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Internationalisering is méér dan een modewoord, het is een essentieel kenmerk van elke 
universiteit. Want kennis stopt niet aan de landsgrenzen. En een naar buiten gerichte blik 
is noodzakelijk voor onderwijs en onderzoek op topniveau. UHasselt-onderzoekers zijn 
dan ook actief in alle hoeken van de wereld. Ze ontmoeten hun buitenlandse collega’s op 
internationale congressen en bundelen over de grenzen heen de krachten rond fundamentele 
wetenschappelijke uitdagingen, nieuwe toepassingsdomeinen en heel concrete innovatie-
gedreven projecten. Dat brede, internationaale netwerk maakt de UHasselt als universiteit 
sterker. En het helpt ons ook om onze rol voor de regio – als knooppunt in dat internationale 
innovatieweb – te spelen. 

Kennis maakt een verschil. Het zet dingen in beweging – ook over de grenzen heen. In onze 
projecten rond universitaire ontwikkelingssamenwerking is dat misschien nog het duidelijkst. Wie 
de verhalen leest van de UHasselt-delegatie die onlangs voor een VLIR-UOS-project naar Congo 
trok, twijfelt er geen seconde aan: onze kennis en expertise maakt een verschil in het leven van 
duizenden Congolezen. En met de kennis die Congolese doctorandi hier in Vlaanderen vergaren, 
helpen ze hun land elke dag vooruit. Ook in het VLIR-UOS-project dat we straks in Marokko 
gaan coördineren, zullen we diezelfde aanpak hanteren.

Die Congolese en Marokkaanse doctorandi verkeren op onze campussen trouwens in goed 
gezelschap.  Eén op drie UHasselt-doctorandi komt immers uit het buitenland. En ook vele 
UHasselt-studenten en onderzoekers hebben buitenlandse roots. De UHasselt is de voorbije 
decennia één groot globaal dorp geworden. Net als de wereld daarbuiten. 

Het doet ons veel plezier om vast te stellen dat ook de ambitie van onze alumni niet stopt aan 
de landsgrenzen.  Verhalen als dat van Rob en Matthias – die aan het CERN in Zwitserland hun 
wetenschappelijke droom najagen – inspireren immers ook de toekomstige generatie UHasselt-
studenten. Ook hen proberen we die internationale blik mee te geven. Door hen mee te nemen 
op buitenlandse excursies (op zoek naar het noorderlicht, bijvoorbeeld). Door hen te motiveren 
om in het buitenland te gaan studeren of stage te lopen. Of door mooie, persoonlijke projecten 
te ondersteunen, zoals de deelname aan de internationale 4L Trophy-race.

Al deze studenten, alumni, onderzoekers en professoren zetten de UHasselt mee op de 
wereldkaart. Zij geven onze regionale universiteit een internationaal gezicht. 

Luc De Schepper
Rector UHasselt

AMBITIE ZONDER GRENZEN

WOORD VOORAF
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TITANENWERK AAN 
DE CONGOSTROOM 

MISSIE CONGO 

COVER STORY

Met de kracht van de Titanen die volgens de Griekse mythologie de 
hemel bestormden, proberen enkele proffen en onderzoekers in het 
Congolese Kisangani en Lubumbashi een hele wereld te veranderen. 
Soms al sinds vele jaren – met engagement, de nodige realiteitszin én 
vol hoop. De recentste missie van een UHasselt-delegatie naar Oost-
Congo, begin februari, markeerde een nieuw hoofdstuk in die intense 

samenwerking. Hier dat verhaal.
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“HET GAAT TRAAG,  
MAAR HET GAAT VOORUIT” 

JEAN-MICHEL RIGO, ‘ADVISEUR’ VAN DE UNIVERSITÉ DE KISANGANI 

Sinds 2011 coördineert de UHasselt in het Oost-Congolese Kisangani een IUS-project (Interuniversitaire 
Samenwerking) van VLIR-UOS. Vicerector Onderwijs Jean-Michel Rigo was er al van bij de start bij en ontwaart 
op de campus van de Université de Kisangani gigantische uitdagingen, maar ook kansen en lichtpunten.

COVER STORY MISSIE CONGO

K isangani ligt diep verscholen in het  
  groene Congobekken, het tweede groot-
ste regenwoud ter wereld. De derde stad van 
Congo had eind jaren ’90, begin jaren ’00 zwaar 
te lijden onder de oorlog tussen de Rwandese en 
Ugandese bezetters. Een klap waarvan de (vóór 
dat conflict al amper ontwikkelde) regio en haar 

universiteit UNIKIS nog steeds herstellen.

De problemen in Kisangani liggen haast voor 
het oprapen. Hoe begínt een mens daaraan?
Door te focussen. Je kunt niet álle problemen 
oplossen, dus je bekijkt waar de nood het 
hoogst is.

WIE IS 
JEAN-MICHEL RIGO?

• Geboren in 1964 in Ukkel.
• Studeerde biologie aan de  
 Université de Liège (ULg).
• Sinds 2004 verbonden aan  
 UHasselt.
• Sinds 2012 vicerector  
 Onderwijs.
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En waaruit bestaat die hoge nood?
De relatief gebrekkige kennis over de gigan-
tische biodiversiteit en het ecosysteem be-
moeilijkt de bescherming, onder meer tegen 
houtkap, en ‘onderhoud’ van het gebied. Net 
daarom mikken we binnen de deelprojec-
ten ‘duurzame landbouw’ (geleid door Geert 

Baert, UGent, red.) en ‘biodiversiteit’ (geleid 
door Erik Verheyen, UAntwerpen, red.) op het 
verbeteren van wetenschappelijke infrastruc-
tuur en expertise aan UNIKIS. Dat gaat dan 
onder meer om het moderniseren van labo’s, 
aanleggen van onderzoeksvelden en opzetten 
van PhD-programma’s. Maar ook: het oplei-
den van lokale boeren en bewerkstelligen van 
voedselzekerheid. 

Er is ook een luik institutionele versterking, 
waarvan u projectleider bent. Wat houdt dat 
in?
Onder meer het opkrikken van de onderwijs-
kwaliteit, bijvoorbeeld via opleidingen voor 
docenten. Maar ook: betere IT-voorzieningen, 
administratie en organisatie. Zo is de registra-
tie van studenten nagenoeg onbestaande, dus 
daar gaan we werk van maken. UNIKIS wil IT 
ook meer verweven in haar onderwijs, bijvoor-
beeld door het gebruik van PowerPoint in de 
lessen aan te moedigen. We willen eveneens 
een Onderzoeksraad oprichten en een fonds 
dat onderzoek kan financieren, want dat heeft 
de universiteit van Kisangani nog niet. 

Dat zijn heel concreet zaken…
Precies. Uiteindelijk komt het IUS-programma 
neer op één ding: als we de kwaliteit op vlak van 
onderwijs, onderzoek en organisatie kunnen 
verbeteren, dan zal UNIKIS op termijn ook haar 
rol als regionale motor beter kunnen vervullen.

 EENZAAM 

U bent al sinds het prille begin bij dit 
project in Kisangani betrokken. Ziet u de 
vooruitgang?
Vóór het IUS-programma in 2011 startte, 
had UNIKIS amper hulp van de overheid. De 
universiteit was eenzaam. In Congo hebben 
ze geen onderwijsdecreten zoals in Vlaande-

ren, Congolese uniefs krijgen géén middelen 
van de overheid en halen het geld vooral uit 
inschrijvingen. Het wrange is dat ze daarvan 
weer een deel moeten afstaan aan het minis-
terie van Onderwijs. Maar: UNIKIS heeft in de 
afgelopen jaren geen stappen achteruit gezet. 
Ze heeft véél jonge Kisangani’s opgeleid. Men 
begint hier nu ook steeds meer na te denken 
over de return voor de regio en over het aan-
zwengelen van ondernemerschap. Er ís dus 
vooruitgang, beetje bij beetje.

Vindt u die traagheid niet frustrerend?
Soms, maar je leert geduld kweken (lacht). 
Eigenlijk heb je tien jaar nodig om concrete 
resultaten te boeken – het is geen toeval dat 
deze IUS-programma’s over zo een lange pe-
riode lopen. Dat biedt de tijd om contacten op 
te bouwen én vertrouwen te scheppen. Dat 
laatste is enorm belangrijk voor succes. We 
komen twee keer per jaar naar Kisangani, een 
ideale gelegenheid om elkaar letterlijk in de 
ogen te kijken, dingen te pushen, knopen te 
ontwarren, problemen te ontmijnen…

Eén van de delegatieleden zei hoe moeilijk 
het was om niét te vervallen in de rol van ‘de 
koloniaal’. Herkenbaar?
Dat is inderdaad moeilijk en het wordt er niet 
bepaald gemakkelijker op als Congolezen de 
Belgen als les oncles, de oompjes blijven be-
schouwen. Soms vervallen ze in die onderda-
nige rol: jullie moeten ons helpen, zeggen ze 
dan. Terwijl het net de bedoeling is dat zij zélf 
de noden definiëren. Wij adviseren en bieden 
expertise.

 WIN-WIN 

Waar zit de ‘win’ voor Vlaamse universiteiten 
in projecten zoals die in Kisangani?
Als je kijkt naar de UGent en UAntwerpen, ► 
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UNIKIS IN CIJFERS

Opgericht in 1963
9.120 studenten

1.624 personeelsleden

8 faculteiten
www.unikis.ac.cd

zie je dat dit IUS-project heeft geleid tot nieuw 
onderzoek en, dus, publicaties. Ook de mo-
biliteit van onderzoekers vaart er wel bij: er 
gaan doctorandi naar Kisangani, omgekeerd 
trekken Congolese onderzoekers naar België. 
Maar zulke projecten zijn bovenal een vorm 
van dienstverlening aan de maatschappij. En 
dus engageert ook de UHasselt zich – die 
dienstverlening zit tenslotte in ons DNA. Col-
lega’s vragen me weleens: waarom stop je 
zoveel energie in Congo, waar mensen min-
der dan 2 dollar verdienen. Mijn antwoord is 
simpel: als je er de hoogopgeleide mensen al 
niet begeleidt, wie gaat dan de rest opleiden? 
Hoe ziet hún toekomst er dan uit? En die van 
het land?

Wat zijn nog de ambities in Kisangani, de ko-
mende jaren?
De komende vier jaar komt het vooral aan op 
vulgariseren: het project en zijn resultaten zo 
dicht mogelijk bij de lokale bevolking brengen. 
Onderzoeksvelden aanleggen in dorpen en 
mensen leren hoe ze die moeten bewerken, 
bijvoorbeeld. In het deelproject dat ik overzie, 
institutionele versterking, willen we de contac-
ten met de lokale overheden versterken. De 
rector van UNIKIS en ik hebben tijdens deze 
missie een ontmoeting gehad met de gou-
verneur, da’s dus een eerste stap. Daarnaast 
moet de unief de band met haar alumni en met 
ondernemers aanhalen. Belangrijk, wil ze een 
rol spelen in de ontwikkeling van de regio.

Wat na 2020, wanneer het IUS-project af-
loopt?
Dat is natuurlijk de cruciale vraag. Na 2020 
worden er nog beperkte middelen vrijgemaakt, 
om de zaken nog wat te kunnen opvolgen. 

Maar de hulp vanuit het Noorden wordt ge-
leidelijk aan afgebouwd. Daarom zullen we de 
komende jaren extra aandacht besteden aan 
‘duurzaamheid’, in de zin van: ervoor zorgen 
dat de veranderingen die in gang gezet zijn, 
blijven lopen. Zo willen we méér faculteiten bin-
nen UNIKIS – die vaak geen printer of internet 
hebben – betrekken bij het project. Facultei-

ten zonder infrastructuur, dat is slecht voor die 
duurzaamheid. 

