spreiding
van kandidaatsopleidingen vonden we
gewoonweg absurd. Dat gouverneur
Roppe, die in de Raad van Bestuur van
de KU Leuven zetelde, op dat moment
al ijverde voor kandidaatsopleidingen in
Limburg, heb ik pas achteraf ontdekt.”
Het viel gouverneur Roppe zwaar dat
Leuven koos om een campus in Kortrijk te
openen in plaats van in Limburg.
Willy Goetstouwers: “Absoluut. Maar het
is wel dankzij Kortrijk dat ik Louis Verhaegen
heb leren kennen. (lacht) In die periode
werkte ik als administratief secretaris van de
faculteit Wetenschappen aan de KU Leuven.
Rector Pieter De Somer had aan Louis
Verhaegen gevraagd om de opleidingen
wetenschappen en geneeskunde in
Kortrijk programmatisch voor te bereiden.
Inhoudelijk moest het programma volledig
identiek zijn aan dat van Leuven, maar de
didactische vormgeving van het onderwijs
mocht Verhaegen wel zelf invullen. Dus
voerde hij een trimestersysteem in, gespreide
examens,…”

Maar hij wou meer?
Willy Goetstouwers: “Verhaegen wou
ook inhoudelijk dingen aan de curricula
veranderen. Hij vond bijvoorbeeld dat
cursussen fysica en scheikunde in een
opleiding geneeskunde vanaf de eerste
dag al een link moesten hebben met
geneeskunde. In die tijd waren dat heel
vooruitstrevende ideeën. In Kortrijk kreeg
hij de kans niet om zijn stempel helemaal
te drukken. Hier in Limburg kon hij met een
blanco blad beginnen. Hij startte in 1972
aan het LUC. Ik volgde een jaar later, in
april 1973.”
Hoe was de sfeer hier in die
beginperiode? Was het chaos troef?
Willy Goetstouwers: “Chaos niet, maar
het was wel alle hens aan dek. Het was
onwaarschijnlijk wat er hier op amper vijf
maanden moest gebeuren. De curricula
van de eerste jaren en het globale
onderwijsconcept
moesten
volledig
afgewerkt en uitgetekend worden. In
de wetgeving stond bovendien dat de
eerste programma´s geadviseerd moesten
worden door professoren van andere
Vlaamse universiteiten die de opleidingen
ook organiseerden: RUCA, KU Leuven,
UGent en de VUB. In die tijd bestond
e-mail nog niet, dus dat betekende dat
ik avonden lang moest rondrijden om die
dossiers aan al die proffen te bezorgen.
Er was geen tijd te verliezen, want als die
klus geklaard was, moesten de vacatures
voor de eerste proffen nog uitgeschreven
worden. En dan kon ik opnieuw met mijn
auto het land rondrijden, want ook die
benoemingen van de professoren moesten
geadviseerd worden.”
Was dat haalbaar?
Willy Goetstouwers: “Eigenlijk wel. De
Economische Hogeschool bestond al. ►
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Daar was dus al een structuur voor, en wij
begonnen met 326 studenten. Allemaal
nog best beheersbaar dus. En samen
konden we alles aan. Je kon iedereen op
elk moment alles vragen: iedereen stropte
met de breedste glimlach zijn mouwen
op. De sfeer was subliem. De meeste
proffen waren van mijn leeftijd – heel
jong dus (lacht) – en wij waren niet veel
ouder dan onze studenten. Ik kende alle
studenten bij naam, en drempels tussen
proffen en studenten bestonden niet. In de
Villicus kwamen we elkaar tegen. Iedereen
was bovendien supergeëngageerd. We
voelden dat we geschiedenis aan het
schrijven waren. En we genoten van het
feit dat we allemaal onze stempel konden
drukken op ons eigen terrein.”
Wat was jouw belangrijkste taak op dat
moment?
Willy Goetstouwers: “Verhaegen had een
heel duidelijke onderwijsvisie uitgetekend,
en alles stond in het teken daarvan. Het
gebouw is conceptueel zo gebouwd
dat proffen wel verplicht waren om zich
aan dat concept te houden en in kleine
groepjes te werken. Ik moest ervoor
zorgen dat de hele praktische organisatie
een mooie vertaalslag was van dat
didactische concept. Uurroosters moesten
zo gemaakt worden dat elke prof één
groep begeleidde. Er moesten genoeg
intervaltijden voorzien worden zodat
studenten de hele dag op de campus
bleven werken. Wij hadden in die periode
meer kotstudenten dan pendelstudenten.
Nu, de bereikbaarheid van de campus zal
daar ook wel een rol in gespeeld hebben,
want er reed één bus ´s morgens en eentje
´s avonds, maar dat was het dan ook.”
Waar ben je zelf het meest trots op?
Willy Goetstouwers: “Op de uitbouw van de
internationale masteropleiding BioStatistics,
een doorbraak op tweede-cyclusniveau.
Buiten de wettelijke mogelijkheden zochten
– en vonden - we een manier om dat
programma te realiseren. Professor Herman
Callaerts kwam op een bepaald moment
bij mij en zei: We gaan een Engelstalige
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WILLY GOETSTOUWERS was van 1973 tot 1985 verantwoordelijke van het
LUC-rectoraat. Van 1985 tot 2005 werd hij algemeen beheerder van UHasselt.
Na zijn pensioen knipte hij de band met de universiteit nog niet door, en werd hij
voorzitter van de Seniorenuniversiteit.

master in BioStatistics inrichten. We hebben
daar geen financiële middelen voor, maar
jij gaat daar wel een oplossing voor
vinden, he? Ze hadden dat programma al
helemaal uitgewerkt en hadden contacten
met
vooraanstaande
statistiekgroepen
wereldwijd.
Het
eerste
semester
verwezenlijkte de groep Toegepaste
Wiskunde nog op eigen kracht: iedereen
stak gewoon een tandje bij. Het tweede
deel organiseerden we met gastproffen
van Belgische universiteiten, en het derde

trimester nodigden we gerenommeerde,
buitenlandse professoren uit. Dat betaalden
we met universiteitsfondsen, leerstoelen,…
En zo hebben we dat gedaan. Met
enorm succes trouwens, want in België is
er geen enkele universiteit waar het vak
BioStatistics niet gedoceerd wordt door een
UHasselt-alumnus. Financieel en wettelijk
was het onmogelijk, en toch zijn we erin
geslaagd. In die beginperiode was écht
niets onmogelijk! Samen konden we alles
aan.” ■

Aan de
universiteit
van vandaag
is onmogelijk
best
mogelijk.

