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WOORD VOORAF

MIDDEN IN DE
MAATSCHAPPIJ
Welke rol kan modulaire geneeskunde spelen voor een snellere diagnose
en een betere behandeling van chronische ziektes? Kunnen we via een
andere fiscaliteit de kinderrechten beter beschermen tegen de gevolgen
van klimaatverandering? En hoe kunnen we de landbouwsector met
nieuwe wetenschappelijke inzichten helpen rendabeler maken? Onze
onderzoekers denken er mee over na.
De grote globale uitdagingen vormen in ons onderzoek vaak het
uitgangspunt. Over de grenzen – van landen en disciplines – heen
zoeken we mee naar oplossingen. Als civic universiteit willen we zoveel
mogelijk impact creëren. We schakelen onze kennis graag in om de
gezondheidseffecten van watervervuiling in Bolivië bloot te leggen,
maar we gebruiken onze inzichten even graag om een constructief
participatieproces rond de Noord-Zuidverbinding – zonder twijfel hét
meest complexe mobiliteitsdossier in Limburg – op poten te zetten.
Ook in ons onderwijs is die civic gedachte het kompas dat ons leidt.
Met welke nieuwe opleidingen kunnen we onze regio sterker, slimmer
en wendbaarder maken? Dat is het uitgangspunt van ons ambitieuze
groeiplan. In deze editie vertelt Kristof Das van Agropolis waarom
Limburg écht beter zou worden van een nieuwe UHasselt-opleiding
bio-ingenieur, en op welke manier onze afgestudeerden de Limburgse
land- en tuinbouwsector kunnen helpen innoveren en versterken.
Hoe kunnen onze afgestudeerden de grootst mogelijke impact creëren?
Die vraag stellen we ons lang niet alleen als het om nieuwe opleidingen
gaat. Met onze curricula proberen we continu antwoorden te bieden op
de grote uitdagingen van vandaag en morgen. En daarbij leggen we
de lat graag hoog. De recent opgerichte Patiëntenambassade van de
opleiding geneeskunde is daar een mooi voorbeeld van. UHasselt wil
immers niet alleen wetenschappelijk sterke artsen opleiden, maar ook
gepassioneerde dokters die oog hebben voor de mens achter de ziekte.
Daarom geven we patiënten graag een plek in onze opleiding. Daarom
denken we onze curricula om.
Als u door dit magazine bladert, merkt u het meteen: UHasselt leeft,
beweegt en zet dingen in beweging. In Limburg, België, Europa en in
andere continenten. Veel leesplezier!

Luc De Schepper
Rector UHasselt
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PATIËNTEN WORDEN EXPERT-DOCENTEN
IN OPLEIDING GENEESKUNDE

“ EEN PATIËNT
IS ZOVEEL
MÉÉR DAN EEN
ZIEKTEBEELD.”
“Dokters

zijn

experten

in

het

medisch-

wetenschappelijke. En zo hoort het ook. Maar een
goede arts is nog zoveel méér”, stelt prof. dr. Wim
Pinxten. “Wij willen artsen opleiden die – naast die
wetenschappelijke expertise – ook oog hebben
voor de mens achter de patiënt. Om die menselijke
reflex al groeikansen te geven in de opleiding
geneeskunde, startten we in september 2018 met
de Patiëntenambassade.” UHasselt Magazine sprak
met patiënt-ambassadeurs Axel Verstrael, Carine
Gilissen en Rozette Reyskens.

Voor dit interview zoomden we in op de getuigenissen van Rozette, Axel en Carine, maar we
gingen het gesprek ook aan met patiënt-ambassadeurs Inge Bocken, Ingrid Bauwens, Nele
Kenis en Valerie Storms. Ook hun verhalen inspireerden.
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PATIËNT-AMBASSADEUR
AXEL IN EUROPEES
PATIËNTENFORUM
Ook de European Society for
Cardiology (ESC) wil patiënten
nauwer betrekken bij het
wetenschappelijk cardiologisch
onderzoek.
UHasselt-patiëntambassadeur Axel Verstrael
maakt sinds kort ook deel uit
van het ESC-patiëntenforum.
Daarmee is hij één van de
25 Europese hartpatiënten die
genomineerd werden door
clinici die lid zijn van de ESC.

Wat moeten we precies verstaan onder
de Patiëntenambassade?
WIM PINXTEN: “Een opleiding geneeskunde heeft alleen maar bestaansrecht, omdat
er patiënten zijn. En toch krijgt die patiënt
in de klassieke opleiding te lang maar een

vonden we dat niet logisch. Daarom zochten we naar een manier om de verhalen
van patiënten structureel in te bedden in het
curriculum, zonder daarbij afbreuk te doen
aan die stevige medisch-wetenschappelijke
basis.”

”

Wat betekent het om patiënt te zijn?
Hoe verandert dat mijn leven? Mijn
ervaring als patiënt deel ik met de
studenten

triviale rol. De eerste drie jaar timmeren
we vooral aan een stevige theoretisch-wetenschappelijke basis. Studenten zien vaak
nauwelijks een patiënt voordat ze in hun
masteropleiding op stage gaan. Eigenlijk
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AXEL VERSTRAEL: “In gastcolleges doen
wij als ervaringsdeskundigen ons verhaal.
Wat betekent het om patiënt te zijn? Hoe
verandert dat ons leven? Wat doet dat met
ons als mens? Welke eenvoudige dagelijkse

handelingen zijn plots een struikelblok? En
welke rol kan een arts daarin spelen? Wij
zijn expert in het patiënt-zijn. Door in gastcolleges onze meest persoonlijke ervaringen
– in alle openheid - met studenten te delen,
geven we de patiënt een menselijk gezicht.”
Waren jullie meteen enthousiast over dit
initiatief?
AXEL VERSTRAEL: “Absoluut. Zelf heb ik
met het Brugada-syndroom en ARVc twee
stoorzenders in het ritme van mijn hart. Soms
moet mijn defibrillator tussenkomen om mij
te behoeden voor de dood. Dat heeft mijn
leven enorm veranderd. Ik heb zelf aan
den lijve ervaren dat het soort arts dat je
onderweg tegenkomt een enorm grote
impact heeft op hoe je je voelt. Luistert hij
echt naar wat je vertelt? Weet hij wat jou
bezighoudt? En kan je met vragen bij hem
terecht? Die dingen bepalen in sterke mate
mee of jij je meer patiënt of meer mens
voelt. Mijn ervaringen als patiënt deel ik al
een paar jaar met de derdejaarsstudenten
geneeskunde. Samen met een cardioloog
neem ik hen tijdens een gastcollege mee
naar de kant van de patiënt. Vanuit dit

engagement kwam de vraag om de
Patiëntenambassade mee uit te bouwen.
Dat vond ik meteen een schitterend idee.
Als we jonge artsen-in-opleiding die
inzichten al tijdens hun studie kunnen
meegeven, dan levert dat immers altijd op.
Daarnaast vind ik het ook fijn dat we met
de Patiëntenambassade de kans krijgen om
een juister beeld van de patiënt te schetsen.
In het ziekenhuis – wanneer onze artsen
ons zien – zijn we meestal op ons zwakst.
Tijdens de gastcolleges staan we in onze
kracht en kunnen we onszelf veel eerlijker
presenteren.”
ROZETTE REYSKENS: “Ook ik was meteen
enthousiast. Ik heb zelf veertig jaar in de
zorgsector gewerkt. In het ziekenhuis werkte
ik samen met heel veel verschillende artsen.
Lang voor ik zelf ziek werd, ergerde ik me
al aan artsen die vanuit een heel enge
bril naar medisch-wetenschappelijke feiten
bleven staren terwijl ze de mens achter de
patiënt niet zagen, of niet wilden zien. Voor
mij was altijd duidelijk dat je lichamelijke
klachten en psychisch welzijn niet zomaar
van elkaar kon scheiden. Toen mijn dochter
elf jaar geleden stierf bij een verkeersongeval
werd pijnlijk duidelijk hoe slecht sommige
artsen erin slagen om dit soort verlies
bespreekbaar te maken. En toen ik 2012
voor het eerst longkanker kreeg – in 2016
en in 2019 ben ik hervallen, ervaarde
ik persoonlijk dat de geneeskunde niet
meteen excelleert op menselijk vlak. Daar
hebben we nog een lange weg te gaan.
Dit soort initiatieven kan daar verandering
in brengen.”
Loopt er zoveel fout?
CARINE GILISSEN: “Er loopt ook veel
goed. En ook die positieve verhalen
kunnen studenten inspireren. Toen ik op mijn
46ste ook de diagnose van het Brugadasyndroom kreeg, besefte ik meteen dat ik
veel geluk had dat ik er nog was. Maar
tegelijkertijd staat je wereld op dat moment
ook even stil. Het Brugada-syndroom: wat
houdt dat precies in? Wat betekent dat voor
mij? Hoe gaat die defibrillator mijn leven
veranderen? En op welke manier heeft dat
impact op mijn gezin? Mijn cardiologe
was fantastisch. Zij ging de dialoog aan
en zorgde er bovendien voor – zonder
dat ik daarbij moest aandringen – dat mijn
zoon heel snel getest kon worden. Haar
menselijke aanpak maakte het verschil. ►

DE PATIËNTENAMBASSADE IN HET CURRICULUM

Gastcolleges en
– straks ook –
videogetuigenissen
In september 2018 richtte de opleiding geneeskunde de Patiëntenambassade op. Ze zochten een brede waaier patiënt-experten
die in alle openheid hun ervaringen met studenten wilden delen.
Wat betekent het om patiënt te zijn? Voor welke aspecten is er
nog te weinig begrip? En op welke terreinen kan een arts het
verschil maken? “Zonder afbreuk te doen aan de medisch-wetenschappelijke basis van ons opleidingsprogramma´s, gaven we
die getuigenissen van patiënten een vaste plek in het curriculum”,
aldus professor Wim Pinxten.