 GSM 

U bent intussen een ervaren ‘Congo-ganger’. 
Waar kijkt u nog van op?
De grote cultuurverschillen: Congo is een an-
dere wereld. Een vliegtuig nemen, bijvoorbeeld, 
is één chaotisch avontuur (lacht). Met de jaren 
berust je daarin, maar je blijft ervan opkijken. De 

vriendelijkheid van de mensen valt me eveneens 
telkens op. Maar ik herinner me óók hoe ik, tien 
jaar geleden tijdens mijn eerste bezoek, grote 
ogen trok van het feit dat Congolezen hier elk 
rondliepen met twéé gsm’s. Anders dan in Bel-
gië destijds. Zo zie je maar… ■
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“CONGO ZIT
IN MIJN BLOED”

HUGO GEVAERTS, PIONIER VAN DE SAMENWERKING MET KISANGANI  

Hugo Gevaerts kan je gerust ‘de oervader’ van de samenwerking met Kisangani noemen. In de jaren ’80 trok 
hij, professor aan wat toen nog het LUC was, naar ‘zijn’ Congo – het land waar hij werd geboren en opgroeide. 
In Kisangani stampte hij ontwikkelingsprojecten uit de grond die tot de dag van vandaag hun stempel drukken 
op het leven in de Oost-Congolese stad.

COVER STORY MISSIE CONGO

Nog twee jaar en dan geeft emeritus  
  professor Hugo Gevaerts het stokje als 
algemeen coördinator van het IUS-project door 
aan Jean-Michel Rigo. “In 2017 word ik 80 en 
al dat reizen wordt stilaan vermoeiend”, zegt 
hij enigszins berustend. “Maar het project is 

in zeer goede handen. De Kisangani’s kennen 
Jean-Michel goed.” Tot het zover is, is geen 
enkele VLIR-UOS-missie naar Congo com-
pleet zónder Hugo Gevaerts. Hij adviseert de 
delegatieleden, volgt alle projecten nauwgezet 
op en strijkt – indien nodig – plooien glad. ► 

WIE IS 
HUGO GEVAERTS?
• Geboren in 1937 in Kisangani.
• Studeerde tropische landbouw  
 (Vilvoorde) en dierkunde 
 (Centrale examencommissie 
 van de Staat).
• Verbonden als onderzoeker  
 aan het labo histologie (RUCA, 
 nu UAntwerpen).
• Sinds 1974 assistent en, later,  
 professor biologie aan de  
 UHasselt (toenmalig LUC).
• Met emeritaat sinds 2002.



10

En hij doet dat niet alleen in vloeiend Frans, 
maar ook in het Swahili…

U kent de universiteit van Kisangani als geen 
ander, maar hoe kwam u daar destijds te-
recht?
Ik werkte zes jaar aan het toenmalige LUC, 
toen ik in 1980 de kans kreeg om naar Kisan-
gani te gaan voor een ontwikkelingsproject. 
Aanvankelijk voor twaalf maanden, maar het 
project werd steeds verlengd. Ik werd er intus-
sen zelfs verkozen tot decaan van de faculteit 
Wetenschappen… In 1988 startten we een 
project rond agroforestry, waarbij het planten 
en beheren van bomen hand in hand gaat met 
landbouw en veeteelt.

Wat was dan precies het grote probleem?
Bedrijven en boeren kappen in het regenwoud 
massaal bomen – voor het hout én om ruimte 
vrij te maken voor landbouwgrond. De bos-
gronden zijn na een, twee jaar uitgeput, dus 
boeren moesten steeds op zoek naar nieuwe 

velden. Een drama voor het ecosysteem in het 
gebied. Via agroforestry wilden we de bevol-
king leren om op een ecologische manier in 
hun voedselzekerheid te voorzien. Enfin, het 
project draaide zó goed dat een Belgische mi-
nister na een bezoek terugkwam op zijn beslis-
sing om het stop te zetten (lacht).

 HONGERSNOOD 

Eind jaren ’90 werd Kisangani bezet door 
Rwandese en Ugandese legers. Was alles 
voor niets geweest?
Het waren verschrikkelijke jaren, met veel hon-
gersnood. Niets doen, was voor mij dus geen 
optie. Ik ben in die periode blijven terugkeren, 
als enige blanke. We zijn toen beginnen te fo-
cussen op voedselvoorziening: mensen leren 
hoe ze het veld moeten bewerken, rijst telen, 
konijnen en varkens kweken… Of we tegenkan-
ting hadden? Neen, er kwamen gewoon wat 
nieuwe uitdagingen bij. Zo kregen proffen geen 
loon meer, maar via onze projecten hadden ze 

tóch nog 100 dollar per maand. In 2002 heb 
ik, samen met mijn vrouw Manja, Kisangani vzw 
opgericht, om die landbouwprojecten verder te 
financieren.

Die vzw was ook betrokken bij de oprichting 
van een school in Masako, in de brousse 
rond Kisangani.
Klopt. Het idee voor dat schooltje kwam ei-
genlijk van UNIKIS-prof Dudu Akaibe. Hij vond 
dat je inwoners best al van jongs af inwijdde 
in duurzame landbouw en veeteelt. Vandaar 
dat er aan de school ook onderzoeksvelden 
zijn aangelegd. Bovendien konden kinderen 
destijds nergens naar school. Onder het Bel-
gische koloniale bewind zorgden de missies 
in het binnenland voor onderwijs hè. Na de 
onafhankelijkheid viel die organisatie helemaal 
weg – de Congolese overheid bekommerde 
zich niet om scholing in al die dorpjes. Met de 
oprichting van dat schooltje in Masako vingen 
we dus twee vliegen in één klap. Later hebben 
we er ook eentje – Ecole Clara –  opgericht 

Onderzoeksvelden op de faculteit Wetenschappen.
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op het eiland Mbiye, medegefinancierd door 
Kisangani vzw.

 AVONTUURLIJK 

Uw levenswerk in Congo lijkt me niet alleen 
ingegeven uit puur engagement, maar ook 
uit het feit dat u er geboren bent. Klopt die 
indruk?
Misschien wel. Congo zit in m’n bloed: ik ben 
geboren in Kisangani en had een fantastisch 
avontuurlijke jeugd in Bukavu – aan het Kivu-
meer, tussen de bergen. Ik weet nog hoe te-
leurgesteld ik wel was toen ik in 1957 in Leu-
ven aankwam om er dierkunde te studeren. 
De mensen destijds waren er zó anders dan 
in Congo, medestudenten liepen er rond met 
een das – dat was ik niet gewoon. (Knipoogt) 
Gelukkig heb ik in België ook de Ardennen ont-

dekt, waar ik de heuvels kon verkennen en in 
grotten kon slapen.

Die studentenjaren in België waren met an-
dere woorden geen daverend succes…
Mijn studies dierkunde in Leuven zijn fout ge-
lopen, ja. In 1963 ben ik in Vilvoorde tropische 
landbouw gaan studeren, om terug in Congo 
te geraken. Daarna ben ik dan, via de Cen-
trale examencommissie van de Staat,   op-
nieuw dierkunde gaan doen. (Lacht) Ik heb 
hard gewerkt, want ik ben gene slimme mens. 
Per toeval kwam ik na mijn afstuderen terecht 
in het labo histologie aan de universiteit van 
Gent, waar ik Manja tegen het lijf gelopen ben.

Bent u eigenlijk optimistisch over de toe-
komst van Congo?
De laatste jaren merk ik dat Congolezen er zich 

– meer dan vroeger – van bewust zijn dat ze 
hun land zélf moeten opbouwen. Mensen ne-
men hun lot meer in handen, dus dat op zich 
is al een vooruitgang. Aan de andere kant: de 
kwaliteit in het onderwijs daalt zienderogen. 
Een ramp, want zo kan een land nooit écht 
vooruit… Daarom zijn projecten zoals die van 
Kisangani vzw en VLIR-UOS zo belangrijk: het 
geeft Congolezen een duw in de rug om zélf 
iets goeds van hun toekomst te maken.■

Leerlingen in het schooltje van Masako.
Meer info over Kisangani vzw vindt u 
via www.kisangani.be
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“ER ÍS HOOP, ANDERS 
ZOU IK DIT NIET DOEN” 

PAUL STEELS, WEGBEREIDER VAN CARDIOLOGIE-PROJECT IN OOST-CONGO 

COVER STORY MISSIE CONGO

Met een ongelofelijke precisie zo 
eigen aan een wetenschapper, 
bereidt Paul Steels in Bukavu, 
Kisangani en Lubumbashi de 
weg voor een nieuw VLIR-
UOS-project rond cardiologie. 
Daarmee kiest hij niet voor het 
gemakkelijkste pad, want de 
academische ziekenhuizen in 
deze drie Congolese steden zijn 
zowat cardiologisch braakland. 

Toen emeritus professor Paul Steels in de 
  jaren ‘80 aan de universiteit van Kin-
shasa (UNIKIN) fysiologie ging doceren, werd 
hij vooral gedreven door curiositeit. “Ik wilde 
weten hoe dat gigantische land in elkaar stak 
en hoe ze er lesgaven. Daar stond ik dan: ik 
moest doceren in het Frans – wat voor mij al-
lesbehalve evident was, met al die medische 
termen. Je stootte er ook op de gekste toe-
standen: zo heb ik ooit mijn cursussen van de 
Congolese douane moeten terugkopen. Maar 
die eerste ervaring met Congo heeft me wel 
duidelijk gemaakt dat je mensen écht kon hel-
pen door les te geven.”

En dus bent u blijven teruggaan…
Ik ben blijven doceren in Kinshasa, ja. Met een 
onderbreking in de jaren ’90, toen de ontwik-
kelingssamenwerking met het regime-Mobutu 

WIE IS 
PAUL STEELS?

• Geboren in 1945 in Hoeilaart.
• Studeerde geneeskunde aan de 
 KU Leuven.
• Sinds 1976 verbonden aan de 
 UHasselt.
• Met emeritaat sinds 2010.
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werd opgeschort. Maar UNIKIN heeft me ge-
vraagd om terug te komen, want ze hadden 
een acuut gebrek aan mensen. In 2008 ben ik, 
samen met Jean-Michel Rigo, zelfs een VLIR-
UOS-project gestart om de onderwijskwaliteit 
aan de unief te verbeteren. Zo wilden we een 
elektronisch leerplatform à la UHasselt op po-
ten zetten waar studenten cursussen konden 
raadplegen. Alleen: aan Congolese kant heb-
ben ze zichzelf wat geboycot, dus het is niet 
geworden wat we ervan gehoopt hadden.

Ondanks die desillusie bent u zich blijven en-
gageren voor en in Congo. Waarom?
Ik wil de Congolezen anders laten denken, 
want nu gaan ze niet vooruit. Ze moeten af 
van het idee dat de Belgen – of wie dan ook 
– hen moeten komen helpen. Die apathie zit 
er diep ingeslepen. Congolezen zijn het haast 
gewoon geworden dat wij steeds met mid-
delen en materiaal over de brug komen en 
dat ze dus niet zelf moeten plannen op lange 
termijn. Ze investeren niet in hun eigen land. 
Dat is nochtans belangrijk om de boel draai-
ende te houden eens die hulp van buitenaf 
wegvalt…

Waar komt die houding vandaan, denkt u?
Volgens mij omdat Congolezen elke dag op-
nieuw moeten zien te overleven, geen lange-
termijnvisie kúnnen ontwikkelen en, dus, nooit 
hebben léren plannen. Het maakt gewoon 
geen deel uit van hun opvoeding. Daarom 
is het zo belangrijk dat jongeren naar school 
gaan, dat ze leren lezen en kritisch worden. 
Dan kunnen ze hun toekomst, en dat van hun 
land, in eigen handen nemen.