VAN UHASSELT NAAR OXFORD UNIVERSITY

“AAN DE
BINNENKANT
IS DIT OOK
GEWOON EEN
ONDERZOEKSLABO”
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OVER DE GRENZEN

Shannon
Nicley
volgt
haar passie voor diamantonderzoek de wereld rond.
Een paar jaar geleden ruilde
ze haar thuisstaat Michigan
in voor een postdoctoraat
aan UHasselt. Nu neemt
ze twee jaar lang een
prestigieuze Royal Society
Newton
International
Fellowship op aan de
University
of
Oxford.
“Maar ik bracht wel een
stukje
UHasselt
mee
naar Engeland, want de
diamantfilms die ik hier
gebruik, heb ik afgezet aan
de UHasselt”, lacht ze.

“Ik was best nerveus om naar Oxford te
gaan”, vertelt Shannon Nicley. “Zou ik
mij wel thuisvoelen tussen al die knappe
koppen? En zou ik continu moeten bewijzen
dat ik mijn plaatsje aan een van de meest
vermaarde
universiteiten
wereldwijd
verdien? Dat vroeg ik me toch een paar keer
af. Maar eigenlijk was dat nergens voor
nodig, want iedereen is supervriendelijk
hier. Hartelijk, en nederig zelfs. Vanaf de
eerste dag aan de universiteit voelde ik me
welkom in mijn onderzoeksgroep. Langs de
buitenkant zie je natuurlijk die prestigieuze
topuniversiteit, maar aan de binnenkant is
dit ook gewoon een onderzoekslabo waar
gepassioneerde onderzoekers stappen
vooruit proberen te zetten. Met wekelijkse
teammeetings en gezellige babbels aan de
koffiemachine.” ►
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”

Als ons onderzoek slaagt kunnen we superveilige onbreekbare - communicatie mogelijk maken

HET ONTBREKENDE PUZZELSTUK
“Ik wou heel graag naar Oxford komen omdat
dit labo topexpertise heeft in het domein
waarin ik verder wil. Diamant is de rode
draad in mijn academische carrière. Tot nu
probeerde ik in mijn onderzoek synthetische
diamant te ontwikkelen die gebruikt kan
worden voor hoogvermorgenschakelaars.
Die focus bracht me destijds in Diepenbeek,
want daar had de onderzoeksgroep van
Ken Haenen wereldvermaarde expertise
én impressionante onderzoeksinfrastructuur
voor dat type onderzoek.”
“Nu wil ik graag een andere richting uitgaan
en diamant gaan afzetten voor kwantumapplicaties. Dat de kwantumcomputer de
toekomst is, is duidelijk. En ik wil diamant
op zo´n manier gaan “brouwen” dat het
materiaal zo opgebouwd is, met specifieke
nuttige defecten, dat het - binnen die
kwantumtechnologie - kan communiceren
met een ander stuk diamant waarmee
het niet verbonden is. Als we daarin
zouden slagen, kunnen we superveilige
– onbreekbare – communicatie mogelijk
maken. Dat kan interessant zijn voor
o.a. financiële toepassingen. In Hasselt
sprokkelde ik al heel wat kennis over
diamant, maar de puzzelstukjes die ik vanuit
mijn eigen expertise nog mis om tot goede
resultaten te komen, liggen hier in Oxford.”
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OVER DE GRENZEN

HET LEVEN VAN EEN POSTDOC
“Mijn passie voor het onderzoek: dat is wat
mij drijft. Die passie volg ik de wereld rond. Zó
hoort het ook als postdoctoraal onderzoeker.
In die fase van je onderzoekscarrière moet
je echt je weg uitstippelen en jezelf elke
keer afvragen: welke expertise mis ik nog?
En waar kan ik die het best gaan vergaren?
Het is een immens boeiende, maar ook
vermoeiende periode in het leven van
elke academisch onderzoeker. Als je een
onderzoeksmandaat van twee jaar opneemt,
moet je na een jaar alweer beginnen zoeken
naar die volgende stap.”
“In Hasselt heb ik een ontzettend fijne tijd
gehad. En ik heb er ook ontzettend veel
geleerd. De link met UHasselt is trouwens niet
helemaal doorgeknipt. De diamantfilms die
ik hier gebruik voor mijn onderzoek, heb ik
in Diepenbeek afgezet. En van zodra ik die
films volgend jaar volledig gekarakteriseerd
heb, keer ik opnieuw minstens een maand
terug naar UHasselt om weer nieuwe films
af te zetten op basis van de resultaten die ik

hier behaal. Het is fantastisch dat ik op deze
manier kan profiteren van het allerbeste van
beide universiteiten.”
VAN MICHIGAN 			
NAAR DIEPENBEEK
“Van Michigan naar Diepenbeek vond ik
eerlijk gezegd een grotere stap, dan van
Diepenbeek naar Oxford. Doordat ik in
het begin geen woord Nederlands sprak,
ervaarde ik dat toch als een barrière.
Hier in Oxford kon ik de eerste dag met
iedereen al een praatje maken”, vertelt
Shannon. “Maar ik hield wel heel erg van
de small town feel van Hasselt. En van
de fietscultuur en -infrastructuur. Oxford is
een prachtige historische stad, maar best
druk en toeristisch. Elke dag moet ik me
door die mensenmassa wurmen om naar
het labo te gaan. Fietsen naar de campus
is levensgevaarlijk. Veilige fietspaden
bestaan hier niet, en dat ze aan de
verkeerde kant van de straat fietsen, helpt
natuurlijk niet”, lacht Shannon.

GELUK EN MOOIE KANSEN
“Ik heb in mijn – nog jonge –
onderzoekscarrière al veel geluk en mooie
kansen gehad. Nu zit ik hier twee jaar lang
met een prestigieuze beurs aan één van de
meest gerenommeerde universiteiten van
de wereld. Dat voelt als een ongelooflijk
privilege. Hoe het van hieruit verder gaat?
En waar mijn onderzoek mij binnen twee
jaar weer naartoe brengt? Dat weet ik
niet. Daar ben ik op dit moment nog
helemaal niet mee bezig. Nu probeer
ik gewoon het beste te maken van mijn
verblijf hier. Genieten van de setting, én
dromen van topresultaten. Want geef toe:
als ik er straks in slaag om diamantfilms
te ontwikkelen die kunnen ingezet worden
voor kwantumtoepassingen: dat zou toch
revolutionair zijn he?” ■
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SLAAPAPNEU THUIS OPSPOREN

“SLAAPAPNEU IS EEN ONDERSCHAT
EN ONDERBEHANDELD PROBLEEM”
Hij studeerde nog, toen hij drie jaar geleden voor het eerst met het NightOwl®-idee
speelde. En toch klopte Bart Van Pee op dat moment, samen met zijn twee partners,
meteen al aan bij de Mobile Health Unit voor advies en ondersteuning. In juli wordt de
NightOwl gelanceerd. Vanaf dan zal het toestel duizenden mensen helpen om thuis
slaapapneu op te sporen. “Tegen 2020 willen we wereldwijd 200.000 testen per jaar
verdelen”, aldus de ambitieuze oprichter van Ectosense.
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PARTNERS IN INNOVATIE