GASTCOLLEGES
“We werken op dit moment vooral met gastcolleges”, legt eerstejaarsstudent
Michiel Kellens uit. “Complementair aan de klinische lessen komen patiënten
hun persoonlijke verhaal vertellen. Na een les anatomie over de nieren,
getuigde een nierpatiënt bijvoobeeld over de impact van zijn aandoening
op zijn dagelijkse leven. Een andere keer volgde de getuigenis van een
muco-patiënte op de lessen genetica waarin puntmutaties besproken werden. Die verhalen maken de wetenschappelijk-medische theorie meteen heel
concreet.”
INTERDISCIPLINAIRE CASUÏSTIEK
“De lessen interdiscipinaire casuïstiek zijn een echte eye-opener”, vertelt
Michiel Kellens enthousiast. “In dat kader komen – vier keer per jaar - patiënten samen met hun zorgverleners getuigen over hun ziekteproces. Zo
spraken we in het Jessa ziekenhuis al een keer met specialisten, huisartsen,
verpleegkundigen, psychologen en patiënten over borstkanker. Dan zie je
pas goed hoeveel zorgverleners zich rond één patiënt verzamelen, en besef
je spontaan dat interdisciplinair overleg in onze job geen luxe is. Tijdens
een andere casus werd er ingezoomd op spina bifida. Hoewel we ook
die keer verhalen van gynaecologen, neurologen, kinesitherapeuten en patiënten hoorden, bleef mij van dat gastcollege vooral bij hoe anders twee
gezinnen met eenzelfde aandoening omgingen. Op papier leden beide
patiënten aan exact dezelfde aandoening, en toch worstelden ze met heel
andere uitdagingen.”
VIDEO-GETUIGENISSEN
“Naast de klassieke gastcolleges willen we straks ook gaan werken met
kortere videofragmenten bij een aantal topics: de financiële druk waarmee
patiënten kampen, de ethische vragen rond genetisch testen of de combinatie werk-ziekte-gezin”, legt prof. dr. Wim Pinxten uit. “Op die manier willen
we de persoonlijke verhalen van onze patiënt-ambassadeurs nog dieper
verankeren in ons curriculum.”
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Daardoor voelde ik mij oprecht in goede
handen en had ik meer vertrouwen in een
goede afloop.”
AXEL VERSTRAEL: “Continu in dialoog
treden met ons als patiënt: dat is cruciaal.
Zelf heb ik mij ook altijd goed gevoeld bij
artsen die met mij meedenken, mij serieus
nemen en effectief horen wat ik zeg. En wat
die vragen betreft: die blijven. Ook na tien
jaar duiken er nog heel elementaire vragen
op.”
Zoals?
AXEL VERSTRAEL: “We hebben een heel
warme zomer achter de rug. En het had
toch fijn geweest als we als hartpatiënten
beter geweten hadden hoe we daarmee
om moesten gaan. Als Brugada-patiënt
mag je geen sauna of een stoombad
nemen. Maar wat doe je bij 36 graden en
meer? Mag je dan gewoon actief in de zon
komen? Blijkbaar wel. Maar niemand heeft
ons dat verteld. Artsen denken daar niet
spontaan aan, en dus heb ik – net als veel
andere hartpatiënten - deze zomer vooral
veel binnen gezeten. Jammer, want dat heeft
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direct impact op je levenskwaliteit, terwijl
een eenvoudige e-mail of een tekstbericht
met richtlijnen hierover al een verschil had
kunnen maken.”
Wat is voor jullie een goede arts?
CARINE GILISSEN: “Een arts bij wie je jezelf op je gemak voelt en die jou meer mens
doet voelen dan patiënt. Dat vraagt niet
eens zo´n grote inspanningen, maar wel
een andere insteek. Als ik alle zes maanden een kwartier lang op de behandeltafel
lig om mijn defibrillator te laten controleren,
dan is het gewoon prettig als de dokter op
dat moment gewoon een praatje met mij
maakt, in plaats van letterlijk boven mijn
hoofd over mijn aandoening staat te praten
met een collega.”
AXEL VERSTRAEL: “Een arts die écht naar
je luistert, met je meedenkt, en duidelijk
maakt wat hij wel en niet voor jou kan doen.
Iemand die Axel in zijn dagelijkse leven ziet
zitten in plaats van alleen maar een Brugada-patiënt die hij moet onderzoeken. Een
arts die oog heeft voor het bredere plaatje
en die door zijn waarachtige interesse in

zijn patiënt bijvoorbeeld ook beseft dat sommige patiënten onder zware financiële druk
staan. Zo´n sfeer laat toe om tijdens een
consultatie aan een patiënt te vragen: lukt
het nog op het einde van de maand?”
CARINE GILISSEN: “Meestal gaat het om
heel kleine dingen. Zelf stoor ik me elke
keer weer aan de manier waarop artsen
mijn agenda totaal overnemen. Meestal rolt
je volgende afspraak al uit de printer als je
jezelf nog aan het aankleden bent. Men
vraagt nooit of dat moment jou wel past. Je
krijgt gewoon een blad in je handen met de
datum van je nieuwe afspraak erop. Dat is
de datum. Zorg maar dat je er bent. Alsof
wij intussen niet gewoon ook aan het werk
zijn en andere plannen hebben.” (lacht)
ROZETTE REYSKENS: “Heel herkenbaar.”
Het menselijke aspect verdient meer aandacht.
AXEL VERSTRAEL: “Absoluut. Dokters
focussen nog te vaak heel eng op je
aandoening terwijl de impact van die
aandoening op ons leven echt gigantisch
is. Als je een defibrillator krijgt, mag je
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bijvoorbeeld zes maanden niet meer auto
rijden. Mijn intuïtie zei dat het – ook na die
zes maanden - te risicovol was om zelf nog
met de auto te rijden. Terecht, want vier
keer is mijn hart gaan fibrilleren toen ik als
passagier in de auto zat. Mocht ik op die
momenten aan het stuur gezeten hebben,
zou ik vier keer een serieus ongeval met
enorme schade veroorzaakt hebben. En
toch heeft die keuze - rijd ik nog of niet
meer? – mij lang bezig gehouden. De
impact van mijn beslissing heeft immers
gigantische impact op mijn sociale leven en
dat van mijn gezin. Maar voor de arts zijn
die zorgen eigenlijk geen issue. Na zes
maanden kan dat van hun lijstje geschrapt
worden, want van de wet en de arts mag je
gewoon weer achter het stuur.”
ROZETTE REYSKENS: “Als je als patiënt in
zo´n situaties blijft praten over je twiijfels
en angsten, vinken artsen meteen het
hokje “psychisch” aan. Dan verwijzen ze
jou door. Voor hen lijkt dat logisch. Het
medische is hun ding, de psychologie
daarrond is de job van iemand anders.
Terwijl je die twee dingen in de praktijk

”

Door écht te luisteren en mee te
denken, laat een arts je meer mens
voelen dan patiënt.

gewoonweg niet kan loskoppelen. Dat
is eigenlijk jammer, want daardoor zal
je als patiënt ook niet open over al je
bezorgdheden praten.”
Wat hopen jullie met de Patiëntenambassade te realiseren?
AXEL VERSTRAEL: “De reacties van
studenten zijn uitermate positief. En ik ben
ervan overtuigd dat wanneer zij – al tijdens
hun opleiding – het totaalplaatje te zien
krijgen, dit straks ook tot een andere vorm van
betrokkenheid
zal
leiden
in
hun

dokterskabinet. Onze verhalen gaan niet
om het zuiver-medische. Wij vertellen hen
niet waar er een spuitje gezet moet worden.
In de Patiëntenambassade krijgt het fragielmenselijke aandacht. De dingen die zij in
geen enkel handboek terug kunnen vinden.”
WIM PINXTEN: “Als we onze studenten die
menselijke reflex kunnen meegeven, ben ik
ervan overtuigd dat ze als arts straks nog
meer het verschil kunnen maken.”▪

STUDENTEN OVER DE PATIËNTENAMBASSADE

INSPIREREND ÉN MOTIVEREND
“Het is superverrijkend om die persoonlijke en moedige getuigenissen van patiënten te horen”, vertellen Sarah en Marie Martens
uit het eerste bachelorjaar geneeskunde. “In de aula is het elke
keer weer muisstil wanneer patiënten praten, en hun verhalen
blijven lang nazinderen. Ze maken indruk. Logisch natuurlijk,
want de patiënt: dáár draait geneeskunde uiteindelijk om.”

we echt impact hebben in onze job? Dan moeten we vooral de
mens achter de patiënt willen en durven zien. Op dat vlak is de
Patiëntenambassade toch een echte blikopener.”

“Enerzijds helpen de gastcolleges ons om een aantal ziektebeelden beter te memoriseren. Die concrete verhalen maken
bovendien heel zichtbaar hoe sommige vakken onderling met
elkaar verbonden zijn. Anderzijds motiveren de gastcolleges ons
ook echt om een nog betere arts te worden.”
“De Patiëntenambassade doet ons voluit beseffen dat je als arts
veel meer bent dan een medisch-wetenschappelijke expert. Wij
werken straks niet met data, maar met mensen. En de beslissingen die wij maken, kleuren het leven van onze patiënten. Willen
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KAREL PROESMANS WINT PRESTIGIEUZE EARLY CAREER PRIZE

“ER IS NOG ZOVEEL
TE ONTDEKKEN”

Theoretisch fysicus dr. Karel Proesmans heeft – als eerste Belg ooit – in Stockholm
de prestigieuze Early Career Prize van de European Physical Society gekregen. Met
die award werd de 26-jarige UHasselt-onderzoeker gelauwerd voor zijn onderzoek
naar de thermodynamica in een microscopische omgeving.
Diepe verwondering over de ons omringende wereld, een oneindige fascinatie
voor natuurkundige wetten en een onstilbare honger naar nieuwe ontdekkingen:
dat is wat Karel Proesmans drijft. De ontdekking hoe een bal zich beweegt onder
de zwaartekracht gaat helemaal terug tot
Newton, maar er is zoveel dat we nog
niet begrijpen. De theoretische fysica
wil de wereld rondom zo goed mogelijk
doorgronden. Het is een poging om de
meest basale, natuurlijke wetten of theoretische principes in kaart te brengen. “Er
zijn enorm veel dingen ontdekt de laatste
eeuw, maar wat wij bestuderen is echt fundamenteel en heel vernieuwend”, vertelt
Karel Proesmans.
MECHANISMEN BLOOTLEGGEN
De
UHasselt-onderzoeker
verricht
fundamenteel onderzoek in het domein
van de thermodynamica van de kleine
systemen. “Thermodynamica is een theorie
die al bestaat voor grote systemen en
voor systemen in evenwicht, maar - in
een wereld waar technologie almaar
kleiner wordt – kan de theorie voor kleine
systemen, zoals biomoleculen, enzymen en
andere kleine partikels, ook voor andere
wetenschappers heel wat kansen creëren.”
Zelf focust Proesmans op het zogenaamde
stochastische proces: “Ik kijk op een
theoretisch fundamenteel niveau naar
wat er gebeurt op vlak van temperatuur,
warmte, energie, arbeid en straling in die
kleine systemen. Welke wetmatigheden
gelden voor al die systemen? Kunnen
we algemene bovengrenzen van arbeid
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en efficiëntie definiëren? En kunnen we
gaan voorspellen hoe fluctuaties zich gaan
gedragen? Daar maak ik berekeningen en
statistische simulaties rond. Met de kennis
die ik opbouw, kunnen – in een latere fase
– ook andere wetenschappers weer aan de
slag.”
WETMATIGHEDEN ONTRAFELEN
“Als fysicus ben ik geïntrigeerd door de
wereld rondom mij. Welke wiskundige
processen liggen aan de basis van alles?
Welke principes gelden voor al die systemen
en reguleren alles wat er rondom ons gebeurt?
En hoe kunnen we die wetmatigheden
blootleggen? In mijn onderzoek richtte ik
mij op de thermodynamische principes in
een microscopische omgeving. Daarover
heb ik nieuwe theoretische voorspellingen
bedacht en afgetoetst. Op die manier heb
ik het bestaande model verder verfijnd en
uitgediept. Dat ik voor deze bijdrage nu
deze mooie erkenning krijg vanuit mijn
vakgebied, betekent heel veel voor mij. Ik
ben mijn promotor prof. dr. Christian Van
den Broeck bijzonder dankbaar dat hij mij
voor deze prijs genomineerd heeft. Hij was
mijn grootste motivator en degene die mij de
weg heeft getoond naar dit boeiende deel
van de fysica. Dat hij er – door zijn te vroege
overlijden – niet meer bij was om samen met
mij deze erkenning te vieren, smaakte bitter.”
DNA-REPLICATIES

ONDERZOEK UHASSELT EN TNO

ZON ALS BRANDSTOF
OM CHEMISCHE
PROCESSEN AAN TE
DRIJVEN
Onderzoekers van UHasselt en het Nederlandse TNO hebben een
innovatief concept ontwikkeld om zonlicht direct te gebruiken als
‘brandstof’ om chemische processen aan te drijven. Ze zijn erin
geslaagd om CO2 bij lage temperatuur en met zonlicht als duurzame
energiebron om te zetten naar de brandstof methaan.

UITZONDERLIJK HOGE EFFICIËNTIE
De bereikte resultaten zijn bijzonder omdat een ongewenst afvalproduct,
namelijk CO2, met behulp van zonlicht wordt omgezet naar methaan als
bruikbare brandstof. Daarbij wordt 55% van de energie uit het zonlicht
gebruikt. Een uitzonderlijk hoge efficiëntie in vergelijking met conventionele
fotokatalysatoren die in de meeste gevallen alleen het UV-deel van het
zonlicht gebruiken.
Met het door TNO en de Universiteit Hasselt ontwikkelde concept wordt
methaan geproduceerd met zonlicht als enige energiebron en bij lage
temperatuur en lage druk. Deze innovatie kan gelijktijdig bijdragen aan
de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en aan de
vermindering van CO2-uitstoot.
Deze onderzoeksresultaten kaderen in het Intereg V-project EnOp met
cofinanciering van de Provincie Limburg.