 HARTFALEN 

Het nieuwe VLIR-UOS-project dat nog in de 
steigers staat, focust op cardiologie. Waarom 
die focus?
Wij willen de diensten cardiologie aan de aca-
demische ziekenhuizen van Bukavu, Kisangani 
en Lubumbashi uitbouwen. Professor Marc 
Hendrikx, cardioloog aan het Jessa Zieken-

huis, zou dat project moeten coördineren. 
Eigenlijk is het een uitvloeisel van een eerder 
project, een VLIR-UOS-Zuidinitiatief, dat in juni 
afloopt. Daarin voerden we epidemiologisch 
onderzoek naar hartfalen. In Congo zit hartfa-
len, veroorzaakt door hypertensie (hoge bloed-
druk), in de lift – onder meer door slechte eet-
gewoonten. Je ziet het zelfs bij vijftigers, terwijl 
hartfalen bij ons pas optreedt op veel latere 
leeftijd. Dat maakt dit niet enkel een gezond-
heidskwestie, maar ook een economische: 
een hele categorie actieve mensen dreigt weg 
te vallen.

En de Congolese ziekenhuizen kunnen die 
epidemie van hartfalen niet aan?
Vaak weten Congolezen niet dat ze aan hoge 
bloeddruk lijden of komen ze er té laat ach-

ter. Of er is geen medicatie voorhanden. We 
zien ook dat mensen stoppen met medicatie 
zodra ze geen geld meer hebben. De grote uit-
daging is dus: hypertensie tijdig opsporen én 
laten behandelen. Preventief optreden is ook 
erg belangrijk, onder meer door mensen goed 
te informeren. 

 JAREN VIJFTIG 

U bent op verkenning geweest in de universi-
taire ziekenhuizen van Bukavu, Kisangani en 
Lubumbashi. Wat hebt u er gezien?
Het is er ronduit bedroevend. In Lubumba-
shi ontbreekt het materiaal om diagnoses 
te stellen. Apparaten in de klinische labo’s 
dateren soms uit de jaren vijftig en wer-
ken dus niet of amper. Het academisch ► 

De oude privékliniek van Dophra Ngoy Nkulu: helemaal uitgeleefd.



14

ziekenhuis van Kisangani is splinternieuw, 
maar er staat letterlijk níks in. Met andere 
woorden: in Bukavu, Lubumbashi en Kisan-
gani is er geen infrastructuur om patiënten 
fatsoenlijk te verzorgen en studenten genees-
kunde op te leiden. Marc Hendrikx en ik zijn 
een kijkje gaan nemen in de faculteit Genees-
kunde van de universiteit van Kisangani. Het 
regent er binnen, we moesten ons een weg 
banen door de plassen. Labo’s zijn er niet in-
gericht… Een ramp.

Zinkt de moed u dan niet in de schoenen?
Néén. Met het VLIR-UOS-teamproject dat nu 
nog in een voorbereidingsfase zit, hopen we 
die problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld 
door enkele doctoraatsstudenten op te leiden, 
zodat zij die problemen uiteindelijk zouden 
kunnen opnemen. Dan spreek je over de lange 
termijn, ja. Maar het is een eerste stap. 

‘Petit à petit faire son nid’, zoals cardioloog 
Dophra Ngoy Nkulu u in Lubumbashi voor-
hield?
Precies. ’s Nachts houdt de vraag hoe we het 
allemaal gaan doen me weleens wakker. Maar 
er lopen in Bukavu, Kisangani en Lubumbashi 

ook knappe koppen rond. Didier Malamba, bij-
voorbeeld, is een jonge arts betrokken bij het 
onderzoek naar hartfalen. Hij is ook een kijkje 
komen nemen bij Wilfried Mullens in het ZOL. 
Didier weet perfect waar de problemen liggen 
en wat hij daar aan kan doen. Dr. Dophra is er 
evenmin de man naar om de zaken gelaten af 
te wachten. Enkele jaren geleden opende hij 
een privéhospitaal in Lubumbashi. Intussen is 

dat gebouw helemaal uitgeleefd en is hij bezig 
met het neerpoten van een moderne kliniek.

Dus tóch optimisme…
Weet je: ik steek enkel energie in zaken waar-
van ik zeker ben dat ze een kans op slagen 
hebben. Anders begin ik er niet aan. En ja, er 
ís hoop in Congo. ■

Didier Malamba is betrokken bij het onderzoek naar hartfalen in Congo.



15

MATHILDE PRAAT MET ONDERZOEKERS 
OVER SAMENWERKING NOORD EN ZUID

UHASSELT COÖRDINEERT OOK IN MAROKKO VLIR-UOS-PROGRAMMA

Universitaire ontwikkelingssamenwerking: wat betekent dat concreet voor studenten en onderzoekers in Noord en Zuid? Op uitnodiging 
van VLIR-UOS kwam koningin Mathilde op 23 februari naar de UHasselt om met jongeren te praten over hun buitenlandse ervaringen — in 
het Zuiden dan wel in België.

Vanaf 2016 coördineert de UHasselt ook in 
Marokko een IUS-project van VLIR-UOS. 
Door twaalf jaar lang structureel te focussen 
op onderzoeksprojecten in zes domeinen 

De Ethiopische doctorandus Teklu Geme-
chu Abessa (Jimma University) vertelde uitge-
breid over zijn onderzoek rond kindervoeding, 
UHasselt-studentes architectuur Marie Frioni 
en Stefanie Weckx gaven meer uitleg over hun 
masterthesis rond ecotoerisme in Tanzania. En 

(o.a. milieueconomie, agro-technologie en 
informatiemanagement) wil de UHasselt de 
expertise en de slagkracht van de Université 
Moulay Ismaïl in Meknès (nabij Fez) helpen 

versterken. Eind maart trokken professoren 
Jean-Michel Rigo, Jerome Hendrikx, Virginie Bito 
en Bernard Vanheusden al een eerste keer naar 
Meknès om dit programma vorm te geven.

ook andere lopende projecten in Congo, Ethi-
opië en Tanzania kwamen aan bod.  Tussen 
studenten, onderzoekers en koningin ontspon 
er zich ook een debat over de ‘Duurzame Ont-
wikkelingsdoelstellingen’ die de Verenigde Naties 
in september aanvaardden. In haar toespraak 

benadrukte koningin Mathilde het belang van 
onderwijs bij het realiseren van die doelstellingen. 
Tijdens haar bezoek nam ze ook nog even de tijd 
voor een kijkje in de Tanzania design studio van 
de faculteit Architectuur en kunst.

COVER STORY MISSIE CONGO
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“HET LABO IS MIJN PARADIJS”  

EEN DAG AAN DE UNIVERSITÉ DE KISANGANI: DE ONDERZOEKERS 

COVER STORY MISSIE CONGO

Un petit effort de chacun = un grand résultat pour tous – zo leest een plaat op de weelderig groene 
faculteit Wetenschappen van UNIKIS. Van alle faculteiten is Wetenschappen het nauwst betrokken bij het 
IUS-programma van VLIR-UOS. In de labo’s buigen ambitieuze onderzoekers zich over een waaier van 
uitdagingen op vlak van landbouw en biodiversiteit. 

Zoöloog André Malekani doet aan 
het Centre de Surveillance de la 
Biodiversité (CSB) van UNIKIS 
onderzoek naar vleermuizen. 
“Dankzij VLIR-UOS kunnen we het 
terreinwerk doen dat zo nodig is 
om die vleermuizenpopulatie in 
kaart te brengen.”

Naast de andere, wat uitgeleefde en afge-
bladderde gebouwen van de faculteit We-
tenschappen springt het nieuwe CSB met-
een in het oog. Het onderzoeksinstituut is 

ANDRÉ MALEKANI

“STEUN VLIR-UOS 
MAAKT BROODNODIG 
TERREINWERK 
MOGELIJK”

Justine Tshidibi is de eerste 
vrouwelijke doctoraatsstudent van 
het VLIR-UOS-project in Kisangani. 
Ze doet onderzoek naar de Treculia: 
een boom die eiwitrijke granen 
voortbrengt – en dus een belangrijke 
voedingsbron kan vormen voor de 
lokale bevolking.

“Alleen de mannetjesboom levert voedsel-
rijke zaadjes op, dus nu bekijken ik en andere 
teamleden hoe we zoveel mogelijk mannelijke 
bomen kunnen voortbrengen”, zegt ze in het 
labo dat ze lachend “mijn paradijs” noemt. 
Justine trok vorig jaar in het kader van haar 
doctoraat enkele maanden naar de UGent. 
“Daar heb ik onder meer geleerd hoe je die in-
vitrotechniek het best gebruikt. Zonder steun 
van VLIR-UOS was zo’n uitwisseling niet mo-
gelijk geweest – en dat geldt misschien wel 
voor het héle onderzoek.”

Of dit is waar ze vroeger, als kind, van droom-
de? “Oh ja”, knikt ze enthousiast. “Toen ik vijf 
jaar was, zei ik al dat ik wetenschapster wilde 
worden. Mijn vader was arts én professor, dus 
dat wilde ik ook doen. Mijn arme moeder heeft 
het véél moeten aanhoren…”

JUSTINE TSHIDIBI

“IK WIL AL SINDS 
M’N VIJFDE PROF 
WORDEN”
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Maniok is in Congo wat de aardappel 
in België is (geweest): het komt haast 
elke dag op tafel. UNIKIS-prof Adrien 
Moango onderzoekt samen met zijn 
team hoe de productie van maniok 
en de voedselveiligheid verhoogd 
kunnen worden.

De wortels van de maniokplant (cassave) zijn 
rijk aan zetmeel, maar in Congo worden ook 
de bladeren van de plant bereid (tot een soort 
spinazie). In de wortels zit het giftige cyaanglu-
cose, dat doorgaans met pellen en roten wordt 
‘verwijderd’. Maniok bederft erg snel, bewaren is 
moeilijk. “Maniok neemt een zéér belangrijke plek 

in het voedingspatroon van de gemiddelde Con-
golees in. Ons onderzoek is dus een kwestie van 
voedselveiligheid. We bestuderen manieren om 
die giftige stoffen uit de maniokwortel te onttrek-
ken én methoden om maniok langer te conser-
veren”, legt professor Moango uit. Daarnaast is 
er nog een economisch aspect. “Maniok op zich 
is een belangrijke voedingsbron, maar de afge-
leiden van de plant kunnen óók gebruikt worden 
voor, bijvoorbeeld, textiel. Dat maakt de vraag 
hoe je de productie van maniok kan verhogen 
nóg urgenter. Zeker als je weet dat véél boeren 
hier leven van de verkoop ervan.”

Adrien Moango toont nog trots enkele nieuwe 
toestellen in het labo, zoals een machine om 
maniok te versnijden, een pers en een molen. 
“Ze worden vooral gebruikt door onze onder-
zoekers en studenten. Enorm handig, maar 
eigenlijk hebben we méér van zulke toestel-
len nodig, om naar de mensen op de velden 
te brengen. Het kan alleen maar helpen bij de 
boost van de maniokproductie.”

2,3 vierkante kilometer groot, telt acht labo’s 
en heeft zelfs een zoölogisch museum. An-
dré Malekani is sinds 2012 verbonden aan 
het CSB. Hij is naar eigen zeggen al lang ge-
beten door ecologie. “Tijdens mijn opleiding 
wist ik al dat ik rond biodiversiteit en dieren 
wilde werken.”