Maar liefst vijf procent van de bevolking zou aan slaapapneu lijden,
vaak zonder het zelf te beseffen. Daardoor lopen ze ook risico
op andere lichamelijke problemen. Tot voor kort kon slaapapneu
alleen in slaaplabo´s opgespoord worden, maar dankzij de
NightOwl van Ectosense kan je de aandoening voortaan gewoon
thuis detecteren. Goedkoop, snel en accuraat.
Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij de luchtweg soms
wel tientallen keren per nacht dichtklapt. “Op korte termijn leidt
slaapapneu tot hevig snurken of oververmoeidheid, maar als
de aandoening onbehandeld blijft, kan het leiden tot hart- en
vaatziekten”, vertelt oprichter Bart Van Pee. Slaapapneu kost de
Belgische gezondheidszorg jaarlijks 1 miljard euro.
VAN SLAAPLABO NAAR DE
SLAAPKAMER
“Voor een diagnose kon je tot nu dus alleen terecht bij een
slaaplabo. Het is dan vaak lang wachten op een doorverwijzing,
de testen zijn duur én bovendien is de setting - een vreemde
omgeving waar je volgeplakt wordt met draadjes – verre van
ideaal. Met de NightOwl kunnen we de diagnose accuraat
uitvoeren in je eigen bed.”
“De NightOwl is amper een duim groot en heel gebruiksvriendelijk. Je
plakt het toestel drie nachten op je vinger en het registreert automatisch
signalen over je ademhaling en de hoeveelheid zuurstof in je bloed.
Die data worden via je smartphone doorgestuurd naar een cloudplatform waar de analyse en interpretatie gebeurt. Vermoeden we
slaapapneu? Dan vragen we om het toestelletje nog een nacht op je
voorhoofd te plakken. Op die manier kunnen we zelfs nagaan of de
slaapapneu positiegebonden is. De resultaten worden meteen – in de
vorm van een rapport – naar je arts doorgestuurd.”

validatietraject. We mochten ons prototype meteen op tweehonderd
van haar patiënten uittesten. Daardoor konden we overtuigende
resultaten voorleggen, en bewijzen dat ons eenvoudig toestelletje
effectief dezelfde diagnose kan stellen dan vandaag gebeurt in een
professioneel slaaplabo. Binnenkort herhalen we die validatie in
haar labo en maken we er zelfs de grootste validatiestudie van die
ooit werd uitgevoerd voor ons type toestel.”
“De samenwerking met de Mobile Health Unit is altijd heel prettig
verlopen. Je voelt dat hier mensen werken die écht goesting
hebben om innovatieve dingen uit te proberen en te ondersteunen.
Met hun expertise, netwerk én met de partnerziekenhuizen als
proeftuin. Om de NightOwl te ontwikkelen en juist te positioneren
in de zorgketen, zetten ze alle middelen in: gebruikerstesten in
het slaaplabo, de proeftuin Happy Aging voor live-testing in de
thuisomgeving en co-creaties met artsen en stakeholders. Ook
andere onderzoekers van UHasselt ondersteunen ons, want zo´n
medical device ontwikkelen en vermarkten, gaat veel verder dan
technologische innovatie alleen. Je hebt daarbij ook heel wat
juridische, economische en medische expertise nodig. Knowhow
die aan de universiteit beschikbaar is.”
200.000 TESTEN TEGEN 2020
“Op dit moment werken we volop verder aan het commercialiseren
van de NightOwl. En daarbij kijken we veel verder dan Europa
alleen. Tegen 2018 willen we in de Verenigde Staten, Canada
en Australië beschikbaar zijn. En tegen 2020 willen we meer dan
200.000 testen per jaar verdelen. Als we daarin slagen, zullen
we echt impact creëren op de gezondheid van vele mensen.
Want daarmee zouden we jaarlijks 50.000 mensen bereiken
die anders nooit gediagnosticeerd hadden worden. Dat zou een
mooie prestatie zijn.” ■

MOBILE HEALTH UNIT
“Toen we drie jaar geleden met het NightOwl-idee speelden, zijn
we al snel bij de Mobile Health Unit gaan aankloppen. We kregen
feedback van dr. Lars Grieten en prof. dr. Pieter Vandervoort. Daar
konden we meteen mee aan de slag. Zo´n sparring partner die
met je meedenkt, is echt cruciaal als je in dit medische domein wil
gaan innoveren.”
“De Mobile Health Unit bracht ons bovendien in contact met dr. Susie
Klerkx die in het Ziekenhuis Oost-Limburg het slaaplabo leidt. Ook
zij dacht enthousiast met ons mee en ondersteunde ons bij het hele

DE MOBILE HEALTH UNIT
De Mobile Health Unit is een mutlidisciplinair expertiscentrum voor mobiele gezondheidstoepassingen. Hierbij wordt
o.a. onderzoek verricht rond de mogelijke rol van mHealth in de verbetering van preventie, diagnose, revalidatie en
ziektemanagement binnen verschillende klinische domeinen. De focus ligt op multidisciplinair, toegepast wetenschappelijk onderzoek, nieuwe zorgprocessen en -producten op vraag van de klinische praktijk of de zorgindustrie.
De MHU is een onderdeel van het Limburg Clinical Research Program (LCRP), een uniek samenwerkingsverband tussen
UHasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis.
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ALUMNUS IN DE KIJKER

BAKI TOPAL. VLAANDERENS BEKENDSTE

“Je mag niet bang zijn
Gepassioneerde
topchirurg
pur sang.
Nieuwsgierige
uitdagingenzoeker. En
charismatische
positieveling met
tonnen levenslust,
-rust en -wijsheid.
Wereldvermaard
pancreas- en
leverchirurg,
professor Baki
Topal is het
állemaal. Een
UHasselt-alumnus
met een missie.
Of was het een
obsessie?
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“Sorry dat ik jullie even liet wachten“,
verontschuldigt professor Topal zich
meteen. „Ik kom net van boven. Mijn
patiënte mag naar huis en ze was zo
blij.“ Hij glundert zichtbaar bij zoveel
goed nieuws. “Mag ik jou een knuffel
geven?, vroeg ze me nog. Daar stond
ik dan, met een legertje assistenten
rondom mij. Maar wat moest ik zeggen? Zoiets kan je toch niet weigeren,
he“, lacht hij. Het typeert Baki Topal.
Topdokter: zonder twijfel. Maar bovenal: top-mens.
Zijn werkweek staat in het teken van
consultaties en operaties. Ook in het
weekend komt hij naar Gasthuisberg
los van het medische. “Dan kom ik
mijn patiënten bezoeken. Een beetje
met hen praten, hun familie leren ken-

nen,… Dat is ook belangrijk“, zegt
hij. Dokter is voor hem niet zomaar
een beroep. Het is niet wat hij doet.
Het is een deel van wie hij is.
En toch was dokter worden voor jou
geen kinderdroom?
“Als 12-jarige wou ik F16-piloot worden. (lacht) De interesse in geneeskunde is pas veel later – in de laatste
jaren van de middelbare school - gekomen. Mijn grote droom was dat eigenlijk nooit. Dat is toevallig zo gelopen. Zoals dat gaat in het leven. Op
een bepaald moment zie je mogelijke
kansen, en als je die dan grijpt, leer
je jezelf weer een stukje beter kennen.
Voor je het goed beseft, ben je een
bepaalde richting ingeslagen.“ ►