Binnenkort vertrekt dr. Karel Proesmans voor
twee jaar naar Vancouver, Canada. Daar
zet hij zijn onderzoek voort. “Al wordt mijn
onderzoek in Canada toch een stukje toegepaster en concreter. In Vancouver ga ik
bestuderen hoe het mechanisme van dnareplicaties werkt. Als je een cel deelt, zal
het dna verdubbelen, maar welke onderliggende principes definiëren dat proces?
Hoe werkt dat mechanisme op theoretischfysisch vlak? Ook daar ga ik weer nieuwe
theoretische voorspellingen maken, allerlei
scenario´s uitdenken en aftoetsen om de bestaande modellen verder te verfijnen. Ik kijk
heel erg uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn
onderzoekscarrière.”▪
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UHASSELT IN ACTION

20 JAAR VLIR-UOS

EREDOCTORAAT VOOR CLARICE
GARCIA BORGES DEMÉTRIO
Ter ere van het twintigjarig bestaan van VLIR-UOS reikt UHasselt een
eredoctoraat uit aan de Braziliaanse professor Biometrie Clarice Garcia
Borges Demétrio. “Clarice is één van de steunpilaren van de biostatistiek”,
zegt rector Luc De Schepper.

“Onvermoeibaar reisde Clarice de wereld rond om nieuwe kennis op te doen, uit te
dragen en studies op te starten met partners over de hele wereld”, vertelt co-promotor
prof. dr. Geert Molenberghs. “Haar werk zette de biostatistiek op de kaart in Brazilië
en ver daarbuiten.”

VERKEERSVEILIGHEID

KAN
TECHNOLOGIE
ONGEVALLEN
HELPEN
VOORKOMEN?

Hoe
kan
technologie
de
verkeersveiligheid verbeteren? Kan
een sensor in je stuur monitoren of
je wel oplet? En helpt het wanneer
de camera in je auto jou na een rit de
gevaarlijke verkeersmanoeuvers toont?
De volgende drie jaar onderzoekt het
Instituut voor Mobiliteit (IMOB) dit samen
met 13 internationale onderzoekscentra
en bedrijven in het kader van een
Europees Horizon2020-project.

NIEUWE BEHEERDER EN ACADEMISCH DIRECTEUR

NIEUW BEHEERDERSDUO
AAN UHASSELT
Gerd Van Den Eerde wordt vanaf 1 september algemeen beheerder van
UHasselt. An De Backer wordt algemeen academisch directeur. Dat maakte
de Raad van Bestuur op 13 juni 2019 bekend.

ALGEMEEN BEHEERDER
Als algemeen beheerder zal Gerd Van Den Eerde een visie en
het strategisch beleid van UHasselt ontwikkelen en uittekenen op
vlak van administratief en technisch personeel, financiën, ICT,
infrastructuur en facilitair beheer. De administrateur bij de Hoge
Raad voor de Justitie keert met deze carrièrewissel terug naar het
onderwijs. Daar kan hij op een ruime ervaring terugblikken als
o.a. coördinerend Inspecteur bij de Onderwijsinspectie en verschillende directeursfuncties bij de Thomas More Hogeschool.
ALGEMEEN ACADEMISCH DIRECTEUR
An De Backer, de huidige directeur Rectoraat van UHasselt,
neemt de nieuwe functie van algemeen academisch directeur
op. Zij zal samen met de rector en de vicerectoren het
strategisch academisch beleid uitwerken en de werking van de
academische diensten coördineren en optimaliseren.
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ZELFRIJDENDE AUTO
“Menselijke fouten zijn de grootste oorzaak
van verkeersongevallen”, stelt prof. dr. Tom
Brijs, die deze studie coördineert. “Daarom
hebben autoconstructeurs al massaal
sensoren en camera´s in wagens ingebouwd
die bij gevaarlijke situatie de chauffeur
verwittigen of zelfs ingrijpen. Toch zijn
volledig zelfrijdende auto´s nog niet voor
morgen.”
“Hoe ga je met die tussenfase om, waarbi
het steeds minder duidelijk wordt wie zal reageren: de chauffeur of de auto? En welke
rol kan technologie daarin spelen? Dat
soort complexe vragen willen we met het
i-DREAMS-project onderzoeken.”

UITKIJKTOREN TRONTON OFFICIEEL GEOPEND

UITZICHT OP ECOTRON ONDERZOEK
De Ecotron in het Nationaal Park Hoge Kempen maakt het UHasseltklimaatonderzoek zichtbaar bij het brede publiek. Met de uitkijktoren Tronton werd
nu ook het sluitstuk van dit project geopend. Naast het uitzicht, worden bezoekers
er getrakteerd op video´s en animaties over het Ecotron-onderzoek.
“We vinden het belangrijk om het wetenschappelijk Ecotron-onderzoek bij het
brede publiek bekend te maken. We organiseren talrijke activiteiten voor scholen,
verenigingen en andere geïnteresseerden. Deze uitkijktoren kadert in diezelfde
missie en zal ons helpen om ons verhaal toegankelijker te maken”, vertelt dr.
Natalie Benaerts

VLAAMS-NEDERLANDS KENNISCENTRUM

WERKEN OVER DE GRENS:
AANBEVELINGEN VOOR
BELEIDSMAKERS
Werken over de grens brengt heel wat belemmeringen met zich mee,
zowel op vlak van fiscaliteit als sociale zekerheid. De faculteit Rechten
van UHasselt en ITEM, Universiteit Maastricht slaan de handen in elkaar
om deze knelpunten in kaart te brengen. “Samen willen we zoeken naar
oplossingen en deze voorleggen aan beleidsmakers”, zegt prof. dr. Elly
Van de Velde (UHasselt).

GRENSGEVALLEN
“Heel wat Limburgers die in België
wonen, maar in Nederland werken en
vice versa, stoten op belemmeringen.
Op Europees vlak is er geen regelgeving
en daardoor kunnen grensarbeiders
belastingvermindering mislopen of
in een situatie komen waarin beide
landen belastingen willen heffen op hun
inkomen”, legt professor Van de Velde
uit.

BELEIDSADVIES
Na een eerdere doctoraatsstudie rond
dit thema, starten UHasselt en UMaastricht nu met een kenniscentrum. De onderzoekers willen meer inzicht krijgen
in de belemmeringen, aanbevelingen
voor beleidsmakers formuleren en hun
resultaten bekend maken bij het brede
publiek. Dit kenniscentrum wordt mee
gefinancierd door de Belgische Provincie Limburg.
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HET EFFECT VAN NANOZILVER IN LANDBOUWSPROEISTOFFEN OP MAÏS

“NIEUWE WERELDEN
ONTDEKKEN EN
MYSTERIES ONTRAFELEN“
Nanozilver is volop in opmars. De zilver partikels worden gebruikt om ongewenste
micro-organismen zoals bacteriën te doden. In landbouwsproeistoffen worden
de chemicaliën ingezet om plantenziekten tegen te gaan. “Toch kunnen ze ook
het tegenovergestelde effect hebben. De partikels leiden immers niet tot minder,
maar net tot méér mogelijke ziekteverwekkers”, vertelt Wouter Sillen die in zijn
doctoraatsonderzoek de invloed van zilver nanopartikels op maïs onderzocht.
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ONDERZOEK IN ACTIE

Wat heb jij precies in je doctoraat onderzocht?
WOUTER SILLEN: “We zagen dat nanozilver heel erg aan het opkomen was in
de landbouw. Het is een interessante stof
waarvan we de impact op natuurlijke systemen op dit moment nog niet goed kennen. Omdat nanozilver lang in de bodem
kan blijven zitten, kan het na herhaaldelijk
gebruik allerlei organismen, gewenst of
ongewenst, beïnvloeden. Aanvankelijk wilden we graag onderzoeken wat de effecten van die stof waren op het microbioom
en de plant, om vervolgens na te gaan of
we – met gebruik van planten – toekomstige ongewenste effecten konden oplossen. Uiteindelijk heb ik vooral het globale
mechanisme in kaart gebracht. Mijn focus
lag daarbij altijd op het microbioom.”

veel nanozilver aan je sproeistoffen toevoegt, dan werk je in feite het natuurlijke
afweersysteem van de maïs tegen in de
vorm van bacteriën. Daardoor nemen de
slechte schimmels toe en wordt de maïs
op termijn zieker in plaats van gezonder.
Het doodt immers niet alleen de bedoelde
slechte microben maar ook de goede.”
ONTDEKKINGSREIZIGER
Wat trekt jou in dit onderzoek aan?
WOUTER SILLEN: “In de biologie is de
microbiële wereld nog vrij onontgonnen
terrein. Daar is nog immens veel te ontdekken. Volgens een recente schatting kennen

”

IMMUUNSYSTEEM VAN DE PLANT
Het microbioom van de maïsplant?
WOUTER SILLEN: “Precies. Het menselijk
microbioom in onze darmen wordt stilaan wat bekender. Dat blijkt niet alleen
belangrijk voor de vertering van ons voedsel, maar wordt ook gerelateerd aan tal
van ziektes en onze gemoedstoestand. We
dragen als mens eigenlijk meer bacteriële
cellen in ons dan menselijke cellen. Het is
dus maar logisch dat die bacteriële cellen ook impact hebben op onze gezondheid en ons welbevinden. Hetzelfde geldt
eigenlijk voor planten. Ook zij hebben in
hun weefsel – zowel in en op de wortel,
de stengel en de vruchten als rond de wortels in de rhizosfeer – een microbioom.
Dat microbioom speelt een grote rol in het
opnemen van nutriënten en in het vechten
tegen ziektes. Zeker in de context van de
effecten van nanozilver is het dus bijzonder
interessant.”
Het plantenmicrobioom als een soort van
immuunsysteem?
WOUTER SILLEN: “Een beetje wel. Binnen dat denkkader kan je de impact van
nanozilver dan vergelijken met het gebruik
van te zware antibiotica. Antibiotica mogen dan wel de kracht hebben om ziektes
te bestrijden; te zware antibiotica werken
vooral je eigen darmbacteriën tegen en
maken je immuunsysteem zwakker waardoor je net vatbaarder wordt voor ziektes.
Hetzelfde geldt voor nanozilver. Als je te

WOUTER SILLEN: “An sich is het onderzoek dat ik voer tamelijk theoretisch, maar
het geeft me wel extra voldoening dat mijn
inzichten ook relevant zijn voor de wereld
daarbuiten. Het is fantastisch als je met
wetenschappelijk onderzoek kan anticiperen op een aantal potentiële toekomstige
problemen. Met mijn onderzoeksresultaten
kan de landbouwsector het gebruik van
nanozilver kritisch evalueren. Hoewel de
negatieve effecten in mijn onderzoek sneller zichtbaar werden – omdat ik het effect
van nanozilver in een serre op maïs in potten heb getest – is hiermee wel duidelijk
dat het gebruik van deze chemicaliën op
lange termijn altijd negatief zal zijn. Ook