Het onderzoek van de 40-jarige zoöloog 
spitst zich toe op de vleermuizenpopulatie 
in en rond Kisangani. “Sommige fruit etende 
vleermuizen verspreiden zaden en zorgen 
dus voor de aangroei van gewassen. Maar 
vleermuizen zijn ook verspreiders van aller-
hande virussen en ziekten, zoals ebola. Het 
is met andere woorden belangrijk om te in-
ventariseren en te bekijken of die populatie 
nu stijgt of daalt.” Terreinwerk is dan ook 
broodnodig. “En dankzij de financiële steun 
van VLIR-UOS kunnen we zulke terreinbe-
zoeken ook daadwerkelijk afleggen en ge-
gevens verzamelen.”

ADRIEN MOANGO

“ONDERZOEK 
VERBETERT 
VOEDSELVEILIGHEID”
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“PROFFEN PRATEN GRAAG,    ONDERBREEK HEN MAAR” 
EEN DAG AAN DE UNIVERSITÉ DE KISANGANI: DE RADIOMAKERS 

COVER STORY MISSIE CONGO

Elke dag stemmen zo’n 4.000 Kisanganiens af op Radio Flambeau 
de l’Orient (RFO), het radiostation van de universiteit van Kisangani. 
“La voix de l’UNIKIS. La plus puissante radio en Province Orientale”, 
zo belooft de slagzin. Eén van die krachtige stemmen achter de 
microfoon? Hoofdredacteur-reporter Jean Fundi Kiparamoto.

R adio Flambeau de l’Orient reikt verder  
  dan de UNIKIS-campus, tot in de stad 
en directe omgeving. Het radiostation was een 
ideetje van rector Toengaho Lokundo, die ooit 
als radioreporter gewerkt heeft. “De universiteit 
heeft eigenlijk geen andere communicatieka-
nalen. Er is een website en Facebookpagina, 
maar de internetverbinding is hier zéér slecht. 
Bovendien: radio is in Congo erg populair”, 
zegt Jean Fundi die al vijftien jaar professio-
nele radio-ervaring op de teller heeft (waarvan 
twee bij UNIKIS). De hoofdredacteur kan zich 
de allereerste RFO-uitzending – op 30 juni 
2014 – nog zeer helder voor de geest halen. 
“Het eerste liedje was natuurlijk de hymne van 
UNIKIS (Flambeau de l’Orient). Daarna volgde 
een interview met een UNESCO-gezant. Of ik 
nerveus was? Niet echt, we hadden alles heel 
goed geoefend.” 

Sinds die 30ste juni schetst het radiostation elke 
dag, via reportages en interviews, het leven zo-
als het is aan UNIKIS. “Er zijn geen taboes: we 
brengen nieuw onderzoek, maar vertellen ook 
over, bijvoorbeeld, de moeilijkheden waarmee 
onze studenten kampen. Huisvesting, exa-
mens… En regelmatig schuiven onderzoekers 
aan om duiding te geven over, bijvoorbeeld, 

klimaatopwarming.” Die gasten strikken, is 
overigens geen sinecure. Jean: “Zeker in de 
beginperiode verliep die zoektocht steeds 
moeizaam. Proffen hielden er niet van om in de 
microfoon te praten, ze wisten niet wat ervan 
te verwachten. Twee jaar later merk je meer 
enthousiasme, maar het blijft een uitdaging.”

 STEMOEFENINGEN 

9 uur, redactievergadering. Jean zit aan het 
hoofd van de tafel, met een gefronst voorhoofd 
tuurt hij naar zijn computerscherm. De journa-
listen en technici – in totaal vier man – over-
lopen de mogelijke onderwerpen voor onder 
meer het journaal, praatprogramma RFO Invité 
en magazine Ceux qui ont vu, vécu et survécu. 
“Mensen verwachten dat we iets brengen over 
de studentenverkiezingen. Dus wie wil?”, zo 
vraagt Jean aan de collega’s. Er ontspint zich 
een discussie over mogelijke invalshoeken, tot 
Jean springt naar een ander onderwerp – on-
derzoek over de maniokproductie. “Proffen, 
overal in de wereld, praten graag. We hebben 
maar tien minuten, dus we moeten het ge-
sprek goed voorbereiden. En als de uitleg té 
lang duurt, onderbreek je maar”, zo geeft hij 
radioreporter Laurent wijze raad mee. 

De klok geeft bijna 10 uur aan: de hoogste tijd 
voor het team om zich naar de studio te rep-
pen voor de uitzending. “Wat ons onderscheidt 
van andere Congolese radiostations is dat wij 
niet aan polemiek doen”, zegt Jean net voor 
de uitzending. “We willen positief, construc-
tief zijn. Mensen informeren over regionale en 
globale problemen, onderzoekers oplossingen 
laten presenteren. Die aanpak werkt.”

Het lichtje ‘on air’ brandt, de jingle doet ieder-
een wakker schieten die dat nog niet moest zijn. 
Aan de knoppen zit technicus Sustenis Simba, 
achter hem staat Laurent wat stemoefeningen 
te doen – hij is het persoverzicht aan het inlezen. 
Plots gaat z’n gsm af, Laurent haast zich naar 
buiten. Sustenis maant hem met een kordate 
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“PROFFEN PRATEN GRAAG,    ONDERBREEK HEN MAAR” 

klop op de deur aan om stiller te zijn. Terwijl dit 
tafereel zich afspeelt, leest Jean achter het ge-
luidsdichte glas keurig het nieuws van de och-
tend voor. Onverstoord en met serieuze blik (“Ik 
heb nu eenmaal een serieus gezicht”, zo zegt hij 
later) onderwerpt hij de gast van de dag vervol-
gens aan een spervuur van vragen. 

 BOB MARLEY 

Een uurtje later haast Jean zich naar een pers-
conferentie van MONUSCO, in de stad. “Veld-
reportages zijn niet zo evident: je moet een 
motor huren en dat kost geld. Daarom beper-
ken we ons meer tot de campus”, zegt hij. De 
teleurstelling klinkt wat door in zijn stem – wel-
ke journalist wil nu immers niét de wereld in. Of 

hij tevreden is met de uitzending? “Absoluut, 
het ging goed hè”, glimlacht hij weer. “Weet je 
waar ik nog van droom? RFO streamen via in-
ternet. En een televisiestation op UNIKIS, dát 
zie ik ook nog wel zitten.” 

*  *  *

Een dag later, op weg naar de UNIKIS-cam-
pus. Door de boxen in de wagen schalt Ra-
dio Flambeau de l’Orient, Bob Marley – zéér 
populair in Congo – kleurt de hobbelige rit. 
De chauffeur heeft een brede glimlach om de 
mond en tikt met zijn vingers op het stuur, op 
het ritme van de reggae. “RFO? Luister ik élke 
dag naar”, zegt hij. “Geweldige radio, toch?” 
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UHASSELT ZENDT HAAR 
ZONEN EN DOCHTERS UIT

VLIR-UOS EN UHASSELT: PARTNERS IN ‘SHARING MINDS, CHANGING LIVES’

COVER STORY MISSIE CONGO

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) heeft een stevig programma rond universitaire 
ontwikkelingssamenwerking (UOS) uitgebouwd. VLIR-UOS financiert partnerschappen met universiteiten 
en hogescholen in het Zuiden, samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten, 
beurzen voor studenten en professionals… Ook de UHasselt is een actieve partner van VLIR-UOS, getuige 
daarvan haar deelname in uiteenlopende projecten wereldwijd. 

www.uhasselt.be/International  |  www.vliruos.be
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 CUBA  

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba
Milieuonderzoek voor duurzame landbouw (IUS)
Ann Cuypers (Wetenschappen)
Groene energie voor duurzame ontwikkeling 
(IUS)
Jan Yperman (Wetenschappen)

Universidad Central Marta Abreu de las 
Villas
ICT in onderwijs 
Marc Goovaerts (dienst Bibliotheek)

 CONGO 

Université de Kisangani
Institutionele versterking (IUS) (coördinator)
Hugo Gevaerts

Université de Lubumbashi
Epidemiologisch onderzoek hartfalen 
(Zuidinitiatief)
Wilfried Mullens/Paul Steels (Geneeskunde en 
levenswetenschappen)

Uitbouw ICT-netwerk (UniversiTIC)
Marc Thoelen (dienst Internationalisering)

 ECUADOR  

Statistiek voor biodiversiteit en natuurlijke 
rijkdommen
Ziv Shkedy (Centrum voor Statistiek)

 ETHIOPIË 

Jimma University
Gezondheid en voeding kinderen (IUS)
Marita Granitzer (Geneeskunde en levens- 
wetenschappen)

Sociaaleconomische en statistische 
modellering (IUS)
Paul Janssen (vicerector Onderzoek)

 KENIA 

UoN/KEMRI/JKUAT, Nairobi 
Biostatistiek voor innovatie in gezondheids-
zorg (TEAM)
Roel Braekers (Centrum voor Statistiek)

 MAROKKO 

Université Moulay Ismaïl, Meknès
Institutionele versterking (IUS) (coördinator)
Jean-Michel Rigo (vicerector Onderwijs)

Milieueconomie en ruimtelijke ontwikkeling 
(IUS)
Bernard Vanheusden (Rechten)

Plantaardige grondstoffen (IUS)
Jerome Hendriks (BIOMED)

 MOZAMBIQUE 

Eduardo Mondlane University, Maputo
Biostatistiek 
Marc Aerts (Centrum voor Statistiek)

Sociale rechten en sociale bescherming (IUS)
Petra Foubert (Rechten)

 PERU 

Universidad Nacional Agraria La Molina 
(Lima)
Institutionele versterking (IUS)
Ann Peters (directeur Onderzoek)

 SURINAME 

Anton de Kom Universiteit van Suriname
Administratiemanagement en infrastructuur 
(IUS)
Gerrit Janssens (Bedrijfseconomische weten-
schappen)

 TANZANIA 

Mzumbe University, Morogoro
Ondernemerschap/open innovatie
Wim Vanhaverbeke (Bedrijfseconomische 
wetenschappen)

Dar es Salaam en Kigoma
Ecotoerisme (Zuidinitiatief)
Rob Cuyvers (Architectuur en kunst)

 VIETNAM 

Hué University 
Institutionele versterking (IUS)
Gerrit Janssens (Bedrijfseconomische weten-
schappen)

 ZUID-AFRIKA  

Limpopo University
Datamanagement- en analyse (IUS)
Christel Faes (Centrum voor Statistiek)

 ETHIOPIË- UGANDA-ZUID-  
 AFRIKA-CUBA-ECUADOR 

Statistiek (IUS)
Ziv Shkedy (Centrum voor Statistiek)
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“OUDEREN ZO 
LANG MOGELIJK 

MOBIEL HOUDEN”

JESSA EN IMOB GAAN VOOR ‘SAMEN VEILIG MOBIEL’ 

Mobiliteit bepaalt voor een belangrijk deel mee de levenskwaliteit van 
ouderen. Maar hoe houd je ouderen zo lang mogelijk ‘veilig’ mobiel? 
Hoe meet je hun rijveiligheid? En kan extra training een oplossing 
betekenen? In Samen Veilig Mobiel bundelen het Jessa Ziekenhuis en 
het Instituut voor Mobiliteit (IMOB/UHasselt) de krachten.

Z ijn senioren de grote brokkenmakers in  
  het verkeer?
Mark Lutin (Jessa): Neen. Maar als we de on-
gevallenstatistieken bekijken, dan zien we wél 
dat de curve bij bestuurders ouder dan 70 even 
hoog piekt als bij bestuurders jonger dan 27. En 
wanneer die ouderen bij een ongeval betrokken 
zijn, zijn de gevolgen vaak dramatischer dan bij 
de jongeren. De letsels zijn ernstiger, het her-
stelproces verloopt moeizamer en de kans op 
een overlijden stijgt. Redenen genoeg om die 
problematiek ernstig te nemen, zonder daarbij 
meteen een hele leeftijdsgroep te viseren.