PANCREAS- EN LEVERCHIRURG

om fouten te maken”
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ALUMNUS IN DE KIJKER

HONGER NAAR 			
NIEUWE INZICHTEN
Ik las dat je geneeskunde wou studeren
omdat dat bekend stond als een moeilijke studierichting, en dat je ook specialisatie pancreas- en leverchirurgie om
die reden hebt gekozen. De wil om te
excelleren: typeert jou dat?
„Neen, ik zie het niet als willen excelleren,
maar eerder als een manier om mezelf te
blijven uitdagen. Van zodra ik iets beheers,
denk ik meteen: hoe kan ik weer een stapje
verder zetten? Hoe kan ik mezelf overtreffen? Dat continu streven naar beter, is een
obsessie. Dat had ik al als student.”
Maakt dat het leven moeilijker?
“Het maakt het vooral veel boeiender en
veelzijdiger. Als je gewoon blijft doen wat
je al kan en weet, wordt alles snel saai.
Ik heb een enorme honger – gulzigheid
zelfs – naar afwisseling, naar nieuwe
ideeën en inzichten. Nieuwsgierigheid is
misschien wel mijn grootste drijfveer. Ook
op persoonlijk vlak hou ik ervan om nieuwe
horizonten te verkennen.”
Is nieuwsgierigheid een must als je topchirurg wil worden?
“Absoluut. Maar nieuwsgierigheid alleen
volstaat niet. Je hebt ook passie nodig. Je
moet echt gedreven zijn in wat je doet. Jezelf vastbijten in dingen. Het verschil willen
maken. En altijd hard werken. Zonder hard
werken kom je helemaal nergens. Zelfs niet
als je superintelligent bent. Focus, inzet en
doorzettingsvermogen: daar draait het uiteindelijk om.”
GEEN CANTUSSEN EN FUIVEN
Wat trok jou aan in de opleiding geneeskunde?
“In die tijd had de bacheloropleiding nog
niets met patiënten te maken. Niemand
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kon voorspellen wat er vandaag allemaal
mogelijk is met computers, dus moesten wij
vooral heel veel wetenschappelijke kennis
vergaren. Fysiologie, anatomie, chemie,…
Die vakken spraken mij aan.”
Waarom koos je voor UHasselt?
“Omdat ik het goed wou doen, natuurlijk.
(lacht) Het 10-wekensysteem vond ik fantastisch. Daarmee kon je kort op de bal
spelen, want je kreeg continu feedback en
heel veel kansen om jezelf te verbeteren.
Voor ik aan de opleiding begon, wist ik natuurlijk niet of het mij wel zou lukken. Meteen in het diepe springen en pas op het
einde van het jaar ontdekken of je goed
bezig was: dat risico wou ik niet nemen.”

HOOFD. HANDEN. EN HART
Was specialiseren altijd het opzet?
“Helemaal niet. Thuis hadden we het niet
al te breed. Zes jaar studeren om arts te
worden, was al behoorlijk ambitieus. Maar
toen ik na zes jaar de keuze had, wou ik
toch liever specialist worden. Dan kon ik
nog even blijven leren, blijven groeien en
nieuwe dingen ontdekken.”
Waarom koos je voor chirurgie?
“Omdat het een domein is waarin je meteen resultaat ziet. En ook omdat ik best
handig ben. Dat zit in mijn genen. (lacht)
Gelukkig maar, want dat is een conditio
sine qua non om chirurg te worden.”

”

Van zodra ik iets beheers, denk ik meteen:
hoe kan ik weer een stapje verder zetten?

Welke herinneringen bewaar je aan je
studententijd in Diepenbeek?
“Hele mooie. Ik heb heel graag in Diepenbeek gestudeerd. Ik herinner het mij vooral
als een familiale omgeving waar je alle
kansen kreeg. Cantussen en studentenfuiven waren niet aan mij besteed – ik ging
echt naar de universiteit om te studeren,
maar ik vond het een gezellige plek om te
socializen met vrienden. Ik heb er trouwens
ook leren liften. Elk weekend deed ik autostop naar het station van Hasselt, om daar
dan de bus naar huis te nemen.”

Wist je meteen dat je een topchirurg
was?
“Neen. Dat kan je ook niet weten zolang
je in opleiding bent. Een goede chirurg is
niet alleen theoretisch sterk en heel handvaardig. Hij neemt vooral op het juiste
moment de juiste beslissingen. Zolang je
assistent bent, maak je zelf geen beslissingen. Dan functioneer je in een bestaand
systeem. En er kijkt altijd iemand mee over
jouw schouder.”

WIE IS BAKI TOPAL?
Prof. dr. Baki Topal (Trabzon, 1965) is lever- en pancreaschirurg. Hij
verwierf wereldfaam door een nieuwe operatietechniek om pancreaskanker te behandelen. Hij studeerde aan UHasselt en KU Leuven,
en werkt vandaag als hoogleraar aan de faculteit geneeskunde (KU
Leuven) en kliniekhoofd abdominale heelkunde aan het UZ Leuven.
Vlaanderen leerde hem in 2015 kennen als de warme topchirurg in
de VIER-reeks Topdokters.
endste, waar je het meest voldoening en
energie uit put. Als mijn patiënten blij zijn,
ben ik dat zelf ook. Maar zijn zij verdrietig
of halen ze het niet? Dan doet mij dat ook
verdriet.”
“Het moeilijkste aan chirurg zijn in mijn
domein is niet de technische kant van de
job, maar de beslissingen – durven - nemen. Knopen doorhakken en met die
keuzes verderleven. Tijdens een operatie
moet je voortdurend beslissen: Zou ik dit
nog doen? Of niet meer? Elke keuze die
je maakt, heeft ongelooflijke consequenties voor de patiënt. Dat maakt het enorm
zwaar.”