Te veel nanozilver in sproeistoffen
maakt maïs net zieker in plaats van
gezonder

we nog maar 0,001% van alle microbiële
soorten. In mijn onderzoek waan ik me een
soort van ontdekkingsreiziger die plekken
mag verkennen waar niemand mij ooit
voorging. Ik mocht bovendien met een hele
brede blik naar het totale micro-ecosysteem
kijken. Ik selecteerde niet één bepaalde
bacterie om na te gaan wat het effect
daarvan was, maar mocht het globale mechanisme in kaart brengen. Wat gebeurt
er daar precies in dat micro-ecosysteem?
Hoe interageren de bacteriën en fungi met
elkaar? Het is waanzinnig boeiend om dat
onderliggend mechanisme te ontrafelen en
in kaart te brengen. In mijn onderzoek komen bovendien heel veel verschillende disciplines bij elkaar: biologie, chemie, maar
ook informatica en statistiek. Van die brede
benadering houd ik ontzettend veel.”
ANTICIPEREN OP PROBLEMEN
Hoe belangrijk is de maatschappelijke relevantie van je onderzoek voor jou?

op het veld daarbuiten zal het nanozilver
zich blijven opstapelen in de bodem en
zo zal het op een bepaald moment altijd
ziektes gaan promoten in plaats van indijken. Bovendien kunnen de inzichten die ik
vergaarde rond het microbioom ook ingezet worden in de ontwikkeling van nieuwe
methoden om de landbouw efficiënter te
maken. We zouden kunnen nagaan of we
op lange termijn – ook in een context van
klimaatverandering en een toenemende
druk op de landbouw – systemen stabieler kunnen maken met de kennis van dat
microbioom.”
Wordt vervolgd dus?
WOUTER SILLEN: “In de microbiële wereld
is nog zoveel te ontdekken. Als we beter
kunnen doorgronden hoe al die microbiële
organismen met elkaar interageren, levert
dat gegarandeerd nog meer inzichten
op die een gigantische, maatschappelijk
impact kunnen hebben.”▪
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GROEIPLAN

GROEIPLAN UHASSELT
Met het Groeiplan toont UHasselt zich ontzettend ambitieus. De universiteit wil met twaalf nieuwe opleidingen op tien jaar uitgroeien tot een
universiteit van 10.000 studenten. Eén van de nieuwe opleidingen in dat Groeiplan is de opleiding bio-ingenieur.
Waarom heeft Limburg en Vlaanderen nood aan een nieuwe opleiding bio-ingenieur? En welke eigen accenten moet UHasselt leggen?
UHasselt Magazine vroeg het aan Kristof Das, manager van de Limburge incubator voor de land- en tuinbouw Agropolis.

BIO-INGENIEUR

“GEEN INNOVATIE
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ZONDER KENNIS”

De land- en tuinbouw is een belangrijke
sector voor Limburg. De globale Limburgse
agro-sector

telt

maar

liefst

4.000

bedrijven die samen zo´n 20.000 mensen
tewerkstellen. “Het is een beloftevolle
sector, maar ook eentje die voor grote
uitdagingen staat. Om de omschakeling
naar een innovatieve, milieubewuste
en

meer

rendabele

landbouw

te

ondersteunen, is opleiding en onderzoek
in bio-ingenieurswetenschappen nodig”,
zegt Kristof Das, manager bij Agropolis.
Hoe belangrijk is de agro-sector voor Limburg?
KRISTOF DAS: “Extreem belangrijk. Met zo´n 4.000 bedrijven
in onze provincie creëert de sector tewerkstelling voor maar liefst
20.000 mensen. Dat gaat natuurlijk niet alleen over primaire landbouwproductie, maar ook over ketens van toeleverende bedrijven,
producenten, voedselverwerkers en retailers. Limburg neemt op dat
terrein een sterke voorkeurspositie in, en er liggen nog heel wat
mooie opportuniteiten om ook in de toekomst nog verder te gaan
ontwikkelen, vernieuwen en een bepalende rol te blijven spelen
in de Limburgse economie. Maar dan moeten we de sector wel
ondersteunen om de omschakeling te maken naar een innovatievere,
meer rendabele en miilieubewuste landbouw.”
GROTE UITDAGINGEN
Agropolis speelt in dat verhaal een belangrijke rol.
KRISTOF DAS: “Wij willen een broed- en kiemkamer zijn voor
innovatieve agro-techbedrijven. Elk bedrijf dat zich richt op ►
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een nieuw product of een nieuwe dienst
of technologie in land- en tuinbouw, kan
toetreden tot Agropolis en onze community.
Wij proberen innovatie en bedrijvigheid
te stimuleren en een ontmoetingsplek te
creëren voor alles wat te maken heeft met
agro-innovatie. Maar als je innovatie in
de sector echt wil aanzwengelen, dan
moet je ook investeren in opleiding en
onderzoek. Innovatie vraagt nu eenmaal
om hoogopgeleid talent.”
Waarom is innovatie in de agro-sector
zo belangrijk?
KRISTOF DAS: “De land- en tuinbouwsector staat voor enorme uitdagingen
vandaag. De sector is nog tamelijk traditioneel. Elke innovatie kost handenvol
geld en de winstmarges zijn vaak klein.
De klassieke landbouw is – zowel voor
haar input als output – dikwijls afhankelijk
van wereldmarktprijzen. En die staan vandaag erg onder druk. Landbouwers kunnen
alleen proberen om hun kosten maximaal
te drukken en zo efficient mogelijk te
produceren. Welke nieuwe teelttechnieken
kunnen dat proces efficiënter maken? Hoe
kan een landbouwer meer rendement
halen uit zijn akker? Hoe kan het zaaien
en oogsten performanter gebeuren? Welke
nieuwe nicheproducten, zoals insecten- of
algenteelt, dragen een groot economisch
potentieel? En kunnen we nieuwe gewassen
kweken die resistent zijn tegen bepaalde
ziektes? Die zoektocht naar nieuwe,
rendabele activiteiten en alternatieven
moeten we goed wetenschappelijk
onderbouwen. Daar is heel wat kennis
voor nodig.”
HOTSPOT VOOR TALENT

”

Een sterke opleiding in Limburg
helpt de braindrain tegengaan
en geeft lokale initiatieven een
boost
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Hoe kan een opleiding bio-ingenieur
daartoe bijdragen?
KRISTOF DAS: “Het zijn bio-ingenieurs
die voor vernieuwing moeten zorgen. Pas
als je de juiste profielen hebt, kan je voluit gaan innoveren. Kijk maar naar wat
er rond Gent gebeurt op het domein van
biotech. Daar bloeit de sector. Beloftevolle,
innovatieve biotech-bedrijven kiezen heel
bewust om zich in die regio te vestigen omdat Gent een belangrijke toegangspoort
tot hoogopgeleid talent biedt. Als dat
talent straks ook in Limburg ruimschoots
aanwezig is, gaan agro-innovatieve
bedrijven zich sneller in onze regio
vestigen. En dat zal ons geen windeieren

leggen. Nu is dat gebrek aan goed
opgeleide bio-ingenieurs echt een lacune.
Niet omdat er geen goed opgeleide bioingenieurs zijn, maar omdat de lokale
verankering van die profielen vandaag
ontbreekt. Een sterke opleiding in Limburg
kan een braindrain helpen tegengaan
en lokale kennisgedreven initiatieven een
boost geven.”
Moeten we in Limburg dan hetzelfde
doen als in Gent?
KRISTOF DAS: “Natuurlijk niet. Dit mag
absoluut geen copy-pasteverhaal worden. We moeten eigen accenten leggen,
die relevant zijn voor de Limburgse agrosector. Wat bestaat hier in Limburg al? En
op welke terreinen kunnen we de grootst
mogelijke meerwaarde leveren? Die
vragen moeten we ons stellen. Daarbij
moeten we ook voortbouwen op de unieke
onderzoeksexpertise die aan UHasselt op dit
moment al aanwezig is. Denk bijvoorbeeld
maar aan de kennis die het Centrum voor
Milieukunde (CMK) al opgebouwd heeft

rond bodemonderzoek. Daarin excelleren
zij op academisch vlak op wereldschaal.
Zij werken onderzoeksmatig trouwens
nu al samen met een aantal bedrijven
bij Agropolis. Samen met Rendocan
voeren ze bijvoorbeeld onderzoek
naar gestandaardiseerde cannabis van
farmaceutische kwaliteit. Maar de exerptise
die UHasselt binnen de verschillende
onderzoeksinstituten beschikbaar heeft,
kan voor veel meer ondernemingen
het verschil maken. Daarom kiest de
universiteit resoluut voor een opleiding die
zich richt op duurzame, biogebaseerde
productiesystemen waarbij innovatieve
technologieën worden ontwikkeld die
milieu, welzijn en gezondheid bevorderen.
Vanuit de sterke onderzoeksbasis en
-kennis die UHasselt op dit domein al
heeft, worden dan ook de verschillende
afstudeerrichtingen voorgesteld: innovative
crop production and protection, biobased
clean technologies en biomolecular
engineering.”

ONDERWIJS EN ONDERZOEK
Wat is voor Limburg het belangrijkst aan
die nieuwe opleiding: het opleiden van
de juiste profielen of het onderzoeksluik?
KRISTOF DAS: “Allebei. Goed opgeleide
talenten kunnen op korte termijn al een
verschil maken, maar op lange termijn
zal die stevige onderzoeksbasis ook belangrijk zijn. Bestaande bedrijven kunnen
in UHasselt een gedegen onderzoekspartner vinden, én op termijn kunnen er ook
perfect spin-offs ontstaan die aan UHasselt
ontkiemen en op Agropolis de ruimte en de
ondersteuning krijgen om uit te groeien tot
volwaardige bedrijven. De opleiding bioingenieur zou op elk terrein een belangrijk
hefboom betekenen voor de groei van de
sector.”▪
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WATERVERVUILING IN BOLIVIË

“STEENTJES
VERLEGGEN
IN EEN
(VERVUILDE)
RIVIER”
De Guadalquivir-rivier die door de Boliviaanse
stad Tarija loopt, is sterk vervuild. Dat heeft niet
alleen zware gevolgen voor de ecosystemen in en
rond de rivier, maar ook voor de lokale bewoners
die voor hun watertoevoer sterk afhankelijk zijn
van de Guadalquivir. Prof. dr. Michelle Plusquin
en prof. dr. Karen Smeets gaan nu samen met de
Boliviaanse onderzoekster Rosalva Angulo Reyes
na welke schadelijke stoffen er precies in de rivier
zitten en welke impact die vervuiling heeft op de
gezondheid van omwonenden.
20

Hoe zijn jullie bij dit project terechtgekomen?
KAREN SMEETS: “Dit project kadert in het
12-jarig Vlaams-Boliviaans onderzoeksprogramma
van
VLIR-UOS.
Toen
onderzoekers van de universiteit van Tarija
aangaven dat ze de effecten van de
vervuiling in de Guadalquivir-rivier wilden
onderzoeken, is VLIR-UOS op zoek gegaan
naar een Vlaamse partner die hen hierbij
kon ondersteunen. Vanuit het Centrum voor
Milieukunde (CMK) hebben wij ervaring
met dat soort onderzoek. Samen met de
Boliviaanse doctoranda Rosalva Angulo
Reyes hebben we een project uitgeschreven
dat binnen het grotere programma past en
dat een meerwaarde betekent voor de
lokale gemeenschap en de universiteit.”
Wat willen jullie precies onderzoeken?
KAREN SMEETS: “Het onderzoek bestaat

uit drie grote delen. Enerzijds willen we
een toxicologisch onderzoek uitvoeren
om heel gedetailleerd in kaart te brengen
welke vervuiling er precies in de rivier aanwezig is. Ten tweede willen we een soort
van bio-indicator op maat gaan ontwikkelen, die zij ter plekke kunnen gebruiken om
correcte risico-inschattingen te maken.”
MICHELLE PLUSQUIN: “Daarnaast willen
we ook de impact van de vervuiling op
de volksgezondheid gaan meten. Zien we
dezelfde vervuilde stoffen die we in het
water vinden ook terug in het lichaam van
omwonenden? Is die impact groter bij mensen die dichter bij de rivier wonen? Of bij
mensen die voor hun drinkwater afhankelijk zijn van de rivier? Dat willen we graag
objectief in kaart brengen.”
Leeft dat thema bij de lokale bevolking?
Hoe bezorgd zijn zij?