Tom Brijs (IMOB): De leeftijd van de bestuur-
der is eigenlijk niet zo’n belangrijke factor. Dat 
blijkt ook uit onderzoek. Vooral hun fysieke en 
mentale capaciteiten zijn van doorslaggevend 
belang om hun rijvaardigheid te voorspellen. 
Senioren vanaf een bepaalde leeftijd systema-
tisch aan een rijgeschiktheidstest onderwer-
pen, zou dus maar weinig zin hebben.

Wat willen jullie met Samen Veilig Mobiel dan 
bereiken?
Mark Lutin: We willen ouderen die twijfe-
len vooral een objectief evaluatie-instrument 
aanreiken om hun rijvaardigheid te testen. Bij 
diabetes of hartkwalen zijn er door de wetge-
ver heel duidelijke regels rond rijgeschiktheid 

beschreven, maar bij leeftijdsgebonden veran-
deringen blijft het tot vandaag nog vaak nat-
tevingerwerk.

 RIJSIMULATOR 

Hoe test je of ouderen nog verkeersveilig 
zijn? 
Tom Brijs: In de eerste plaats hebben we sa-
men met het BIVV een laagdrempelige, online-
checklist ontwikkeld (te vinden via www.senior-
test.be, red.). Daarin peilen we naar rijgedrag 
en -gewoontes, moeilijkheden bij bepaalde 
verkeerssituaties en medische aspecten. Via 
een kleurcode – groen, oranje of rood – krijgt 
de oudere een eerste indicatie van mogelijke 
problemen. Dat kan dan de aanleiding vormen 
voor een gesprek bij de huisarts of geriater.

Mark Lutin: De arts kan in zo’n gesprek na-
gaan of mogelijke problemen een medische 
oorsprong hebben. Vervolgens testen we ook 
cognitieve vaardigheden zoals aandacht, het 
geheugen en de visuele vaardigheden. Na die 
medische screening leggen de ouderen bij IMOB 
een rijvaardigheidstest af in de rijsimulator.

Tom Brijs: In de rijsimulator kunnen we heel 
nauwgezet nagaan hoe rijvaardig de oudere 
zich gedraagt in concrete verkeerssituaties. 

WORK IN PROGRESS

Uit ongevallenstatistieken blijkt dat zij vooral 
problemen ondervinden op kruispunten, wan-
neer ze moeten invoegen in het verkeer of 
wanneer er zich onverwachte gebeurtenissen 
voordoen. Zulke situaties hebben we dan ook 
in die simulatie verwerkt.

Mark Lutin: Na al die testen kunnen we ons 
– op basis van objectieve parameters – een 
compleet beeld vormen van de rijvaardigheid 
van de oudere.

Wat na de testresultaten? 
Mark Lutin: Op basis van de resultaten geven 

1940



23

we hen een vrijblijvend advies. Uiteindelijk be-
slist nog altijd de oudere zelf wat hij daarmee 
wil doen.

Tom Brijs: Als de testen positief zijn verlopen, 
dan moedigen we hen aan om zo verder te rij-
den en hun rijvaardigheid te blijven onderhou-
den. Verliepen de testen moeizamer, dan wijzen 
we hen op de concrete knelpunten. Dat hoeft 
zeker niet het einde van hun mobiliteit te bete-
kenen, want heel wat vaardigheden, kijkgedrag 
bijvoorbeeld, kunnen via gerichte trainingen 
geremedieerd worden. We onderzoeken op dit 
moment nog welke trainingen op dat terrein de 

SAMEN VEILIG MOBIEL

Hebt u vragen over uw eigen rijvaardig-
heid? Of bent u ongerust over de rijveilig-
heid van uw ouders? Dan kunt u voor 
advies, begeleiding en training terecht 
bij Samen Veilig Mobiel, een samenwer-
king tussen het Jessa Ziekenhuis en het 
Instituut voor Mobiliteit (IMOB/UHasselt). 
Neem contact op via 011/33.88.66 of surf 
naar www.samenveiligmobiel.be

meeste impact kunnen genereren.

En in het slechtste scenario? 
Mark Lutin: In het slechtste scenario adviseren 
we de oudere om de auto aan de kant te laten. 
Maar ook in dat geval zoeken we naar alterna-
tieve vervoersmethoden op maat. Vaak kennen 
de ouderen de bestaande mogelijkheden nog 
onvoldoende.

Tom Brijs: We hopen dat we ouderen door dit 
soort initiatieven kunnen sensibiliseren om kri-
tisch te kijken naar hun eigen rijveiligheid. Want 
ook veilig rijden, draagt bij tot healthy aging.

Mark Lutin (Jessa Ziekenhuis) en Tom Brijs (IMOB/UHasselt): “we willen geen leeftijdsgroep viseren, wel adviseren.

1940
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IS DE THUISZORG 
KLAAR VOOR DE 

TOEKOMST? 

UHASSELT-BEVRAGING BIJ LIMBURGSE THUISVERPLEEGKUNDIGEN

Met het oog op het wegwerken van de wachtlijsten tekende 
de Vlaamse regering een nieuw financieringsmodel rond 

gehandicaptenzorg uit. Personen met een handicap krijgen nu – met 
een persoonlijk zorgbudget – zelf de regie over hun leven. Daardoor 

wordt een stijgende vraag naar meer thuiszorg verwacht. Maar is 
de thuiszorg klaar voor die verschuiving? De UHasselt voerde een 

enquête uit bij 600 Limburgse thuisverpleegkundigen. Prof. dr. Neree 
Claes over de belangrijkste resultaten.

VAN DE THUISVERPLEEGKUNDIGEN 
VERZORGT PERSONEN MET EEN 

BEPERKING ZOWEL AAN HUIS ALS 
IN EEN ZORGINSTELLING

Neree Claes: “Een instelling is soms gewoon 
de ‘thuis’ van de gasten. Het is dus logisch 
dat thuisverpleegkundigen ook in een zorgin-
stelling de ‘thuiszorg’ op zich nemen. Door de 
nieuwe financiering zien we bovendien steeds 
meer sociaal ondernemerschap ontluiken. 
Ouders van kinderen met een beperking 
slaan de handen in elkaar en bouwen studio’s 
waarin hun kinderen zelfstandig kunnen 
wonen. Een mooi alternatief voor de klassieke 
zorginstelling, maar een kwaliteitsvolle zorg 
moet uiteraard wel gegarandeerd kunnen 
worden. In zulke scenario’s is de rol van de 
thuisverpleegkundigen cruciaal.”

VAN DE THUISVERPLEEGKUNDIGEN 
HEEFT ‘GOED’ TOT ‘INTENS’ 

CONTACT MET DE MANTELZORGER

“Als je iemand dagelijks in zijn vertrouwde om-
geving verzorgt, leer je niet alleen de gast zelf 
goed kennen. Je behandelt in feite zijn hele 
omgeving. In onze enquête geeft 72% van de 
thuisverpleegkundigen aan dat de mantel-
zorgers overbelast zijn door de veelheid aan 
taken. 56% zou ook problemen hebben om 
de handicap van hun dierbare te aanvaarden. 
Extra aandacht voor de mantelzorger en z’n 
draagkracht is dus geen overbodige luxe. Ook 
in die context kan die snelle interactie tussen 
huisarts en thuisverpleegkundigen nauwelijks 
onderschat worden.”

VAN DE THUISVERPLEEGKUNDIGEN 
COMMUNICEERT VLOT MET 

DE HUISARTS

“Die wisselwerking is immens belangrijk. De 
huisarts volgt zijn/haar patiënt medisch op, 
maar de thuisverpleegkundigen staan nog 
dichter bij haar ‘gasten’. Zij zien hen elke dag 
in hun vertrouwde omgeving en zijn vaak de 
eerste om op te merken dat er iets mis dreigt 
te lopen. Hoe vlotter de communicatie tussen 
huisarts en verpleegkundige, des te sneller 
en effectiever er geschakeld worden. Dat is 
niet zo evident, want thuisverpleegkundigen 
verzorgen elke dag zestien gasten, van wie 
vijf met een beperking. Dat zijn heel veel 
huisartsen om mee te communiceren. Deze 
positieve cijfers bewijzen dat investeringen 
van onder meer het Wit-Gele Kruis in elektro-
nische communicatieplatforms renderen.”

50%

UHASSELT IN ACTION

96% 95%
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VAN DE THUISVERPLEEGKUNDIGEN 
HEEFT NOOD AAN OPLEIDINGEN 

ROND HET ACCEPTEREN VAN 
DE HANDICAP

“De taak van thuisverpleegkundigen reikt 
veel verder dan louter medische verzorging. 
Thuisverpleegkundigen staan bijzonder dicht bij 
hun ‘gasten’ en de mantelzorgers rondom hen. 
Ze zijn zich ook zeer bewust van de sociale rol 
die ze voor mantelzorgers spelen en willen hen 
graag nóg meer helpen bij het leren accepteren 
van die handicap van hun dierbare. Maar dat 
soort psychologische ondersteuning zit niet 
meteen in hun opleidingspakket. Daarnaast gaf 
84% van de thuisverpleegkundigen aan dat 
ze nood heeft aan een opleiding over omgaan 
met gedragsproblemen. Doordat ze patiën-
ten in hun thuisomgeving verzorgen, worden 
ze immers ook sneller met die problematiek 
geconfronteerd. Het is belangrijk dat thuis-
verpleegkundigenorganisaties in dat soort 
praktische trainingen blijven investeren, om zo 
hun medewerkers goed te wapenen tegen de 
concrete uitdagingen van hun job.” ■

EERSTELIJNSZORG 
VOOR PERSONEN MET 
EEN BEPERKING
De resultaten van deze UHasselt-bevra-
ging vormden het uitgangspunt van een 
symposium dat patiënten, huisartsen en 
verpleegkundigen op 30 januari sa-
menbracht rond de eerstelijnszorg voor 
patiënten met een beperking. Op het 
programma stonden niet alleen lezingen 
en uiteenzettingen, maar ook praktische 
trainingen die meteen inspeelden op de 
opleidingsnood van thuisverpleegkundi-
gen. Het symposium was een organisatie 
van de UHasselt, Dienst Ondersteunings-
plan (DOP), Logo Limburg, Limburgs 
Huisartsplatform (LHP) en Steunpunt 
Expertise Netwerken (SEN).

84%

25
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INGRID LIETEN DIRECTEUR LIFETECHVALLEY 

IN DE FLOW 
VAN 
CHEMIE

Op 17 februari stelde de Raad van Bestuur van LifeTechValley vzw Ingrid Lieten aan tot 
directeur. Ingrid Lieten startte op 1 maart 2016 en beëindigde al haar politieke mandaten 
om de functie op te nemen.

Op 18 en 19 januari organiseerden de 
Doctoral Schools van de UHasselt, KU 
Leuven en UGent een tweedaagse flow-
chemie-workshop.

LifeTechValley is een platform dat inzet op inno-
vatie en business development in het domein van 
healthy aging. Het initiatief waarin het bedrijfs- 
leven, kenniscentra en de zorgsector de krach-
ten bundelen, past in de doelstellingen van het 

“Flow chemie maakt al een jaar of vijf haar 
opmars in Vlaamse (academische) onder-
zoekslabo’s. Vorig jaar organiseerden we een 
introductieworkshop voor onze doctorandi. Dit 
jaar nodigden we internationale topexperten 
uit het veld uit om hun recentste flow-chemie-
onderzoeken toe te lichten. En ook onze eigen 
doctorandi deelden hun ervaring met deze in-
novatieve techniek”, vertelt prof. dr. Thomas 
Junkers die de workshop mee organiseerde. 
Tachtig deelnemers uit de academische wereld 
en de industrie zakten af naar campus Diepen-
beek. “De reacties waren zo positief dat een 
vervolgworkshop zeker niet zal uitblijven.”