Wat is een goede chirurg?
“Ik vraag mijn assistenten altijd wanneer ze
beginnen: wil je een goede chirurg worden,
een zeer goede of een uitzonderlijk goede
chirurg? Dan kijken ze mij altijd verbaasd
aan, want ze willen natuurlijk allemaal uitzonderlijk goede chirurgen worden. Maar
daar zijn véél dingen voor nodig: uiteraard
begint alles met kennis en skills op top-level.
Dan is er nog de wetenschappelijke onderbouw: alles wat je doet moet immers
wetenschappelijk onderbouwd zijn. En wil
je echt top zijn? Dan moet je niet alleen
leren van anderen, maar zelf ook mee het
onderzoek in jouw domein aansturen én

leiden. Maar het allerbelangrijkste is hoe
je met je patiënten omgaat. Als je in dit vak
stapt voor jezelf kan je nooit een topchirurg
worden. Je moet het altijd voor de patiënt
doen. In alles wat je doet, moet je jezelf
de vraag stellen: zou ik deze behandeling
ook uitvoeren als de patiënt mijn meest
dierbare was? Is het antwoord neen? Dan
moet je er bij voorbaat niet aan beginnen.
Onder geen enkele voorwaarde.”
KNOPEN DOORHAKKEN
Wat is het moeilijkste?
“Het menselijke aspect. Dat is ook het boei-

Blokkeert die verantwoordelijkheid jou
niet?
“Patiënten leggen hun leven letterlijk in
jouw handen. Daar mag je nooit lichtzinnig mee omspringen. En toch mag die verantwoordelijkheid je ook niet blokkeren. Je
mag niet bang zijn om fouten te maken,
want die maak je toch. Ik heb mijn angsten
lang geleden laten varen. Als je altijd alles helemaal perfect doet, kan je ook niets
meer leren.”
“Het onverbiddelijke is wel: je mag elke
fout maar één keer maken. En je moet leren
omgaan met de consequenties van de keuzes die je maakt. Die emotionele moeilijkheidsgraad maakt het zwaar. En dat wordt
ook nooit gemakkelijker.”
Welke raad zou je geneeskundestudenten willen geven?
“Het feit dat ze aan de start verschijnen, is
al een bewijs van capaciteit, inzet en motivatie. Dan komt het er vooral op aan om
hard te blijven werken. Volhouden. Niet
loslaten. En jezelf de vraag stellen: wat wil
je dat mensen over mij vertellen de dag
dat ik sterf? Dáár moet je vandaag al voluit
voor gaan.” ■
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TERUGBLIK/VOORUITBLIK

MARJAN VANDERSTEEN GEEFT DE FAKKEL
DOOR AAN PAUL DENDALE

“WIJ WAREN WANDELENDE
ENCYCLOPEDIEËN, MAAR
VAN PATIËNTEN WISTEN
WIJ NIETS”
Marjan Vandersteen was een van de eerste
studenten geneeskunde van UHasselt. Sinds
1981 drukt ze - als professor anatomie en later
ook als opleidingshoofd - mee haar stempel op
de onderwijsvernieuwingen van de opleiding.
Straks geeft ze de fakkel door aan Paul Dendale.
De eerste uitdaging op zijn bord? Een nieuw
patiënt- en studentgericht curriculum voor de
opleiding geneeskunde.
Jij leerde de UHasselt-opleiding geneeskunde als studente kennen. Hoe was dat?
MARJAN VANDERSTEEN: “Ik begon
in 1974 te studeren, één jaar na de oprichting van de universiteit. Dat waren fantastische jaren. De pionierssfeer die hier
heerstte, was onbeschrijflijk. Onze proffen
waren allemaal piepjong – nauwelijks dertig jaar. De assistenten waren nóg jonger.
Wij vormden een hechte community. Iedereen was vastbesloten om van UHasselt een
succes te maken. Dat voelde je.”
ANGST OM HUISARTS TE WORDEN
Eigenlijk wou je dokter worden?
MARJAN VANDERSTEEN: “Dat was het
plan. Na mijn opleiding wou ik specialiseren, maar in die tijd kreeg je als vrouw nog

34

veel minder kansen. Toen hier een vacature
kwam, dacht ik: Dat ga ik doen in tussentijd. En dan zie ik wel weer. Veertig jaar
later zit ik hier nog.” (lacht)
Heb je nooit overwogen om huisarts te
worden?
MARJAN VANDERSTEEN: “Heel eerlijk: dat
durfde ik niet. Daar waren wij – naar mijn
gevoel – niet goed genoeg voor opgeleid. Ik
dacht echt: als ik op de mensen losgelaten
word, dan komen daar doden van.”
PAUL DENDALE: “Dat is jammer genoeg
heel herkenbaar. Wij hadden bakken theoretische kennis, maar wij konden niets. Ik had
misschien vijf bloedafnames gedaan toen
ik afstudeerde. En met een voorschrift wist
ik niet wat te doen. Ik herinner me nog dat
ik, voor ik naar het leger ging, een paar

vervangingen heb gedaan van een huisarts. Met een valiesje vol spiekbriefjes ging
ik op huisbezoek. (lacht) Specialiseren was
eigenlijk een veiligere optie. Dan keek er
tenminste nog iemand een paar jaar mee
over je schouder.”
ALTIJD VERNIEUWEN EN VERBETEREN
Was het curriculum aan UHasselt dan
niet vernieuwend?
MARJAN VANDERSTEEN: “De onderwijsaanpak was vernieuwend. We kregen les
in kleine groepen, met veel zelfstudie en
persoonlijke begeleiding en alle 10 weken
examens. Maar de inhoud was dezelfde
als aan andere Vlaamse universiteiten.”
PAUL DENDALE: “Scheikunde, biologie,
fysica en anatomie: dat waren de vakken

in het eerste jaar in Antwerpen, en ook
elders in Vlaanderen. Wij waren wandelende encyclopedieën, maar van patiënten
wisten wij niets.”
Bracht je daar als assistente meteen verandering in?
MARJAN VANDERSTEEN: “De eerste jaren heb ik vooral mijn vak geleerd: anatomie. Dat is ook mijn grote passie. Linda
Vanormelingen en ik streden voor een
mooie snijzaal, schreven onze eigen cursus, werkten intensief aan onderwijsverbetering binnen ons eigen vak.”
PAUL DENDALE: “De eerste grote curriculumhervorming kwam er in 1997. Ik was
toen nog niet aan UHasselt verbonden, maar
herinner me nog goed dat Marjan in het ziekenhuis dat nieuwe programma kwam voor-

stellen: een geïntegreerd 6-wekensysteem,
patiëntgericht, met live cases en exploratiestages. Dat was echt vooruitstrevend.”
MARJAN VANDERSTEEN: “Het ingangsexamen voor arts werd ingevoerd, dus
konden we de inhoud ook herdenken en
meer aandacht besteden aan vaardigheden. Met dat ingangsexamen bewezen
studenten immers al dat ze over een zekere
wetenschappelijke basis beschikken. Daar
moesten we dus niet meer van scratch beginnen.”

hier niet hoor. (lacht) Wij hebben een
curriculum, een onderwijsmethode en een
visie op onderwijs: dat is niet onderhandelbaar.”
PAUL DENDALE: “Ik werd enorm goed
gecoacht bij mijn onderwijsopdracht. Dat
eerste jaar zaten we letterlijk elke week samen – met Marjan, een onderwijskundige
en studenten – om te kijken wat er goed
liep en wat nog bijgeschaafd moest worden. Een intensief traject, dat wel. Maar tegelijkertijd de perfecte manier om kwaliteit
continu te bewaken en verbeteren.”