MICHELLE PLUSQUIN: “Toen we in januari
voor het eerst naar Tarija gingen, werden
we meteen geïnterviewd door de lokale
televisie. Dat geeft toch aan dat het topic
daar leeft.”
KAREN SMEETS: “Een van de presentatoren wou duidelijk een politiek statement
maken en uitte veel kritiek op de manier
waarop de overheid tot nu toe met die
pollutie omgaat. Dat wij als buitenlandse
onderzoeksters interesse hadden in hun
vervuilde rivier onderstreepte voor hem nog
eens extra de ernst van de zaak.”
MICHELLE PLUSQUIN: “De mensen met
wie wij het meest contact hebben, werken aan de universiteit. Zij zijn zich allemaal heel bewust van het probleem en
gebruiken zelf zo weinig mogelijk water
uit de rivier, maar de sociaal zwakkeren
hebben die keuze vaak niet. Zij zijn voor
hun drinkwater volledig afhankelijk van de

Guadalquivir. Voor hen is de impact nog
veel groter.”
KAREN SMEETS: “Met dit onderzoek
hopen we kleine steentjes te verleggen. Als
we die impact kunnen helpen objectiveren
en zichtbaar maken voor lokale overheden, dan kan dat een belangrijke eerste
stap zijn om naar oplossingen te zoeken.”
Waar focussen jullie in deze fase van het
onderzoek op?
KAREN SMEETS: “Op dit moment zijn we
nog volop bezig met het verzamelen en
karakteriseren van stalen uit de rivier. Geen
sinecure want de rivier is al sterk vervuild
vóór ze de stad in komt. De vele pesticiden
die in de regionale land- en wijnbouw
gebruikt worden, komen allemaal in de
Guadalquivir terecht.”
MICHELLE PLUSQUIN: “Die stalen ver-zamelen, is al een huzarenwerk, maar om ►
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indruisen tegen de filosofie van VLIR-UOS.
De bedoeling van het project is dat wij
lokaal capaciteit helpen bouwen. Dat wij
de Bolivaanse onderzoekers en studenten
tools en inzichten bijbrengen, waarmee
ze op eigen kracht verder kunnen, ook
wanneer het project afgelopen is.”
KAREN SMEETS: “Daarom komt Rosalva nu
al een paar maanden naar onze campus.
En we brengen haar ook naar labo´s in Amsterdam, Antwerpen, het SCK,… zodat ze
alle kansen krijgt om technieken te leren die
relevant zijn voor haar vraagstelling.”

► ze ook goed te analyseren, proberen
we de onderzoekers van de universiteit ook
de juiste technieken aan te leren. Op dit
moment hebben zij slechts één - moeilijk
hanteerbare - test voorhanden.”
KAREN SMEETS: “Het academisch onderzoek in Tarija staat nog in haar kinderschoenen. De universiteit is in de eerste plaats een onderwijsinstelling en de
docenten hebben nog niet zo veel

ervaring met onderzoek op internationaal
academisch
niveau.
De
startende
onderzoekers zijn enorm gepassioneerd
en toegewijd, maar op vlak van laboorganisatie en analysetechnieken kunnen
ze nog wel wat ondersteuning gebruiken.”
De stalen worden dus niet aan UHasselt
geanalyseerd?
MICHELLE PLUSQUIN: “Neen, dat zou

Is dit onderzoek voor jullie vanuit academisch perspectief interessant?
MICHELLE PLUSQUIN: “Het Is zeker interessant omdat wij hier in Europa zelden
met zo´n hoge graad van pollutie te maken
krijgen. Maar het is zeker niet de snelste
en de makkelijkste weg naar academische
publicaties.”
KAREN SMEETS: “Dat is ook onze grootste
drijfveer niet, hoewel we ervan overtuigd
zijn dat het onderzoek heel interessante

BOVILIVIAANSE ONDERZOEKSTER OP ONZE CAMPUS

“HIER KAN IK OP KORTE TIJD GROTE
STAPPEN VOORWAARTS ZETTEN”
“In Bolivië zijn de meeste universiteiten nog voornamelijk onderwijsinstellingen. Het academisch
onderzoek staat bij ons nog in de kinderschoenen. Wij missen de kennis, ervaring en de
onderzoeksinfrastructuur om op eigen kracht stevige fundamenten uit te zetten. Daarom is deze
samenwerking met Vlaamse universiteiten zo belangrijk voor ons”, vertelt Rosalva Angulo Reyes,
die twee maanden lang aan UHasselt verblijft.

LOKALE IMPACT
CREËREN
“Onze universiteit is – net als UHasselt
– eigenlijk een civic universiteit. Als we
onderzoekstopics selecteren, kiezen
we het liefst voor die topics waarmee
we een zo groot mogelijke lokale impact kunnen creëren”, legt Rosalva
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Angula Reyes uit. “Watervervuiling is een
groot issue in Bolivië. Een groot deel van
ons huishoudelijk en industrieel afval komt
nog gewoon in onze rivieren terecht, met
alle gevolgen van dien. In Tarija hebben
we wel een waterzuiveringsstation, maar
dat functioneert onvoldoende. De kwaliteit
van het water dat buitenstroomt, verschilt
amper van dat van het instromende water.”

METEN OM TE WETEN
“Mijn grote droom voor dit project? Een
test-set op maat ontwikkelen die mij helpt
om de vervuiling van het rivierwater objectief in kaart te brengen. Een meetinstrument
dat niet alleen aangeeft welke schadelijke
stoffen het rivierwater precies bevat, maar
dat ook aangeeft welke negatieve effecten

data en bevindingen zal opleveren. Bovendien is het ook een fijne manier om ons
internationale netwerk uit te breiden. Zo
ben ik tijdens ons bezoek In Tarija in contact
gekomen met een Boliviaanse onderzoeker
die – net als ik – onderzoek verricht rond
micro-plastics. Met hem ga ik binnenkort
al samenwerken aan een ander project.
Die samenwerking zal wat makkelijker
resulteren in academische publicaties
omdat we de bevindingen in Bolivië dan
kunnen vergelijken met de onderzoeken
die we rond dit topic uitvoerden in o.a.
Congo, Indonesië en Noorwegen.”

Wanneer is dit project voor jullie geslaagd?
MICHELLE PLUSQUIN: “Als we dit onderzoek goed kunnen opstarten, de juiste
onderzoekssetting kunnen creëren en
al een stukje van de populatie hebben
kunnen meten, dan zou ik dat ongelooflijk
succesvol vinden.”
KAREN SMEETS: “Succes is in dit verhaal
niet alleen afhankelijk van concrete onderzoeksresultaten. Op lokaal vlak vind ik het
belangrijk dat we Rosalva kunnen helpen
om de juiste data te verzamelen, zodat
we kunnen aantonen met welke vervuiling

zij te maken hebben. En uiteraard zou ik
het fantastisch vinden dat we samen een
risico-assessmentpakketje kunnen ontwikkelen. Maar de grootste meerwaarde ligt
voor mij in de lokale capaciteitsopbouw.
De onderzoekers in Tarija zijn extreem
gepassioneerd, maar ze moeten echt van
nul af aan beginnen. Ik hoop vooral dat
we, samen met hen stevige fundamenten,
kunnen bouwen voor hun onderzoek,
waarop ze nog jarenlang kunnen
verderbouwen.”▪

die stoffen hebben op de volksgezondheid. Met zo´n instrument kunnen we de
lokale overheden hopelijk sensibiliseren en
stimuleren om hun richtlijnen te verstrengen
en actie te ondernemen.”

watermanagement is Rosalva Angulo Reyes
verantwoordelijk voor het eerste luik van het
project. Zij probeert via staalnames en karakterisaties heel nauwkeurig in kaart te brengen
welke vervuilingselementen er concreet in de
rivier zitten. “Dat ik voor mijn doctoraatsonderzoek – al voor de tweede keer – twee
maanden naar UHasselt mag komen, betekent een grote meerwaarde. In Bolivië com-

bineer ik mijn onderzoek met een voltijdse
onderwijsopdracht, terwijl ik hier echt
wekenlang voluit kan focussen op het onderzoek. Bovendien leer ik aan UHasselt
continu bij: nieuwe analysetechnieken,
inzichten over labo-organisatie,… Het is
van onschatbare waarde. Door deze uitwisseling kan ik op korte tijd enorme stappen voorwaarts zetten.”

VOORUITGANG BOEKEN
Als bio-ingenieur met een specialisatie in
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NOORD-ZUIDVERBINDING LIMBURG

“SAMEN GERAKEN WE
De Noord-Zuidverbinding is het oudste en meest heikele mobiliteitsprobleem in
Limburg. Een nieuwe procedure moet het complex project uit het slop halen. In april
2018 startte Studio NZL met de onderzoeksfase. “We beginnen met een blanco blad,
kijken véél verder dan mobiliteit en betrekken alle stakeholders bij elke stap in het
proces”, vertellen Stephan Van Den Langenbergh (Studio NZL - Tractebel) en Liesbeth
Huybrechts (Studio NZL - UHasselt).
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ÉCHT VERDER”

Hoe anders wordt het project dit keer
aangepakt?
STEPHAN VAN DEN LANGENBERGH:
“Radicaal anders. In het verleden werd de
Noord-Zuidverbinding vaak benaderd als
een auto-infrastructuurproject. Met deze
procedure kijken we veel breder. De oorspronkelijke aanleiding van het complex
project mag dan wel het aanslepend
mobiliteitsprobleem op de Grote Baan
zijn, onze ambities reiken veel verder.
We nemen ook andere mobiliteitsthema´s
op zoals een betrouwbaar regionaal
openbaar vervoerssysteem, innovatieve
mobiliteit, een hoogwaardig fietsnetwerk,
combitransport via het spoor, kanaal en de
weg. En naast mobiliteit hebben we ook
oog voor wonen en werken, landschap
en recreatie. We kijken echt naar het
totaalplaatje.”
LIESBETH HUYBRECHTS: “Ook de werkwijze is totaal anders. Onze baseline is
niet toevallig “Samen geraken we verder”.
In het verleden zaten de onderzoekers en
opdrachtgevers aan de tekentafel, en de
stakeholders konden achteraf reageren.
Nu zetten we alle betrokkenen van bij het
begin mee aan tafel om samen een gedragen en duurzame oplossing uit te tekenen.”

leiden tot een keuze voor een omleiding,
doortocht of tunnel. Daarmee zet je vooren tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar
en focus je veel meer op waarin je verschilt
dan op wat je bindt. Wij startten daarom
met een ambitienota. Voor we concrete
oplossingen gaan bedenken, willen we
heel scherp stellen waar we samen naartoe
willen.”
LIESBETH HUYBRECHTS: “Die strategie
heeft veel vertrouwen en wederzijds respect opgeleverd. We startten met een
afsprakenkader waarin alle partijen formeel
een aantal kernwaarden ondertekenden.
Van daaruit hebben we constructief naar
de ambitienota toegewerkt. Wat willen
we met dit project bereiken? Waar willen
we naartoe? Dat zijn heel andere vragen
dan: kiezen we voor een omleiding
of een tunnel? Deze aanpak is niet de
gemakkelijkste of snelste weg van A naar
B, maar wel de beste weg naar een
gedragen, duurzame oplossing.”
STEPHAN VAN DEN LANGENBERGH: “Je
ziet dat mensen in die denkoefening niet alleen hun belangen verdedigen, maar ook
sneller bereid zijn om mee verantwoordelijkheid op te nemen.”
BREDE PARTICIPATIE

OMLEIDING OF TUNNEL?
Waarom vertrekken jullie met een blanco
blad?
STEPHAN VAN DEN LANGENBERGH:
“We willen dit complexe project niet her-

Wie hebben jullie tot nu toe bij dit proces
betrokken?
STEPHAN VAN DEN LANGENBERGH:
“Het consortium Studio NZL is al een brede
samenwerking tussen de studiebureaus ►
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STEPHAN VAN DEN
LANGENBERGH, architectstedenbouwkundige, is senior
project manager bij studiebureau
Tractebel en integraal projectleider van Studio NZL.