1,6 MILJOEN 
EURO OM 
INFECTIEZIEKTES 
TE BESTRIJDEN
Prof. dr. Niel Hens heeft van de European 
Research Council een prestigieuze beurs 
gekregen voor beloftevolle, jonge onderzoe-
kers. De statisticus krijgt 1,6 miljoen euro 
om via wiskundige modellen onderzoek te 
verrichten naar de verspreiding van infectie-
ziekten. “Met deze beurs willen we nieuwe, 
statistische en wiskundige modellen ontwik-
kelen die antwoorden kunnen formuleren 
op fundamentele epidemiologische vragen. 
We zullen de methodes die gebruikt wor-
den om de verspreiding tegen te gaan van 
infectieziekten zoals kinkhoest, mazelen of 
het cytomegalovirus, verbeteren”, aldus de 
UHasselt-onderzoeker.

UHASSELT IN ACTION

SALK-plan om het economisch weefsel in Lim-
burg te versterken. LifeTechValley is gevestigd in 
BioVille op campus Diepenbeek en bundelt een 
aantal belangrijke initiatieven, waaronder de zorg-
proeftuin CareVille. 
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“MEERGENERATIEWONINGEN 
HEBBEN TOEKOMST” 

BOEK BREEKT LANS VOOR NIEUW WOONCONCEPT

– samenbrengt onder één dak. “De voordelen 
voor alle partijen zijn legio”, aldus Danny Wind-
molders. “Zo moet je geen geld uitgeven aan 
opvang of zorg. Oudere bewoners kunnen op 
de kinderen passen, jongere bewoners kunnen 
de nodige ondersteuning bieden. Bovendien ga 
je in één adem eenzaamheid én woningnood te-
gen.” En het is ook realiseerbaar in Vlaanderen, 
aldus de auteurs. Sylvain De Bleeckere: “Be-
staande rijwoningen kunnen relatief makkelijk 
verbouwd worden tot meergeneratiewoningen. 
In de opleiding architectuur experimenteren we, 
samen met onze derdejaarsstudenten, al jaren 
met het concept.” 

Dat Vlaanderen vandaag nog niet klaar is voor 
meergeneratiewonen  beseffen ook de auteurs. 
“Maar wonen is méér dan bouwen. Dat mogen 
we niet vergeten. Met het boek willen we alvast 
een inspiratiebron bieden en toekomstige be-
woners, architecten, studenten, onderzoekers, 
overheden en huisvestingsmaatschappijen to-
nen dat het anders kan.” Het maatschappelijk 
debat is daarmee geopend.

“Wonen is méér dan bouwen, het is iets waar-
over je grondig moet reflecteren. Dat hebben we 
in Vlaanderen al te vaak nagelaten. In Vlaanderen 
is het antwoord op de vergrijzing: méér rusthui-
zen en serviceflats neerzetten. We bouwen ap-
partementen, maar slaan geen acht op het toe-
nemende probleem van vereenzaming”, zeggen 
Sylvain De Bleeckere en Danny Windmolders. 
“Tegen 2030 heeft Vlaanderen 300.000 nieuwe 
woningen nodig: we moeten nú beginnen naden-
ken over een intelligente manier van bouwen.” 

Uiteraard wordt er in Vlaanderen geëxperimen-
teerd met nieuwe woonvormen, alleen gebeurt 
dat volgens de auteurs te beperkt. “Co-housing, 
bijvoorbeeld, komt vandaag in vele gevallen ge-
woon neer op het delen van een tuin en één ruim-
te. Kangoeroewoningen zitten nog helemaal vast 
in het appartementsidee: ieder zijn eigen kamer.” 

OP MAAT VAN BEWONER
Het boek belicht een (alternatief) woonconcept 
dat in Duitsland ontwikkeld werd: meergenera-
tiewonen, dat mensen uit verschillende genera-
ties – die niet noodzakelijk familie van elkaar zijn 

UHasselt-docenten 
architectuur Sylvain De 
Bleeckere en Danny 
Windmolders breken 
in het boek Wonen. 
Bouwstenen voor een 
habitologie 
(uitgeverij Acco) een
 lans voor nieuwe 
woonconcepten, 
zoals meergeneratie-
woningen.

CAREVILLE GAAT 
INTERNATIONAAL 
MET CROSSCARE

CareVille gaat internationaal: op 9 febru-
ari keurde Interreg Vlaanderen-Nederland 
CrossCare goed. Die samenwerking moet 
kennisuitwisseling met de Nederlandse 
collega’s stimuleren.

CareVille Limburg is erop gericht om ouderen 
langer kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar thuis 
te laten wonen. De zorgproeftuin creëert een 
interactieve testomgeving voor bedrijven en 
(zorg)organisaties die een innovatief antwoord 
bieden op huidige en toekomstige noden van 
ouderen. CrossCare creëert heel wat opportu-
niteiten voor gezamenlijke Europese projecten. 
Daarnaast betekent zo’n grensoverschrijdend 
zorgecosysteem een flinke meerwaarde voor 
ondernemingen. Zij kunnen immers een brede-
re, internationalere groep gebruikers actief be-
trekken bij de ontwikkeling van hun innovaties 
en zich bij hun innovatietraject en bij de zoek-
tocht naar geschikte partners laten ondersteu-
nen door een groter, internationaler netwerk 
van kennis- en zorginstellingen, zorgverleners 
en overheden. 

CrossCare past in de doelstellingen van LifeTech-
Valley, het platform dat inzet op economische 
ontwikkeling in het domein healthy aging.
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ANN BESSEMANS 
VERKOZEN TOT 

JONGE ACADEMIE

UHASSELT IN ACTION

Ann Bessemans (UHasselt/PXL) is sinds 25 maart lid van de Jonge Academie. “Ik ben ervan 
overtuigd dat ik met mijn ervaring en visie als ontwerpend onderzoeker een belangrijke bij-
drage kan leveren aan de Jonge Academie.”

De Jonge Academie biedt jonge topweten-
schappers in Vlaanderen een forum waar ze 
hun visie over het huidige wetenschapsbeleid 
kunnen uiten. Elk jaar treden tien nieuwe leden 
toe – en dat voor een termijn van vijf jaar. Zij wor-
den verkozen op basis van wetenschappelijke 

excellentie, motivatie én de voorstellen die zij 
doen met betrekking tot de Academie. Met Niel 
Hens, Alexander De Becker en Joke Goris telt 
de UHasselt al drie Jonge Academie-leden in 
haar rangen.

MINDER VERVUILENDE STOFFEN IN LICHAAM 
PASGEBORENEN EN VOLWASSENEN
Uit onderzoek van het Steunpunt Milieugezondheid blijkt dat pasgeborenen en 50-plussers 
nu lagere gehaltes aan vervuilende stoffen in hun lichaam hebben dan tien jaar geleden. 
Goed nieuws, want eerder werd deze daling ook al vastgesteld bij jongeren. 

Het Centrum voor Milieukunde (CMK) en het 
Centrum voor Statistiek (CenStat) werkten mee 
aan deze grootschalige meetcampagne. Het 
Steunpunt Milieugezondheid meet al sinds 2002 
de blootstelling van de bevolking aan milieuver-
vuilende stoffen. Daaruit blijkt dat vooral de con-
centraties aan de zware metalen cadmium en 
lood sterk daalden in de tijd. De strengere wet-
geving over het gebruik van deze stoffen en de 
sensibilisatiecampagnes lijken hun vruchten af te 
werpen. 

DOCTORAAT OVER 
DIVERSITEIT IN 
MANAGEMENT 
FAMILIEBEDRIJVEN
In familiebedrijven leidt een verschil in fa-
miliebanden (familie versus niet-familie) 
binnen het management nog te vaak tot 
machtsverschillen. Dat blijkt uit doctoraat-
sonderzoek van dr. Pieter Vandekerkhof.

Managementteams moeten over uiteenlopen-
de kwesties – sales en marketing, human re-
sources, financiën, aankoop… – knopen door-
hakken. De kwaliteit van het beslissingsproces 
op peil houden, blijkt binnen familiebedrijven 
vaak een hele uitdaging. “In het kader van mijn 
doctoraatsonderzoek bevroeg ik 300 teamle-
den van 55 Vlaamse familiebedrijven”, aldus dr. 
Vandekerkhof (faculteit Bedrijfseconomische 
wetenschappen).

Daaruit bleek dat de verschillen in familiebanden 
en waarden en normen een negatieve invloed 
hebben op het besluitvormingsproces. “Als fa-
miliebedrijven de kwaliteit van hun besluitvor-
mingsproces willen verbeteren, dan moeten ze 
streven naar een managementteam waarin alle 
leden dezelfde waarden delen en de macht van 
elk lid gebaseerd is op zijn/haar (unieke) ken-
nis en ervaring. Beslissingen moeten gemaakt 
worden op basis van kennis en expertise. Wat je 
weet, moet belangrijker zijn dan hoeveel aande-
len je hebt en of je familie bent.”
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CTL ONTWIKKELT APP ‘WERK.KLEUR.RIJK.’

HANS BOURLON GEEFT 
GASTCOLLEGE 

Onderzoekers van het Centrum Toegepaste Linguïstiek (CTL) hebben een mobiele applicatie ontwik-
keld die werkgevers, leidinggevenden en HR-medewerkers wegwijs maakt in culturele diversiteit op 

de werkvloer.

Micro-economie, macro-economie, ondernemerschap, bedrijfskunde, HR… Het zijn allemaal topics uit de cursussen economie 
van studenten handelswetenschappen. Maar wat betekent die economische theorie in de praktijk van een écht bedrijf? Op 12 
januari lichtte CEO Hans Bourlon de Studio 100-bedrijfsvoering toe.

Werk.kleur.rijk biedt gebruikers verhalen aan 
van bedrijven en werknemers die culturele 

diversiteit in de praktijk brengen. In video’s 
getuigen zowel leidinggevenden als werk-

nemers met een migratieachtergrond 
over de voordelen én voorwaarden 

van culturele diversiteit. Ze geven 
praktische tips & tricks die hel-
pen om successen te boeken én 

valkuilen te vermijden. “Via cases 
kijkt de gebruiker door een andere 

Een link naar de app en andere tools van het pro-
ject is ook te vinden op www.werkkleurrijk.be

“In de cursus micro-economie leren we 
studenten onder meer hoe bedrijven hun 
marktpositie bepalen. In macro-economie 
vertellen we hen dat dit een ideaal moment 
is voor bedrijven om te investeren omdat 
de rente zo laag staat. En in bedrijfskunde 

cultuurbril en kan hij/zij moeilijke situaties op de 
werkvloer oplossen of erop anticiperen”, zeggen 
projectcoördinator Anouk Gelan en onderzoek-
ster Marieke Huysmans (onderzoeksgroep CTL).
Het project werd ontwikkeld in het kader van 
het Europees Sociaal Fonds-project ‘Culturele 
diversiteit op de Vlaamse werkvloer’, in samen-
werking met VDAB.