EEN BEROEP IN VERANDERING
Professor Dendale, drukte jij van bij het
begin meteen je eigen stempel op jouw
opleidingsonderdeel?
MARJAN VANDERSTEEN: “Zo gaat dat

En nu wacht een tweede grote curriculumwijziging. Waarom is dat nodig?
PAUL DENDALE: “Omdat ons vak enorm
veranderd is en ook blijft veranderen. Waar
wij vroeger veel detailkennis nodig ►
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PROF. DR. MARJAN VANDERSTEEN is professor anatomie, OMT-voorzitter en voorzitter van de examencommissie in de opleiding geneeskunde.
Zij coördineert ook de inleefstages voor geneeskundestudenten. In september 2018 gaat ze op emeritaat.

hadden om de juiste diagnoses en behandelingen te kunnen stellen, is dat vandaag niet meer de hoofdzaak. Computers
ondersteunen die kennis steeds beter. Ze
waarschuwen voor eventuele interactieproblemen tussen medicijnen en maken analyses op maat. Daarmee krijgt de arts een
andere rol. Vandaag moet een arts vooral
veel kunnen: hij moet kunnen inschatten
hoe betrouwbaar nieuwe medische informatie is, goed kunnen communiceren met
patiënten en collega´s, in team kunnen
functioneren,… Dáár willen we onze studenten echt in trainen.”
DE PATIËNT CENTRAAL
Wat verandert er concreet?
PAUL DENDALE: “De opleiding focust
vanaf de eerste dag op de patiënt en de
authentieke beroepspraktijk. We brengen
die patiënten letterlijk naar de les, zodat
studenten de mens achter de aandoening

PROF. DR. PAUL DENDALE is
cardioloog en diensthoofd cardiologie
van het Hartcentrum en het Jessa
Ziekenhuis, en professor cardiologie
aan UHasselt. Als mHealth-pionier is
hij ook een van de drijvende krachten
achter de Mobile Health Unit. In
september 2018 volgt hij professor
Vandersteen op als OMT-voorzitter.
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beter leren kennen. Er komt meer aandacht
voor veel voorkomende klachten – in plaats
van uitzonderlijke, complexe aandoeningen, en we stomen onze studenten ook
beter klaar voor een interdisciplinaire beroepspraktijk.”
MARJAN VANDERSTEEN: “En uiteraard
schoeien we die nieuwe inhoud volledig
op UHasselt-leest: studentgericht, motiverend, activerend én persoonlijk.”
Vind je het niet jammer dat je dat nieuwe
programma niet mee kan uitrollen?
MARJAN VANDERSTEEN: “Ik vond het
fijn om die ideeën mee uit te denken, maar
de implementatie ervan laat ik dit keer

graag aan anderen over.” (lacht)
PAUL DENDALE: “Al gaat Marjan achter
de schermen toch nog betrokken blijven:
we gaan haar enorm missen. Niet alleen
als gedreven professor anatomie en als opleidingshoofd. Maar ook als moederfiguur
binnen de opleiding. Marjan ként studenten echt. Zij weet wat er thuis speelt, wie
het even moeilijk heeft,… Dat is een rol die
niemand zomaar kan overnemen.” ■

DE WERELD EN UHASSELT

WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL 2018

Voetbalgekte op de campus

MOMO SAFARI. PROFESSOR INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN IN HET INSTITUUT VOOR MATERIAALONDERZOEK (IRAN)

Het hele land is in de ban van het WK Voetbal. Ook op onze eigen
universiteitscampussen is er geen ontsnappen aan. Toch supportert lang niet iedereen
voor onze Rode Duivels. Voor wie juichen onze internationale onderzoekers het luidst?
We vroegen het aan Momo Safari, Mayte Gómez Sánchez en Francois Rineau.

“In voetbal is alles mogelijk”
“Iran staat bekend als een voetbalgek land. Dat we voor de vijfde keer ooit naar het WK mogen, werd dan ook met luid gejuich
onthaald. Logisch, in een land dat zo gebukt gaat onder de vele sociale, economische en politieke problemen, is voetbal een echt
feest. Als we ons nationaal team zien spelen, vergeten we even alle zorgen”, vertelt prof. dr. Momo Safari.

BELGIË - IRAN
“Natuurlijk ben ik best benieuwd naar de
resultaten van België. Jullie hebben een
sterk team. Maar als België uiteindelijk
tegen Iran zou spelen – wat ik van harte
hoop – dan zou ik toch voor mijn thuisland
supporteren”, lacht hij. “Dit jaar kán het
ook echt. Met Carlos Queiroz, de voormalige Manchester United-trainer die al
drie verschillende nationale elftallen naar
vier WK´s begeleidde, hebben we een
toptrainer in huis. En dan heb ik het nog

niet over onze winger Alireza Jahanbakhsk,
topscoorder Karim Ansarifard en een speler
als Sardar Azmoun. We verschijnen sterk
aan de start.”
DE EERSTE RONDE
“In Brazilië sloeg wat last-minute Messi-magic onze WK-dromen al in de eerste ronde
aan diggelen. Dat vond ik ontzettend pijnlijk. Maar hopelijk geraken we dit jaar wél
ver. Overeind blijven tussen de grote teams
zal niet evident zijn, maar in voetbal is alles

mogelijk. Met een beetje geluk aan onze
kant...”
THUIS SUPPORTEREN
“Waar ik naar de matchen kijk? Gewoon
thuis. Het is die periode te druk op het
werk om elke keer op café te gaan.
(lacht) Maar de voetbalvreugde zal er
niet minder om zijn. Tegen zo´n topteams
verwacht ik alleen maar schitterende matchen.”
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MAYTE GOMEZ SANCHEZ. GRAFISCH MEDEWERKER OP DE DIENST COMMUNICATIE EN MARKETING (MEXICO)

“Tijdens het WK voel ik me méér Mexicaan dan ooit”
“Niet dat ik zo´n grote voetbalkenner of -liefhebber ben”, begint Mayte Gómez Sánchez meteen. “Maar naar
het WK kijk ik elke keer weer heel erg uit. Het zijn dagen vol spanning, grote emoties, luid geschreeuw en vrolijk
gezang. Dagen waarop ik mij méér Mexicaan voel dan anders.”