Arcadis en Tractebel, de ontwerpbureaus
Maat en 51N4E, LDR, onderzoeksbureau
TML en UHasselt. Studiebureau Antea bekijkt de milieueffecten. Daarnaast hebben
we van bij het begin ook echt voluit ingezet
op een brede participatie. Bij elke stap die
we nemen, nodigen we alle stakeholders
– gemeentebesturen, sociale partners, bedrijven, burgers, actiegroepen en milieuverenigingen – uit om mee na te denken over
alternatieven.”
LIESBETH HUYBRECHTS: “Elke maand
organiseren we werksessies met een veertigtal deelnemers uit alle belangengroepen, maar daarnaast leveren we inspanningen om ook de individuele verhalen en

”

Wij kijken verder dan de vraag
over omleiding of tunnel.
We zoeken een gedragen,
duurzame oplossing.
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verlangens van omwonenden, passanten
en andere belanghebbenden een plek
te geven. UHasselt-onderzoekers trekken
letterlijk met een tandem langs de NoordZuidverbinding om met mensen te praten
en verhalen te verzamelen over de verbinding en de omgeving. Tot nu toe brachten
we op die manier al 110 individuele verhalen in kaart. Hoe leven onze gesprekspartners langs de Noord-Zuidverbinding?
Hoe zien zij hun leven evolueren? En waar
dromen zij van? Ook die insteek vinden we
belangrijk om uiteindelijk passende ontwerpen te kunnen maken.”
STEPHAN VAN DEN LANGENBERGH:
“En dan zijn er nog de cocreatieweken.”
Wat houden die cocreatieweken in?
STEPHAN VAN DEN LANGENBERGH:
“Daarbij hanteren we een soort snelkookpan-principe waarop je alles onder druk
zet en op korte tijd in gesprek gaat met
een brede groep stakeholders in verschillende constellaties: senioren, omwonenden, bedrijfsleiders, milieu-organisaties,
kansengroepen,…. Je brengt een week
lang mensen fysiek bij elkaar om samen te
reflecteren.”
LIESBETH HUYBRECHTS: “Doordat je een
week lang met het hele team prominent

PARTNERS IN INNOVATIE

aanwezig bent op één locatie maak je
heel zichtbaar en tastbaar dat er hard
gewerkt wordt aan die Noord-Zuidverbinding. Bovendien zet je door al die gesprekken lokaal al iets op gang. Wat gaan we
doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wat
kan mijn rol daarin zijn? Engagement krijgt
vorm tijdens zo´n cocreatieweek.”
STEPHAN VAN DEN LANGENBERGH:
“We proberen al die verschillende invalshoeken met elkaar te verbinden om samen
de puzzel te leggen. Iedereen die aan de
cocreatieweek deelneemt, is voor een stuk
auteur van onze ambitienota.”
QUICKWINS
Hoe motiveer je mensen om hun schouders te zetten onder een project van zo´n
lange adem?
STEPHAN VAN DEN LANGENBERGH:
“Door naast het grote plaatje ook in te zetten op quickwins. We kunnen het grote mobiliteitsprobleem aan de Grote Baan misschien niet op korte termijn oplossen, maar
er zijn wel dingen waar je morgen al mee
aan de slag gaan. Kleine verbeteringen en
ingrepen, sensibiliseringsacties om meer
mensen op de fiets te krijgen of bedrijven

”

Met een tandem trekken we
langs de Noord-Zuidverbinding
om met mensen te praten.

te stimuleren om opnieuw na te denken over
alternatieve transportmethoden.”
LIESBETH
HUYBRECHTS:
“Door
die
quickwins creëer je niet alleen meer
draagvlak. Je brengt ook al een eerste
mentaliteitswijziging op gang.”
STEPHAN VAN DEN LANGENBERGH: “Eén
grote ingreep zal nooit alle problemen kunnen
oplossen. Daar zijn heel veel verschillende
maatregelen op verschillende momenten in de
tijd voor nodig. Voor ons is de Noord-Zuidverbinding in de eerste plaats een transitieproject
dat we met deze ambitienota op gang willen
zetten.”▪

LIESBETH HUYBRECHTS is
professor Participatief Design
en Planning aan de faculteit
Architectuur en kunst. Als onderzoekster is zij verbonden aan de
onderzoeksgroep ArcK.
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MASTERSTUDENTEN ARCHITECTUUR PARTICIPEREN IN COCREATIEWEKEN

STUDIO OOST-WEST
Welke interventies kunnen op korte termijn de levenskwaliteit van omwonenden
verbeteren? Welke quickwins kunnen het verschil maken op vlak van
verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit? En hoe kunnen we niet alleen NoordZuid maar ook Oost-West met elkaar verbinden? Daarop focusten masterstudenten
Architectuur tijdens de eerste cocreatieweek in Houthalen-Helchteren.

FIETSER BOVEN

“Verkeersveiligheid is een groot issue in het NoordZuidverhaal en daarom richten wij ons op trage wegen
en fietscultuur, maar anders dan Studio Noord-Zuid
probeerden wij met onze ontwerpen vooral oost-west met
elkaar te verbinden ”, legt masterstudent Brecht Sommen
uit. “Als je de fietser en voetganger prioriteit wil geven

op de auto, dan moet je ook de omgeving op een andere
manier gaan vormgeven. In Houthalen-Helchteren zijn er
op dit moment al veel fietspaden voorhanden, maar er zijn
ook nog heel wat missing links. Hoe kunnen we die hiaten
dichten om tot een goed werkend fietsnetwerk te komen?
Kunnen lokale plekken als het Pomphuis een plek krijgen in
dat grote fietsverhaal? Kunnen we in het centrum een autovrij
plein ontwerpen dat niet alleen Noord-Zuid maar ook OostWest met elkaar verbindt? Hoe kunnen we met tijdelijke
fietsbruggen snel testen waar het meest nood is aan een
permanente fietsers-/voetgangersbrug? En hoe maken we
van een fietsersbrug in het begin van Houthalen-Helchteren
een visueel aantrekkelijke landmark? Daar probeerden wij
tijdens de cocreatieweek mogelijke toekomstbeelden rond
te ontwerpen.”
VERBEELDE TOEKOMSTSCENARIO´S

“We vertaalden onze ideeën niet in stedenbouwkundige
plannen, maar ver-beelden ze via fotocollages op een
tentoonstelling voor het brede publiek”, vertelt Anse Arits.
“Een fijne en doeltreffende manier om op een toegankelijke
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BRECHT SOMMEN

manier zichtbaar te maken hoe de toekomst er zou kunnen
uitzien rond Houthalen-Helchteren. Bezoekers reageerden
heel positief op die verbeelde toekomstscenario´s. Onze
fotocollages inspireerden en nodigden uit tot discussie. En
dat is cruciaal in deze fase van het project. Wij wilden
immers geen concrete eindresultaten voorstellen, maar
vooral stof tot nadenken leveren.”

ANSE ARITS

POSTGRADUAAT BUILDING BEYOND BORDERS

DE FACULTEIT ARCHITECTUUR EN
KUNST: OOK RELEVANT IN OEGANDA
In september 2018 startte de faculteit Architectuur en kunst met een wel heel bijzonder postgraduaat. Building
Beyond Borders wil professionele architecten, ontwerpers en bouwprofessionals uit binnen- en buitenland kennis en
vaardigheden bijbrengen om te ontwerpen en bouwen met een lagere milieu-impact en met een verhoogd comfort,
via een alternatief ontwerpproces en met niet-traditionele bouwmaterialen. Dit academiejaar ontwierpen én bouwden
ze een vrouwenhuis in het Marokkaanse Ouled-Merzoug. Volgend academiejaar trekken ze naar Oeganda om er
een schooltje te verbouwen.
Interesse in dit boeiende, grensverleggende postgraduaat? Surf naar www.uhasselt.be/BuildingBeyondBorders
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ALUMNUS IN DE KIJKER

YVES DUPONT, STAGIAIR-ARCHITECT BIJ ATELIER
VAN PETER ZUMTHOR IN ZWITSERLAND

“ARCHITECTUUR IS
EEN BEEST DAT JE
BIJT EN JE NOOIT
MEER LOSLAAT!”
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Architectuur is zijn passie. De liefde voor vakmanschap zit in zijn bloed. En
perfectionisme is zijn handelsmerk. Geen wonder dat Yves Dupont - amper
een jaar nadat hij afgestudeerd is – al aan de slag is bij één van de meest
iconische architecten ter wereld: de Zwitserse Peter Zumthor. “Het is een
ongelooflijk privilege om in zo´n rijke, stimulerende setting aan architectuur
te kunnen doen”, aldus de UHasselt-alumnus.
1

Na de middelbare school ging ik
architectuur studeren, omdat…

ik er van jongs af aan al van droomde om
architect te worden. Als kind ging ik vaak
en graag met mijn vader, die actief is in de
bouwsector, mee naar verbouwingsprojecten.
De wereld van constructie intrigeerde mij.
Die architecturale schetsen op papier, het
vakmanschap waarmee de wereld letterlijk
vorm gegeven werd,.. Het liet mij nooit nog
los. Als 10-jarige tekende ik al de gekste
gebouwen op papier, en knutselde ik continu
mini-maquettes van hout. Dat ik architectuur
zou gaan studeren, is nooit een vraag
geweest. Aan de kunsthumaniora in Hasselt
startte ik in de middelbare school al met een
vooropleiding.

2

Wat studeren in Diepenbeek zo
bijzonder maakte, was…

het sterke community-gebeuren. Campus
Diepenbeek is eigenlijk een soort stad in
een stad. En de faculteit Architectuur is op

die campus een gezellige, stimulerende
plek waar gelijkgezinden elkaar vinden en
creativiteit bloeit. Vanuit die veilige thuishaven ontdekten we samen de wereld en verlegden we onze grenzen. Van Vlaanderen,
Wallonië, Nederland, Duitsland, Spanje,
Italië en Finalnd tot Vietnam en Tanzania.

3

het werkatelier van de faculteit Architectuur.
Daar heb ik enorm veel tijd doorgebracht.
Tussen het stof van de machines en de
werkbank voel ik me thuis. Dat is de plek
waar architectuur tot leven komt, waar maquettes gebouwd worden en het ontwerp
soms letterlijk nog wordt bijgeschaafd.
Ook in de studio´s vertoefde ik graag. Met
een twintigtal studenten deelden we één
studioruimte. Een creatieve en stimulerende
setting, waar ik mij helemaal thuis voelde
en vaak tot in de late uurtjes aan de slag
was.

4
WIE IS YVES DUPONT?
Yves Dupont behaalde in 2018
zijn diploma architectuur. Met
zijn afstudeerproject “VAKhuis, A
house for craftsmanship” won hij de
Euregionale Prijs voor architectuur.
Sinds maart 2019 werkt Dupont in
het atelier van Peter Zumthor waar
hij o.a. meewerkt aan de plannen
voor het Los Angeles County
Museum of Art (LACMA). Daarmee
is hij de allereerste UHasseltafgestudeerde van zijn faculteit
die bij een voormalig Pritzker Prize
winnaar aan de slag kan.

Mijn favoriete plekje op de
campus, is …

De docent die mij het meest
inspireerde, was ….