UHASSELT IN ACTION

komen theorieën over motivatie en leiderschap 
aan bod. Maar in hoeverre bepalen al deze the-
orieën effectief de bedrijfsvoering binnen een 
onderneming? Bepalen zij hun marktprijs en in-
vesteringen écht volgens het boekje? Of spelen 
heel andere overwegingen een rol? Geen be-

tere manier om de theorie aan de praktijk te 
toetsen dan door een CEO aan het woord te 
laten”, vertelt prof. dr. Lode Vereeck die het 
gastcollege met Hans Bourlon organiseerde. 
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“FAMILIERECHT 
RAAKT AAN 

HET HART VAN 
MENSEN”

CHARLOTTE DECLERCK DOET ONDERZOEK NAAR 
FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

ONDERZOEK IN ACTIE

Eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen met stiefouders, 
gezinnen waarvan de ouders (ongehuwd) samenwonen, ‘mee-
ouders’… Het klassieke gezin  ruimt anno 2016 steeds vaker plaats 
voor alternatieve samenlevingsvormen. “En dat stelt ons familierecht 
voor gigantische uitdagingen”, zegt Charlotte Declerck, UHasselt-prof 
familie- en erfrecht.

Waar komt jouw fascinatie voor 
  familierecht vandaan?
Charlotte De Clerck: Van alle rechtstakken 
raakt familierecht het meest aan het hart. Het is 
een bijzonder herkenbaar en menselijk verhaal. 
Op tv, in boeken en in ons dagelijkse leven: 
overal komen we mensen tegen die relatiepro-
blemen doormaken of een sterfgeval van een 
dierbare moeten verwerken. Hoe kan het recht 
die mensen op zulke momenten het best be-
schermen? Die vraag fascineerde mij altijd al.

Wat betekent familierecht anno 2016?
Vandaag zijn er heel wat complexe situaties 
waarvoor er juridisch nog geen oplossingen 
zijn. Onze maatschappij verandert aan een 
waanzinnig tempo en oude modellen werken 
gewoon niet meer. Hoe zorg je er bijvoorbeeld 
voor dat een stiefmoeder die jarenlang mee de 
kinderen van haar man opvoedt, ook ouderlijk 
gezag kan uitoefenen? Hoe kunnen we ook 
aan feitelijk samenwonenden een juridische 

minimumbescherming garanderen wanneer er 
straks wat fout loopt? Die partners hebben net 
zo goed als gehuwden een duurzame relatie 
en toch genieten zij amper bescherming.

 MANKEMENTEN 

Waar focus jij je in jouw onderzoek concreet 
op?
Het gebrek aan erkenning voor huishoude-
lijk werk in een duurzame relatie heb ik altijd 
als één van de grootste mankementen in 
ons familierecht ervaren. Ons leven is ontzet-
tend druk geworden: we proberen onze job, 
het huishouden en de zorg voor de kinderen 
zo goed mogelijk met elkaar te combineren, 
maar vaak hollen we onszelf voorbij. Als één 
van beide partners er dan voor kiest om zijn 
eigen beroepsactiviteiten een tijdlang terug te 
schroeven om die taken binnen het gezin op te 
nemen, dan profiteert iedereen binnen dat ge-
zin daarvan. De kinderen groeien op in een ► 
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rustigere omgeving en de partner die fulltime 
aan het werk blijft, kan makkelijker een carri-
ère en financiële welstand opbouwen. En tóch 
krijgt die partner die een stap terug heeft gezet 
de rekening gepresenteerd als de relatie tot 
een einde komt. Geen wonder dat de Vlaamse 
huisvrouw met uitsterven bedreigd is. Eigenlijk 
klopt dat niet. Daar moeten we als wetgever 
toch een recht van compensatie voorzien. 
Maar hoe pakken we dat aan? Hoe vinden we 
een evenwicht tussen solidariteit en autono-
mie? Daar probeer ik met mijn onderzoek een 
antwoord op te formuleren.

Hoe ziet zo’n onderzoek er dan uit?
Wij zijn natuurlijk niet het enige land dat met 
deze problematiek geconfronteerd wordt. 
Eerst ga ik nauwgezet onderzoeken hoe men 
dit in andere landen aanpakt. Is er al een wet-
gevend kader voorhanden? En werkt die regel-
geving ook in de praktijk? Op basis van wat er 
in de buurlanden gebeurt, kan ik al een aantal 
aanbevelingen formuleren. Daarnaast ga ik 
aan de slag met resultaten van sociologisch en 
psychotherapeutisch onderzoek.

 BASISRECHT OP SCHOOL 

Jij combineert een drukke academische 
loopbaan met een job als advocate. Is die 
wisselwerking noodzakelijk voor je werk?
Kruisbestuiving tussen theorie en praktijk is 
cruciaal. Ik werk slechts één dag per week als 
advocate, maar dat contact met de reële, juridi-
sche praktijk voedt in belangrijke mate mee het 
onderzoek. De realiteit – échte mensen en échte 
cases – is altijd complexer dan de theorie op pa-
pier. Pas wanneer je op het terrein een verschil 
probeert te maken, voel je waar het schoentje 
nog knelt en de theorie nog tekortschiet. Als ad-
vocate ondervind je bovendien ook aan den lijve 
dat er nog heel wat werk te verrichten valt op 
het gebied van informatieverstrekking. 

Hoe bedoel je? Beseffen we te weinig wat 
onze rechten en plichten zijn?
Mensen zijn getrouwd, feitelijk of wettelijk sa-
menwonend. Daar hebben ze op een bepaald 
moment een keuze in gemaakt, maar vaak is 
dat geen bewuste keuze. Ze beseffen nog veel 
te weinig wat de juridische consequenties zijn. 
Dat is jammer én pijnlijk natuurlijk. De overheid 
probeert daar wel op in te spelen en investeert 
in brochures en websites om de burgers zo 
breed mogelijk te informeren… Maar eigenlijk 
zouden we veel meer moeten doen. Waarom 
krijgen leerlingen in de middelbare school bij-
voorbeeld geen cursus basisrecht? Daar zou-
den we toch allemaal bij winnen?

Waar liggen jouw ambities nog?
Ik ben rechten gaan studeren omdat ik men-
sen wou helpen en het goede wou doen voor 
de ander. Dat klinkt misschien naïef, maar ei-
genlijk is dat nog steeds mijn grootste drijfveer. 
Als mijn onderzoek rond de waardering van 
huishoudelijk werk in het relatievermogens-
recht straks effectief vertaald wordt in wet-
teksten die een verschil kunnen maken in het 
leven van anderen, dan zal een eerste belang-
rijke stap gerealiseerd zijn.” ■

Charlotte Declerck: “Ik werk een dag per week als advocate, maar dat contact met de praktijk voedt 
mee het onderzoek.”

“VERSCHEIDENHEID
MAAKT HET LEVEN RIJKER”
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TERUGBLIK/VOORUITBLIK

“VERSCHEIDENHEID
MAAKT HET LEVEN RIJKER”

AYA SABI: UHASSELT-STUDENTE, BLOGSTER, COLUMNISTE
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 OVER MAROKKO, NEDERLAND EN VLAANDEREN 

“Als kind al verslond ik boeken. Ik kon urenlang genieten van de stilte die me omringde terwijl ik 
mezelf verloor in de magie van verhalen. Tegelijkertijd was ik een praatgrage, kleine deugniet die 
altijd wel te vinden was voor een flinke dosis plezier. Zelf heb ik dat nooit als een tegenstelling 
ervaren. Eerder als twee verschillende aspecten van mijn persoonlijkheid die mezelf in evenwicht 
houden. De culturele diversiteit die in mij woont, ervaar ik op dezelfde manier.”

 

“Toen ik 13 werd, zijn we naar Vlaanderen verhuisd. Ik voel me daardoor niet verscheurd tussen 
werelden en landen. Al die verschillende geuren en smaken, culturen en gewoontes, mensen en 
tradities… maken mijn leven rijker. Ze tonen mij nog méér manieren om gelukkig te zijn en geven 
me nog méér brillen om naar het leven te kijken. Net zoals veel andere kinderen van de derde 
generatie probeer ik zoveel mogelijk positieve elementen uit de cultuur van mijn grootouders een 

plaats te geven in die andere cultuur. Om zo 
zelf het allermooiste verhaal te creëren. Maar 
om dat te kunnen, moet je je eigen geschie-
denis wel kennen. In mijn allereerste blogpost 
voor Knack schreef ik het migratieverhaal van 
mijn grootouders. Dat heeft mij geraakt en ge-
holpen.”

 OVER LEZEN EN SCHRIJVEN 

“Lezen en schrijven zijn voor mij een bevesti-
ging van het leven. Van wat ik denk en wat ik 
voel. Het brengt je als mensen dichter bij elkaar 
omdat goede verhalen altijd duidelijk maken 
dat we in wezen niet zó veel verschillen van 
elkaar. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen op 
zoek naar geluk.”

 

Voor deredactie.be schrijft ze de 
meest poëtische columns. Over 
recht en onrecht, leven en dood, 
oorlog en vrede… Tegelijkertijd 
studeert Aya Sabi (20) biomedische 
wetenschappen aan de UHasselt. 
Van grenzen en hokjes houdt ze niet. 
Alleen van goede boeken, warme 
mensen en appeltaart. Aya Sabi blikt 
terug én vooruit in vier quotes.

“Mijn opa heeft   het  droge, rode stof van Marokko 
verruild voor de blauwe wateren van Nederland.”
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“Op een bepaald moment ben ik vanuit dat 
hoekje opgestaan en ben ik naar het raam ge-
stapt. Toen ik het opende, zag ik de wereld. 
Daarbuiten liepen heel wat dingen mis, maar ik 
was machteloos. Het enige wat ik kende, wa-
ren letters en woorden die samen zinnen kon-
den vormen. Ik ben beginnen te schrijven. In de 
eerste plaats voor mezelf. Niet om de wereld te 
veranderen. Wel om de wereld met schoonheid 
– en vanuit mijn mens-zijn – te benaderen.”

“Heel toevallig ben ik in ‘bloggen’ gerold. Eigenlijk schreef ik vooral poëzie en proza. Als colum-
niste bevind ik me nu plots in het midden van het publieke strijdtoneel. Dat is soms vermoeiend en 
gevaarlijk. Sommigen herleiden mij tot ‘een Marokkaanse moslima’, want het is nu eenmaal mak-
kelijker om de wereld in knutselkrijt – en vanuit clichés – te tekenen. Maar ik ambieer niet om de 
spreekbuis van een hele gemeenschap te zijn. Ik ben gewoon Aya. Een meisje van 20 dat schrijft 
over hoe zij het leven ziet en ervaart.”

 OVER LITERATUUR EN WETENSCHAP 

“Lezen en schrijven zijn voor mij als water en lucht. Ik kan niet zonder. Veel mensen vinden het dan 
ook vreemd dat ik voor een wetenschappelijke studierichting gekozen heb. Maar ik wou niet full-
time opgaan in die wereld van grootse ideeën en mooie woorden. Ik wil ook een leven uitbouwen 
náást de literatuur. Er is een Arabisch spreekwoord dat zegt: Weet van één ding alles en van alles 
een beetje. Dat is mijn motivatie om mijn horizon zo breed mogelijk te schetsen. Vanuit hoe méer 
invalshoeken ik naar het leven kan kijken, des te rijker ik word als mens.”

 

“Een grote tegenstelling zie ik daar niet in. De directe band met het leven is in al die vormen heel 
concreet. Met biomedische wetenschappen kan je rechtstreeks impact hebben op het leven van 
de mens. Het roept bovendien veel ethische vragen op rond, bijvoorbeeld, de farmaceutische 
industrie en vaccins. Ook dat is boeiend. Ik heb hier aan de UHasselt echt mijn plek gevonden 
en voel me hier thuis. Of ik later in een labo terechtkom, durf ik te betwijfelen. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat ik ook in die boeiende, wetenschappelijke wereld mijn plek zou kunnen vinden.” 