TROUWE SUPPORTERS
“Elke Mexicaan groeit op met voetbal.
En met een grootse liefde voor het nationale team. Hoe slecht ons nationaal
elftal ook speelt: wij blijven – anders
dan de Belgen - supporteren, zingen en
schreeuwen. Het moest maar eens helpen”, lacht Mayte.
“Als kind nam mijn vader mij vaak mee
naar het voetbal. Die opzwepende
sfeer, dat gevoel van samenhorigheid
tussen mensen die elkaar amper kennen
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maar die voor 90 minuten door diezelfde
voetbaldroom verbonden zijn,…. Héérlijk
vond ik dat. De WK-sfeer katapulteert mij
altijd weer even terug in de tijd. Het maakt
mijn mooiste Mexicaanse herinneringen
wakker. En het maakt mij ontzettend fier op
mijn roots.”
ZINGEN EN HUILEN
“Ik kan best emotioneel worden van WKvoetbal. Neem nu vorige keer in Brazilië:
toen Oranje in blessuretijd een strafschop
kreeg na een zogenaamde overtreding

van onze voetbal-God Márquez: toen
ben ik gewoon in tranen uitgebarsten.
Zó ontgoocheld was ik.”
ALLES IS MOGELIJK
“Of we dit jaar de finale gaan halen?
Daar durf ik mijn geld niet op inzetten.
Maar in voetbal weet je nooit, he. Alles kan. En we hebben onze Marquez,
Moreno, Lozano…. Wie weet? Hoe ze
het er ook van afbrengen: ik ga in ieder
geval luid supporteren en zingen. Viva
Mexico!”

DE WERELD EN UHASSELT

“Mijn dochter wou een truitje van de Rode Duivels”
Francois Rineau komt uit Frankrijk. Zijn vrouw is Russisch. En zijn dochtertje werd in België geboren. “Wij supporteren tijdens
het WK voor Frankrijk, Rusland én voor België. Mijn dochtertje vroeg vorige week zelfs een truitje van de Rode Duivels. Dat
hebben we dan maar gekocht”, lacht de Franse UHasselt-prof.

VELE LANDSKLEUREN
De WK-gekte is helemaal losgebarsten
ten huize Rineau. “Normaal gezien ben
ik niet zo´n voetbalfanaat, maar tijdens
het WK maak ik graag een uitzondering. Ik hou ontzettend veel van de sfeer
die rond het Wereldkampioenschap
hangt: al die teams uit verschillende landen die elk op hun eigen manier het spel
spelen. En dan die supporters in de vele
landskleuren. Heerlijk toch.”

GEMAKKELIJKE REEKS
“Ik weet dat Frankrijk als een van de topfavorieten gezien wordt – en we hebben ook
echt een team met veel talent en een fantastische bondscoach – maar bij ons thuis
wordt er even luid voor Rusland gesupporterd, hoor. Eigenlijk vinden we het gewoon
heel plezant om samen naar die matchen
te kijken. Het gaat ons vooral om de sfeer
die errond hangt.”

DE RODE DUIVELS
“Ook voor de Rode Duivels juichen we
luid. Mijn dochter is met haar voetbaltruitje en petje in zwart-geel-rood helemaal klaar om haar land naar de finale
te schreeuwen. En zij niet alleen. Na 7
jaar in België klopt mijn voetbalhart eigenlijk sneller voor de Rode Duivels dan
voor het Franse elftal. Als ik lees dat
Frankrijk topfavoriet is, denk ik meteen:
de Belgen hebben minstens even goede
kansen.”

FRANCOIS RINEAU. PROFESSOR MILIEUBIOLOGIE IN HET CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE. (FRANKRIJK)
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STUDENT THOMAS MORTELMANS

DE IDEALE COCKTAIL VAN
Toen hij professor Reygel
in het eerste jaar hoorde
vertellen

hoe

gistcel-

len anarobische energie
én alcohol produceren,
testte

Thomas

Mortel-

mans dat thuis meteen
uit. Vier jaar later lanceert
de

laatstejaarsstudent

biomedische

weten-

schappen zijn eigen gin.
“Het begon vanuit pure
wetenschappelijke

inte-

resse. Mijn gin is samen
met mijn studies gegroeid en geëvolueerd”,
zegt hij.
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LANCEERT ZELFGEBROUWEN GIN

WETENSCHAP EN FUN
Thomas Mortelmans is een bezige bij en
een creatieve duizendpoot. Ambitieuze student. Ijverige stagiair. Praeses bij HOCKEY.
En zelfstandig gin-brouwer. “Tijd om mij te
vervelen, is er op dit moment niet. Elke dag
ben ik tot zes uur in het labo aan de slag,
en ´s avonds en in het weekend probeer ik
mijn gin op de markt te brengen.”
PURE WETENSCHAPPELIJKE 		
INTERESSE
“Het begon echt vanuit een pure wetenschappelijke interesse. Toen ik professor
Reygel in het eerste jaar hoorde vertellen hoe
alcohol kon gebrouwd worden, dacht ik: zo
moeilijk kan dat niet zijn. Een beetje gist, een
beetje suiker. Dat wil ik zelf thuis wel eens
uitproberen”, lacht hij. “Uiteindelijk bleek het
een stuk minder evident dan verwacht, maar
met veel vallen en opstaan, ben ik er in dat
eerste jaar toch in geslaagd om pure alcohol
te produceren.”
“In het tweede en derde jaar kwamen er
in de lessen weer andere dingen aan bod
zoals destillatietechnieken. Ook daar ging ik
thuis weer mee aan de slag. Mijn interesse
was gewekt, en ik ging in mijn vrije tijd ook
lezen over hoe gin, whiskey en rum gemaakt
werden. Hoe werkt dat proces wetenschappelijk? En kan ik dat zelf? Ik bestelde mijn
eerste destillatiekitje en experimenteerde
erop los. Nog steeds vanuit diezelfde wetenschappelijke interesse. Echt experimenteren
om te experimenteren.”
CLOUDY GIN
“Ik brouwde een gin op basis van jeneverbessen, koriander, zeste van citroen en jonagold
appels omdat ik zelf uit de fruitstreek kom.
Proeven heb ik er nooit van gedaan. Dat was
ook geen goed idee geweest. Mijn ►
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eerste brouwsel gin bleek 80% alcohol te
zijn”, lacht Thomas. “Daar diende zich dus
meteen de volgende experimenteerronde
weer aan: de gin verdunnen totdat hij drinkbaar werd.”
“Toen ik de gin tot 40 graden terugbracht,
gebeurde er iets wat ik niet verwacht had.
Het brouwsel sloeg neer in een troebel mengsel. In eerste instantie was ik zwaar ontgoocheld, want ik dacht dat er iets misgelopen
was. Waar kwam die wazige, troebele
schijn toch vandaan? Pas later ontdekte ik
dat ik daarmee net iets heel bijzonders gecreëerd had. Een nicheproduct: een heel
zachte, toegankelijk cloudy gin.”
VAN EXPERIMENT TOT PRODUCT
“Intussen was ik al bijna drie jaar bezig met
dit project, en ik had mijn eigen brouwsel
nog steeds niet kunnen proeven. Dat durfde
ik ook niet, want als ik onderweg toch een
fout gemaakt had, kon mijn gin wel eens heel
toxisch zijn. Stopte mijn project hier dan? Zou
ik mijn eigen gin echt nooit kunnen proeven?
Dat vond ik eigenlijk best jammer.”
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“Het was in de les van professor Houben,
die zelf zijn eigen wijn brouwt, dat ik ontdekte dat er misschien nog een andere piste
was. Ik kon op zoek gaan naar een externe
stokerij die mijn recept in kleine oplage wou
brouwen. Meteen na de les ben ik beginnen rondsurfen en zo ben ik uiteindelijk bij
stokerij Massy terechtgekomen. Van daaruit
is het best snel gegaan.”
EINDELIJK PROEVEN
“Stokerij Massy heeft 120 gins in haar portfolio, maar geen enkele cloudy gin. Zij waren
meteen geïnteresseerd en enthousiast”; vertelt Thomas Mortelmans. “Toen zij mijn gin
voor het eerst gebrouwen hadden en ik voor
het eerst kon proeven: was dat een heerlijk
moment. Onbeschrijflijk zelfs. Ik was ook oprecht blij en opgelucht dat de gin écht lekker
bleek. Want dat weet je natuurlijk niet van
tevoren he. Gelukkig maar natuurlijk, want
daar zat ik dan plots met 220 flessen gin.“
“Ik bedacht de naam MIST. Mijn broer ontwierp een logo en een etiket. En via de vriendin van mijn vader, die een evenementenbu-