Jos Delbroek, mijn thesispromotor. Hij
coördineerde het seminarie Beelding
en verrijkte ons met talrijke referenties en
verhalen. In 2016 nam hij ons mee op
sleeptouw naar Oostenrijk en Zwitserland.
Daar bezochten we verschillende projecten
van Peter Zumthor en zijn atelier. Daar is
het voor mij echt beginnen te broeien. Jos
Delbroek is niet alleen een inspirerende
docent, hij is ook fantastische coach die
mij stimuleerde om de lat hoog te durven
leggen. Solliciteren bij een bureau met
grote naambekendheid lijkt – als je net van
de schoolbanken komt – best beangstigend
en zelfs onbereikbaar. Hij gaf mij het
vertrouwen, en een duwtje in de rug.

5

Als student was ik…

nooit een fuifbeest, maar ook geen puntenjager-om-de-punten. Ik was extreem perfectionistisch, dat wel. Alles moest tot in de
kleinste details kloppen. Dat kostte mij veel
late avonden, maar leverde tegelijkertijd
ontzettend veel voldoening op. Voor mij
is architectuur een beest dat je bijt en niet
meer loslaat. Als er geen deadlines bestonden, dan zou ik eindeloos blijven verderschaven aan die ene opdracht. Niets is
ooit helemaal af. En alles kan altijd beter.

6

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

dat we als architect niet alleen bezig
zijn met het object an sich – een gebouw.
Architectuur draait niet alleen om bakstenen
stapelen, maar ook om het creëren van
ruimtelijke oplossingen voor economische,
politieke, sociale en duurzame kwesties.
Wij geven letterlijk vorm aan de wereld, en
onze ontwerpen hebben impact op het leven van mensen. Die brede blik op architectuur heb ik aan UHasselt echt meegekregen.

7

De sleutel voor succes ligt volgens
mij bij…

De goede match vinden tussen je
talent, passie, identiteit en waarden. Mijn
visie op architectuur en de rol die ik daar
zelf wil in spelen, valt perfect samen met
hoe Peter Zumthor architectuur definieert.
Teruggaan naar de essentie, de liefde
voor authentiek vakmanschap, materialiteit
en het zuivere spel van licht en schaduw:
daarin vinden we elkaar. In zo´n setting
krijg je automatisch veel kansen om te
groeien en te floreren. Als je jouw eigen
passie en overtuigingen volgt en onderbouwt – en bereid bent om hard te werken,
komt succes vanzelf.
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UHASSELT WAS ERBIJ

UHASSELT VIERT 46STE VERJAARDAG

Muziek, ijsjes en drie
nieuwe eredoctoraten
De 46ste verjaardag van UHasselt was een feest! Studenten en personeelsleden werden
getrakteerd op smakelijke ijsjes en muziekoptredens. En naar jaarlijkse traditie reikte
UHasselt ter ere van haar Dies Natalis ook drie nieuwe eredoctoraten uit.
De eredoctoraten stonden dit jaar in het teken van Inclusief en Excellent. Franklin A Tuitt, een autoriteit op vlak van inclusief en excellent
onderwijs, Patrica Moore, pionier in inclusief ontwerpen en Alarcos Cieza, onderzoekster van de World Health Organization kregen
een eredoctoraat.
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DE WERELD EN UHASSELT

ZUID-AFRIKAANSE ONDERZOEKERS OP VERKENNING AAN UHASSELT

“MÉÉR INVALSHOEKEN
LEVEREN OOK MÉÉR IMPACT”
Hoe kunnen we meerwaarde creëren door de rechten-expertises
van Stellenbosch University en UHasselt samen te brengen in een
doctoraatsonderzoek? Die vraag stond centraal tijdens het bezoek van
Inari Basson en Hendri Herbst. De Zuid-Afrikaanse doctorandi kwamen vijf
weken lang op prospectie op onze campus. Samen met professoren Niels
Appermont en Elly Van de Velde van de Law, Tax & Business Unit werkten ze
een eerste doctoraatsvoorstel uit.

Hoe leerden jullie UHasselt en ons onderzoek in de rechten
kennen?
HENDRI HERBST: “Ik had eerlijk gezegd nog nooit van Hasselt
gehoord voor professor Niels Appermont en professor Elly Van de
Velde onze faculteit in Stellenbosch bezochten in 2018. (lacht) En
toch was mijn interesse meteen gewekt. Professor Van de Velde gaf
een boeiend gastcollege over fiscaliteit. In haar verhaal zag ik veel
parallellen met ons Afrikaanse belastingsysteem. En ze vertelde
ook heel enthousiast over Hasselt en UHasselt.”
INARI BASSON: “Jullie universiteit is nog jong, maar ook ontzettend ambitieus en dynamisch. De onderzoeksdisciplines van Elly
en Niels vertoonden bovendien duidelijke raakvlakken met die van
onze universiteit. En ook Hasselt leek een mooie, gezellige stad.”
Waren jullie meteen voor de idee van een bilateraal doctoraat
gewonnen?
INARI BASSON: “Eigenlijk wel. De voordelen van zo´n bilateraal
doctoraat zijn legio. Voor elke onderzoeker betekent een extra
insteek én een bijkomende promotor een grote meerwaarde. Door
die extra invalshoeken en feedback kijk je vanzelf een stuk breder,
kritischer en frisser naar je onderzoekstopic.”
HENDRI HERBST: “En dan is er nog de Europese dimensie. In
Zuid-Afrika is het een serieuze surplus wanneer je een doctoraat
kan afleveren dat ook in Europa erkend wordt. Door dat Europese
kwaliteitslabel kan je met je onderzoek meer impact creëren.”
Jullie verbleven vijf weken op onze campus. Wat stond er op
het programma?
HENDRI HERBST: “Het waren vijf weken van intensief overleg en
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reflectie. We begonnen met het uitschrijven van onze voorstellen
en kregen tijdens dat proces continu extra input en feedback. In
die fase van je onderzoek je ideeën kunnen aftoetsen bij zoveel
verschillende klankborden: dat is een luxe.”
INARI BASSON: “De gesprekken met Elly, Niels en andere
rechtenonderzoekers hielpen enorm om onze doelstellingen fijner
en scherper te stellen. Welke dingen moet ik nog extra onderzoeken? Waar moet ik schrappen? Welke nieuwe insteken zijn
het onderzoeken waard? Op welke manier kunnen we die extra
UHasselt-expertise ten volle valoriseren in ons onderzoek? Die vijf
weken in Hasselt inspireerden. Deze ervaring tilde ons doctoraatsvoorstel naar een hoger niveau.”
HENDRI HERBST: “Intussen werden onze bilaterale doctoraats-aanvragen ook goedgekeurd. Ik ben ervan overtuigd dat we door dit
intensief voorbereidingstraject ook echt een sterker voorstel konden
voorleggen.”
Was het ook op persoonlijk vlak een positieve ervaring?
INARI BASSON: “Absoluut. We hebben zoveel nieuwe, inspirerende mensen leren kennen en stapten uit onze comfortzone. Dat
inspireert altijd.”
HENDRI HERBST: “Ik vond het bijzonder prettig dat we de kans
kregen om hier al eens vijf weken de sfeer te komen opsnuiven. Je
kan wel veel lezen over Hasselt, UHasselt en het onderzoek van
jullie rechtenfaculteit, maar je weet van tevoren toch niet hoe het
effectief zal voelen om in dit team mee te draaien.”
INARI BASSON: “Het was een fijn voorproevertje, want vanaf volgend academiejaar zullen we dus elk jaar een paar maanden aan
UHasselt verblijven om effectief aan ons doctoraat te werken.” ►

35

DE WERELD EN UHASSELT

HENDRI HERBST: “Voor mij was het misschien nog een beetje extra spannend
omdat dit de allereerste keer was dat ik
alleen met mijn blindengeleidehond Julian
naar het buitenland ging. Dat is gelukkig
allemaal ontzettend goed verlopen. Ik
voelde mij al snel thuis, en Julian ook. Hij
was misschien wel de enige, maar ook de
meest geliefde hond op de campus. (lacht)
Overal werd hij overladen met knuffels.”
INARI BASSON: “We zijn hier ontzettend
goed opgevangen. Alle contacten waren

bijzonder warm en hartelijk. En iedereen
was altijd bereid om ons te helpen. Ik heb
me hier geen seconde alleen gevoeld.”
Jullie zijn beiden ook topsporters. Hoe
moeilijk was het om die topsportcarrière
te combineren met deze uitwisseling?
INARI BASSON: “Dat bleek een stuk minder evident. Hoewel de rechtenfaculteit
voor mij een fijn atletiekteam gevonden
had om mee te trainen, bleek het toch
niet zo evident om achteraf thuis de draad

GLOBAL MINDS

EEN MOOIE STAP NAAR EEN
DUURZAAM PARTNERSCHAP
“Geen betere manier om elkaar goed te leren kennen
dan vier jaar lang samen een doctoraatsstudent te
begeleiden”, zeggen prof. dr. Elly Van de Velde en prof.
dr. Niels Appermont van de faculteit Rechten. “Dit
predoctoral visit is een belangrijke eerste stap om een
duurzaam partnerschap met Stellenbosch University
uit te bouwen.”
De faculteit Rechten draagt internationalisering hoog in het vaandel. En
daarbij kijkt ze veel verder dan Europa. Het voorbije jaar haalde ze
de banden met Stellenbosch University stevig aan. Professor Elly Van
de Velde en professor Niels Appermont gingen op onderzoeksverblijf in
Stellenbosch, en nodigden Zuid-Afrikaanse collega´s op onze campus uit.
“Die eerste contacten bleken een uitstekend vertrekpunt voor een duurzamer
partnerschap. Via het Global Minds-programma kregen we de kans om
– in kleine stapjes – samenwerkingsopportuniteiten te verkennen. Deze,
inmiddels goedgekeurde, bilaterale doctoraatsonderzoeken kaderen
binnen Global Minds. Dankzij deze samenwerking kunnen straks ook
onze masterstudenten stage lopen aan de Law Clinic van Stellenbosch
University.”
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weer op te pikken. De wedstrijdseizoenen
lopen aan deze kant van de wereld precies omgekeerd en dat maakte dat ik pas
in het midden van het Afrikaanse seizoen
terugkeerde. Mijn collega´s zaten al volledig in het wedstrijdritme terwijl ik nog
aan het inlopen was. Volgende keer plan
ik mijn uitwisseling wellicht beter in jullie
zomerperiode in. Dan kan ik zowel het Afrikaanse als het Europese wedstrijdseizoen
ten volle benutten.”
HENDRI HERBST: “Voor mij verliep dat een
stuk vlotter. Ik ben ook gewoon om veel
zelfstandig te trainen, en het zwembad
was vlakbij mijn woonplek. Een luxe.”
Wat willen jullie precies onderzoeken in
jullie doctoraat?
HENDRI HERBST: “Welke maatregelen
kunnen belastingontwijking en -ontduiking

door het gebruik van trusts voorkomen? Op
die vraag wil ik een antwoord formuleren.
En liefst een antwoord dat niet alleen in
Zuid-Afrika, maar ook in België, Europa en
elders in de wereld relevant is. Dat thema
sluit naadloos aan bij het doctoraatsonderzoek van professor Niels Appermont.”
INARI BASSON: “Ook mijn onderzoek
focust op een actueel, maatschappelijk relevant topic. Ik wil onderzoek doen naar de
impact van klimaatverandering op kinderrechten en de rol die fiscaliteit hierin – als
instrument – kan spelen. Kunnen we met een
andere fiscaliteit het gedrag van mensen,
organisaties en overheden veranderen? En
kunnen we met fiscale maatregelen effectief impact creëren op klimaatverandering
en op die manier de kinderrechten helpen
veilig stellen?”

Hoe belangrijk is die maatschappelijke
meerwaarde van jullie onderzoek?
INARI BASSON: “Het is mijn grootste motivatie. Ik wil geen doctoraat afleveren dat
mij alleen maar een doctor-titel oplevert. Ik
wil met mijn expertise de wereld een klein
beetje beter helpen maken. Al klinkt dat
misschien een tikje naïef: toch is dat mijn
drijfveer.”
HENDRI HERBST: “Voor mij geldt dat eveneens. En net om die reden is zo´n bilateraal
doctoraatsonderzoek nog eens extra interessant. Als ik een onderzoek kan voeren
dat dit thema vanuit een Europese en ZuidAfrikaanse bril benadert, wordt het vanzelf
al een stuk breder implementeerbaar in het
beleid. Kleine steentjes helpen verleggen:
daar draait academisch onderzoek voor
mij om.”▪

TOPONDERZOEKERS
& TOPATLETEN
Inari Basson en Hendri Herbst zijn
niet alleen topstudenten, maar
ook topatleten. Als een van ZuidAfrika’s beste zwemmers haalde
Hendri Herbst zilver tijdens de
paralympische spelen in Londen
(2012). Ook in Rio presteerde hij
op topniveau.
Inari Basson is een succesvol
loopster (400 en 800 meter) en
behaalde ook schitterende resultaten in diverse kampioenschappen. Zij vertegenwoordigt Stellenbosch University in de Student
National Championships.
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TOPSPORTSTUDENTEN HANNE EN STIJN DESMET

“DOOR DE
TOPSPORT GAAN
WE RELAXTER OM
MET ONZE STUDIES”

Hanne en Stijn Desmet behoren stilaan tot de wereldtop
in de shorttrack. Hanne greep op het WK maar nipt naast
de medailles, en ook haar broer Stijn zette glansrijke
prestaties neer. Sinds vorig jaar trainen ze samen met het
Nederlandse nationale team in Heerenveen, hét Walhalla
voor schaatsers, en ze zijn goed op weg naar Peking 2022.
Tussen de wedstrijden en trainingen door studeren ze aan
UHasselt. “Al ligt het tempo op de schaatsbaan hoger dan
aan de universiteit”, lacht Stijn. “Wij doen onze opleiding in
halve jaren.”
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HANNE DESMET: “Tot mijn 16de schaatste ik enkel voor mijn plezier. Stijn had duidelijk veel talent en werd geselecteerd voor
het Be Gold-project dat jong sporttalent intensief wilde begeleiden en voorbereiden
voor de Olympische Spelen van 2018 en
2022.”
STIJN DESMET: “Om met dat team van
Pieter Gysel mee te trainen, verhuisden
we van Mechelen naar Hasselt. Hoewel
Hanne maar amper ervaring had, mocht
ze met het herenteam meetrainen.”
HANNE DESMET: “Heel serieus nam ik dat
toen nog niet, maar ik wou dat ook wel
eens proberen. Toen bleek dat ik er goed in
was, had ik de smaak wel echt te pakken.”
De meeste kinderen gaan voetballen of
volleyballen. Hoe zijn jullie bij shorttrack
terechtgekomen?
HANNE DESMET: “Als kind gingen we
skeeleren en Stijn droomde er toen al van
om te skeeleren op het ijs. We wisten toen
nog niet dat shorttrack bestond. Van zodra
hij ontdekte waar hij kon shorttracken, heeft
hij de overstap gemaakt.”
STIJN DESMET: “Omdat shorttrack zo sterk
op inline-skating lijkt, was ik daar ook snel
goed in. Van bij de start mocht ik deelnemen aan wedstrijdjes. Dat vond ik
heerlijk.”
TOEVAL
Wanneer voelden jullie: dit is méér dan
een hobby?
STIJN DESMET: “Ik heb mijn sport altijd
heel serieus genomen, terwijl het bij Hanne
maar eerder toevallig begonnen is.”
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ADRENALINE-SHOT

”

Op topsnelheid
racen we tegen 50
kilometer per uur.
Dat is waanzin

Wat maakt shortrack zo leuk?
HANNE DESMET: “Het is een heel tactische, spannende sport. Je schaatst aan een
hoge snelheid dicht bij elkaar en neemt
scherpe bochten. Dan voel je de adrenaline echt door je lijf gieren. Op topsnelheid
racen we tegen 50 kilometer per uur. Dat
is waanzin.”
STIJN DESMET: “Het is bovendien een heel
uitdagende sport waar je heel lang in kan
bijleren. Heel tactisch en technisch. Ook
de sfeer errond is fantastisch. Het is geen
sport waar je veel geld mee kan verdienen,
maar dat maakt dat iedereen elkaar vindt
in de liefde voor de sport. De sfeer onder
shorttrackers is heel relaxt en gemoedelijk.
Op de baan strijden we tegen elkaar, na
de wedstrijden zijn we een grote familie.”
Hoe moeilijk is dat combineerbaar met
universitaire studies?
HANNE DESMET: “Eigenlijk valt dat nog
best mee. Het shorttrackseizoen loopt van
september tot maart. Die maanden is het
een fulltime job. Voor studeren is er dan
geen tijd. Maar vanaf april tot augustus lukt
dat wel. Dan moet je vooral op jezelf trainen: fietsen, powertraining,… Twee à drie
uur per dag.”
STIJN DESMET: “De eerste twee bachelorjaren van industrieel ingenieurswetenschappen heb ik nog op drie jaar tijd
kunnen afwerken, maar vanaf dan werd
het schaatsen wat serieuzer en gingen de
studies dus wat trager. Nu doen we alles
in halve jaren.”
HANNE DESMET: “Sinds dit jaar krijgen

we de steun van Sport Vlaanderen.
Zij helpen ons ook om met UHasselt
afspraken te maken. Dat helpt ons
om alles beter gepland te krijgen. De
groepsopdrachten voor handelsingenieur
mag ik bijvoorbeeld alleen maken, omdat
ik in het eerste semester gewoon nooit op
de campus ben.”

”

Sinds we aan UHasselt studeren
kunnen we veel meer ons eigen
ritme volgen

OP EIGEN TEMPO
Zorgt die combinatie niet voor extra
stress?
STIJN DESMET: “Helemaal niet. Ik vond
de combinatie in de middelbare school
eigenlijk veel zwaarder. Toen stonden we
elke ochtend om 7u al op het ijs, en na de
school gingen we meteen terug naar de ijspiste. Intussen moest je gewoon hetzelfde
programma afwerken als je klasgenoten.
Sinds we aan de universiteit studeren, kunnen we veel meer ons eigen ritme volgen.
Bovendien denk ik dat we door onze focus
op shorttrack zelfs relaxter zijn over onze
studies dan onze mede-studenten.”
HANNE DESMET: “We beseffen heel
goed dat we de komende jaren toch nog
voluit aan het schaatsen zijn. Gaan werken
is nog geen optie, dus nemen we rustig
de tijd om het programma op ons eigen
tempo af te werken. Op dit moment komt
schaatsen op de eerste plaats.”
STIJN DESMET: “Het is soms wel niet zo
evident om terug in het schoolritme te komen na zo´n schaatsseizoen. Dan moet je
toch echt even de knop terug omdraaien.”
TEAM DESMET
Is het een voor- of een nadeel dat jullie
broer en zus zijn?
HANNE DESMET: “Een heel groot voordeel. We zijn altijd samen op pad en
leggen een gelijkaardig parcours af. We
delen een passie voor dezelfde sport en
begrijpen heel goed wat het betekent om
op dit niveau mee te draaien.”
STIJN DESMET: “We zijn elkaars grootste
fan en motivator. Het is fantastisch om dit
avontuur samen te beleven. Zelfs als ik zelf
een slechte wedstrijd rijd, kan ik nog altijd
hopen dat Hanne het beter doet. Als zij
dan goede resultaten neerzet, heb ik altijd
het gevoel: team Desmet heeft het uiteindelijk toch weer goed gedaan.”▪
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TRENDWATCHING

3 TRENDS IN MOLECULAIRE GENEESKUNDE MET EXOSOMEN

“ DIT OPENT DE WEG NAAR EEN
HEEL NIEUWE GENEESKUNDE”
Elke editie gaat een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van zijn vakgebied op zoek naar de drie
boeiendste trends. Deze keer neemt prof. dr. Joy Irobi ons mee naar de wereld van moleculaire
geneeskunde en exosomen.

SNELLERE
DIAGNOSE

1

“Het aantal chronische ziektes stijgt aan
een waanzinnig tempo en voor de meerderheid van die ziektes is er geen behandeling voorhanden. Bovendien duurt het
vaak te lang voor de volledige diagnose
gesteld wordt. Exosomen kunnen op dat
terrein het verschil maken. Exosomen zijn
nanoblaasjes die uitgescheiden worden
door gezonde én zieke lichaamscellen.
Ze zijn immens belangrijk voor de communicatie tussen cellen omdat ze continu
moleculaire boodschappen transporteren
zoals RNAs, DNA en eiwitten. We kunnen exosomen heel eenvoudig opsporen
via het bloed, urine en andere lichaamsvloeistoffen. Daarmee krijgen we een volledige moleculaire vingerafdruk van onze
gezondheid. Als we die exosomen straks
als biomarker voor verschillende ziektes
kunnen gebruiken, zullen we sneller, eenvoudiger en op een niet-invasieve manier
een betere diagnose kunnen stellen.”

GERICHTERE
THERAPIE

2

“Exosomen kunnen niet alleen DNA,
RNA en eiwitten overbrengen via
interactie met een cel. Ze zijn ook in
staat om heel specifieke (zieke) cellen of
weefsels te targetten. Bovendien kunnen
exosomen
makkelijk
via
lichaamsvloeistoffen uit de patiënt
gehaald worden, en kunnen ze in het
labo geladen worden met een medicijn
voordat ze worden teruggegeven
aan de patiënt. Omdat ze een soort
ingebouwd
gps-systeem
in
zich
dragen, kunnen ze dat geneesmiddel
rechtstreeks naar de zieke cel brengen.
En omdat de exosomen ons een volledig
gepersonaliseerd beeld schetsen van
het ziektepatroon van de patiënt,
kunnen we het medicijn ook precies op
maat van de individuele patiënt gaan
ontwikkelen. Dit opent heel wat nieuwe
opportuniteiten voor een gerichtere en
doeltreffende therapie.”

3
GENEESKUNDE
OP MAAT
“Zowel gezonde als ongezonde cellen
scheiden exosomen uit, en de moleculaire exosomale lading die door een
zieke cel getransformeerd wordt, verschilt drastisch van de lading die een
gezonde cel uitscheidt. Dat doet ons
vermoeden dat we exosomen ook kunnen gebruiken om het ziekteverloop van
elke individuele patiënt op te volgen
vanaf het allervroegste stadium: vóór, tijdens en na de behandeling. Daardoor
kunnen we de effectiviteit van de therapie beter monitoren en sneller ingrijpen
als de positieve effecten uitblijven. Als
we de klinische behandeling straks echt
beter kunnen afstemmen op de concrete
situatie en vooruitgang van elke individuele patiënt, zetten we daarmee weer
een grote stap vooruit naar gepersonaliseerde geneeskunde. Het potentieel
van exosomen is in deze context gigantisch.”

Joy Irobi doctoreerde in de moleculaire genetica en was 17 jaar als hoofdonderzoekster verbonden aan het gerenomeerde
departement Moleculaire Genetica (VIB Antwerpen) van Christine Van Broeckhoven. In het Biomedisch Onderzoeksinstituut
(BIOMED-UHasselt) focust zij nu op biomarkers in exosomen die neuro-inflammatie opsporen. Professor Irobi heeft meer dan 30
publicaties op haar naam en won verschillende awards voor haar baanbrekend onderzoek.
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NIEUW

Aan de universiteit
van vandaag kan je
ook leraar worden!
Educatieve masters:
gezondheidswetenschappen
economie
ontwerpwetenschappen
wetenschappen en technologie
Deze educatieve masters kan je ook in verkort traject volgen.

Interesse? Kom naar onze infodag op 26 augustus
www.uhasselt.be/infodagen
Of surf alvast naar www.uhasselt.be/educatieve-masters

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.