reau runt, konden we aan het verkopen gaan.
Eerst verkocht ik mijn gin vooral aan vrienden
en familie. Dan bleek de burgemeester van
Linter plots enthousiast en hij nam mijn gin
op in het streekproductpakket van de stad.
En voor ik het goed en wel besefte, stond ik
op GinStreet mijn gin te verkopen. Intussen is
hij ook in de Gin-shop in Hasselt te koop en
wordt hij o.a. in Stayen geserveerd.”
DE SMAAK VAN SUCCES
“Intussen volgde ik aan UHasselt ook het
keuzevak Ondernemerschap, want gin
brouwen en dat product ook echt aan de
man brengen: dat zijn toch twee heel andere dingen. Ik heb al ontzettend veel geleerd onderweg. Voor mij is dit één groot
avontuur. Maar ik geniet er wel van. En ik
hoop ook echt dat MIST straks door velen
gesmaakt wordt.” ■

Aan de
universiteit
van vandaag
staat niets
vast.
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UHASSELT WAS ERBIJ

UHASSELT VIERT 45STE VERJAARDAG

TAART, IJSJES ÉN
HEEL VEEL MUZIEK!
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UHasselt vierde haar 45ste verjaardag. En dat ging niet onopgemerkt voorbij. De
jarige universiteit reikte niet alleen 7 nieuwe eredoctoraten uit. Ze trakteerde ook
met taart, ijsjes en… een onvergetelijk “eclectisch” universiteitsconcert. Van Stijn
Meuris en Mauro Pawlowski, tot Dana Winner, Tim Vanhamel en Belle Perez: Het
Groot Limburgs Orkest maakte van het negende lustrum een groot muzikaal feest.
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TRENDWATCHING

FRANK NEVEN OVER TRENDS IN BLOCKCHAINTECHNOLOGIE

“BLOCKCHAIN IS VÉÉL MEER
DAN DE BITCOIN!“
Elke editie scant een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van zijn vakgebied de drie boeiendste trends.
Deze editie: Frank Neven over trends in blockchaintechnologie.

1

2

3

EIGENAARSCHAP

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

OVERHEID

“Blockchain is ontwikkeld in functie van
bitcoin, maar de toepassingsmogelijkheden reiken veel verder dan louter financiële transacties. In feite is blockchaintechnologie niet meer dan een enome
lijst van transacties die aan elkaar gelinkt
zijn door een cryptografische functie.
Daardoor heb je geen derde partij meer
nodig. Iedereen heeft de transactielijst ter
beschikking, en niemand kan een bit aan
die lijst veranderen zonder dat het zichtbaar wordt. Sjoemel-proof dus.”
”Blockchain is ideaal voor low-volume,
high-value transacties. Het zal nooit
Visa vervangen, omdat het op korte tijd
die grote aantallen transacties niet aan
kan, maar het is wel ideaal om het eigenaarschap van vastgoed, diamanten of
rechten op creatieve content mee bij te
houden. Hoe hoger de waarde, hoe interessanter het systeem wordt. Met blockchain kunnen traditionele notariskosten
vermeden worden.”

“Waarom is IBM zo geïnteresseerd in
blockchain? Omdat blockchain ook kan
ingezet worden als interactietool tussen
verschillende bedrijven die met elkaar
moeten interageren. Nu gebruiken bedrijven heel dure systemen die onderling niet met elkaar communiceren. Met
blockchain kan iedereen in hetzelfde systeem het overzicht houden zonder daarbij grootse geheimen prijs te geven.”
“Bedrijven willen bijvoorbeeld het hele
traject van hun product opvolgen. Computeronderdelen komen uit China, maar
de verschillende componenten komen
weer uit andere landen. Als je al die
dingen wil traceren, wordt dat heel
complex. Leveranciers zijn niet altijd bereid om al die data zomaar te delen,
maar met een blockchain kan dat perfect. Je zou via een soort track-and-tracesensorsysteem zelfs kunnen bijhouden
waar elk onderdeel zich op elk moment
bevindt.”

“Overheden spenderen veel tijd en energie aan het inventariseren en beschermen van informatie. Voor dat soort toepassingen is blockchain ideaal. Neem
nu patiëntendossiers: je wil natuurlijk
niet dat die informatie in foute handen
terechtkomt, maar tegelijkertijd wil je die
data ook netjes samen houden. Op dit
moment zit die informatie vaak versnipperd verspreid over veel verschillende
organisaties. Met blockchain kan je al
die gegevens gewoon in één systeem
bewaren, zonder dat een derde partij
nodig is om de authenticiteit van de
data te garanderen.”
“Ook universiteiten zouden blockchain
kunnen inzetten om examenresultaten,
data over leerkrediet en zelfs onderzoeksdata te bewaren. Niemand kan
sjoemelen met die data van zodra ze in
het systeem ingebracht worden, en alle
informatie blijft bij elkaar.”

Frank Neven is professor datamanagement en OMT-voorzitter van de opleiding informatica aan UHasselt. Als onderzoeker is hij verbonden aan de Onderzoeksgroep Databases en Theoretische Informatica. Daarnaast is hij een groot pleitbezorger van meer informaticawetenschappen op school, en één van de drijvende krachten achter CodorDojo Hasselt.
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AAN DE
UNIVERSITEIT VAN
VANDAAG BEN JE
NOOIT TE OUD OM
TE LEREN.
Op donderdag 13 september ontdekt u tijdens onze UHASSELT SENIOR CLASS alles over de
nieuwe erfeniswetgeving (dankzij UHasselt-prof Charlotte Declerck). Minister Koen Geens
komt praten over de justitie van de toekomst, Johan Ackaert en HBvL-journalist-op-rust Eric
Donckier laten hun licht schijnen over de gemeenteraadsverkiezingen.
De Senior Class is een organisatie van Universiteitsfonds UHasselt en Het Belang van Limburg.
Meer info over hoe u zich kunt inschrijven vindt u via www.uhasselt.be/universiteitsfonds

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

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