 OVER NU EN LATER 

 

“Ik ben wel optimistisch en hoopvol, want ik ben gezegend met warme mensen rondom mij die 
me altijd steunen en klaar voor me staan. Met hen wil ik graag een mooie toekomst uitbouwen. 
Ik wil blijven schrijven en de verhalenbundel uitbrengen waaraan ik nu bezig ben. En ik wil blijven 
groeien als mens.” ■

TERUGBLIK/VOORUITBLIK

“ Ik heb heel lang in een 
hoekje op mijn kamer 
gelezen voor ik geschreven 
heb.”

“ Ik heb een enorme fascinatie voor alles wat  leeft. Die 
fascinatie zoek ik overal: in literatuur, in mijn teksten en 
in mijn opleiding biomedische wetenschappen.” 

“ Ik leef heel erg in het  hier en nu, en in de fictieve 
wereld van mijn personages. Met  de toekomst  ben ik niet  
zo veel bezig.”



“OM AAN HET CERN TE 
WERKEN, HOEF JE ZEKER NIET 

DE ALLERSLIMSTE TE ZIJN” 

ROB KNOOPS EN MATTHIAS VAN GOMPEL
IN HET WALHALLA VAN DE WETENSCHAP 

Werken bij de grootste deeltjesversneller ter wereld: voor veel studenten 
wetenschappen is het een jongensdroom. UHasselt-alumni Rob Knoops en 

Matthias Van Gompel maken het waar. Zij voeren onderzoek in het walhalla van 
moderne wetenschap: het CERN. 



37

ALUMNUS IN DE KIJKER

Werken aan het CERN: was dat voor 
  jullie dé droomjob?
Rob KNOOPS: Als student theoretische deel-
tjesfysica fascineerde het CERN-onderzoek 
mij. De Large Hadron Collider (LHC) is de al-
lergrootste deeltjesversneller ter wereld en dat 
spreekt tot de verbeelding. Maar het CERN leek 
altijd onbereikbaar. Enkel haalbaar voor wereld-
vermaarde toponderzoekers.  Toen een vaca-
ture voor een doctoraatspositie in mijn mailbox 
belandde, heb ik schoorvoetend mijn kans ge-
waagd. Ik heb een flinke dosis geluk gehad.

Matthias VAN GOMPEL: Ik ben hier heel toe-
vallig terechtgekomen. Tijdens mijn doctoraat 
deed ik bij imo-imomec toegepast onderzoek 
in opto-elektronische coatings. Het CERN 
stond voor mij synoniem met heel fundamen-
teel theoretisch onderzoek naar elementaire 
deeltjes. Da’s een andere wereld. Maar dat 
het CERN ook heel wat expertise in huis had 
rond dunnefilmtechnologie, biosensoren en 
medische beeldvorming was mij onbekend. 
Toen iemand me wees op een vacature, heb ik 
– zonder grote verwachtingen – gesolliciteerd. 
Soms moet je het gewoon weten – en durven.

 SHELDON COOPER 

Wat maakt werken aan het CERN zo bijzon-
der?
Rob: Het CERN is vooral bekend omwille van 
één experiment, maar het is veel meer. Door-
dat hier de meest gesofisticeerde technologie 
aanwezig is, kan men de meest diverse pro-
jecten aan. Het is een ongelooflijk stimulerende 
onderzoeksomgeving.

Matthias: Eén van de zijprojecten die hier ont-
wikkeld is, is het world wide web. En op dit mo-
ment zijn we bezig met de ontwikkeling van su-
pergeleidende kabels om de volgende generatie 
LHC van stroom te voorzien. Dat soort onder-
zoek is buitengewoon interessant en vraagt ook 
veel overleg met bedrijven. Het CERN is dus ab-
soluut geen bubbel waar men alleen bezig is met 
het fundamenteelste van het fundamenteelste.”

Hoeveel mensen werken er eigenlijk?
Rob: Zo’n 10.000 mensen. Uit alle hoeken 
van Europa, met elk hun specifieke expertise. 
De meesten zijn tussen de 25 en 35 jaar. Dat 
maakt dat hier een hele dynamische, fijne sfeer 
hangt.

Matthias: Het blijft natuurlijk wel hard werken, 
in een uiterst competitieve omgeving. Het aan-
tal vaste jobs is hier beperkt en die posities zijn 
heel gegeerd.

Waren jullie aan de UHasselt ook al de  
primussen van de klas?
Matthias: Absoluut niet. We waren gewoon de 
middenmoot en gingen veel op café. (Lacht) In 
mijn bacheloropleiding heb ik de helft van mijn 
vakken in tweede zit moeten afleggen.

Rob: Matthias en ik zaten ook in het presidium. 
Toen ik schacht was, was Matthias scriptor 
(lacht). Heerlijke jaren. Ik denk dat we allebei 
louter mooie herinneringen bewaren aan onze 
studententijd in Diepenbeek. We zijn dan ook 
heel blij dat de UHasselt-fysicastudenten ons 
elk jaar komen bezoeken op het CERN.

Matthias: Zo’n bezoek werkt ook drempel-
verlagend, want om aan het CERN te werken, 
hoef je helemaal niet de allerslimste te zijn, 
hoor. Sheldon Cooper (personage uit de sitcom 
The Big Bang Theory, red.) zou hier volgens mij 
nooit een job gekregen hebben. Om in deze 
internationale onderzoekssetting te kunnen 
functioneren, moet je vooral goed kunnen sa-
menwerken en communiceren. Als studenten 
ons hier aan het werk zien, beseffen ze dat 
ook, denk ik.

 ZWARTE GAT 

En wat na het CERN?
Rob: Voor mij is die vraag eigenlijk heel acuut, 
want in mei rond ik mijn doctoraat aan het 
CERN af. Het liefst zou ik academisch onder-
zoek blijven doen, maar op dit moment weet ik 
nog niet waar.“

MATTHIAS VAN GOMPEL (30) 
studeerde fysica (bachelor: 2004-2008) en 
biomedische wetenschappen (2008-2009) 
aan de UHasselt. Hij doctoreerde (2009-
2014) ook aan imo-imomec. Matthias is al 
anderhalf jaar als fellow werkzaam aan het 
CERN.

ROB KNOOPS (28)  
studeerde tussen 2006 en 2009 fysica aan 
de UHasselt. Twee jaar later behaalde hij 
zijn master theoretische deeltjesfysica aan 
de KU Leuven. Sinds 2011 werkt hij aan 
het CERN aan zijn doctoraat (KU Leuven). 

Matthias: Ik blijf nog minstens tot maart 2017 
in het CERN en daar ben ik blij om, want er is 
nog veel om naar uit te kijken. Binnenkort mag 
ik twaalf weken een onderzoek leiden in De 
Tunnel zelf. Dat is écht een droom… Wat daar-
na volgt, zien we dan wel weer. Maar het leven 
stopt niet na CERN. In Zweden heeft men ook 
heel knappe versnellers en in China wil men 
tegen 2020 een nieuwe deeltjesversneller bou-
wen. Wie weet waar we nog terechtkomen. 
Ik ben in ieder geval niét bang voor het grote 
zwarte gat. ■

“Binnenkort 

mag ik twaalf 

weken lang 

een onderzoek 

leiden in De 

Tunnel zelf. 

Dat is écht een 

droom.”
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UHASSELT SEE

Een totaalervaring die je niet 
meer loslaat. Rik Verbeemen 
en Diebrecht Hellofs schuwen 
de lovende woorden niet als ze 
terugblikken op hun opleiding 
Consultancy in Groepen en 
Organisatie (CIGO) bij UHasselt 
SEE. “Je leert niet alleen van de 
allerbesten, maar wordt vooral 
continu uitgedaagd om de 
wereld, jezelf en je organisatie 
op een totaal nieuwe manier te 
benaderen.”

Toen men Diebrecht Hellofs (Learning & De-
velopment Manager bij Carglass) de opleiding 
CIGO voorstelde, was hij meteen enthousiast. 
“Positieve organisatieontwikkeling, Apprecia-
tive Inquiry (AI).. Dat waren topics die mij so-
wieso fascineerden. Dat we naar Cleveland 
– dé bakermat van AI –  zouden gaan om er 
samen te werken met grote namen zoals Ron 
Fry en David Cooperrider, vond ik helemaal 
fantastisch. En toch had ik nooit verwacht dat 
de opleiding zo’n impact zou hebben.”

Voor Rik Verbeemen (zelfstandig consultant en 
eigenaar van Black Hat Solutions) was CIGO 
een zoektocht. “Een groot avontuur waar ik 
volledig in gedoken ben. Ik was professioneel 
een nieuwe weg ingeslagen en iemand met 
wie ik samenwerkte, raadde mij het program-
ma aan. Ik voelde ook zelf: ik ben strategisch 
sterk, weet veel van procedures en toch mis 
ik nog een dimensie. Want uiteindelijk zijn het 
altijd mensen die strategieën moeten waar-
maken. Hoe motiveer je hen? Hoe begeleid je 
hen? En hoe vorm je een sterk team? Op dat 
terrein heb ik bij CIGO veel geleerd.” ►

UHASSELT SCHOOL OF 
EXPERT EDUCATION 
Professionaliseer de professional: dat is de ambitie van UHasselt SEE. Met haar groeiend 
aanbod van korte tot langlopende opleidingen in diverse expertisedomeinen helpt UHas-
selt SEE professionals groeien. Elke UHasselt SEE-opleiding vertaalt unieke academische 
UHasselt-expertise heel concreet naar de praktische noden van het werkveld. Benieuwd 
welke UHasselt SEE-opleiding u kan helpen groeien? Surf dan naar www.uhasselt.be/
see! Of ontdek het zelf op onze SEE & Taste-proefsessies! Kom de sfeer opsnuiven 
tijdens een concreet lesmoment en praat met je voorgangers en docenten! Meer info via 
www.uhasselt.be/SEE-taste.

NIEUWE SEE-
OPLEIDING 
CLEANTECH 
MANAGEMENT
Op 4 februari startte UHasselt SEE met 
een nieuw postgraduaat Cleantech Ma-
nagement. Veertien managers, consul-
tants, bedrijfsleiders en beleidsmedewer-
kers maken in de opleiding niet alleen 
kennis met de nieuwste technologieën. Ze 
leren ook hoe ze kritische keuzes maken 
en hoe ze die keuzes dan succesvol im-
plementeren in hun organisatie.  Met ne-
gen vrouwelijke cursisten zijn de vrouwen 
alvast goed vertegenwoordigd deze editie.
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“ALS IK MORGEN DE LOTTO 
WIN, DAN DOE IK VRIENDEN 

CIGO CADEAU” 

DIEBRECHT HELLOFS EN RIK VERBEEMEN VOLGDEN SEE-OPLEIDING ‘CONSULTANCY IN 
GROEPEN EN ORGANISATIES’ (CIGO) 

UHASSELT SEE

Diebrecht Hellofs en Rik Verbeemen noemen CIGO een “totaalervaring die je niet meer loslaat”.
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 BAKSTEEN 

“CIGO is geen gewone opleiding”, aldus Die-
brecht Hellofs. “Het is als een baksteen die ze 
in het midden van een riviertje leggen. Eens die 
steen daar ligt, stroomt het water nooit meer 
hetzelfde. Het gaat niet alleen over jou als 
professional. Het raakt je in je hele mens-zijn. 
Je stapt letterlijk uit je dagelijkse bestaan om 
vanop een afstand naar jezelf en je organisatie 
te kijken. Het gaat ook niet om grote theorieën, 
maar eerder om ‘zin-geving’.”

Rik Verbeemen: “Waar wij in de harde wereld 
van de strategische communicatie steeds 
proberen om extra schillen rond een verhaal 
te leggen, gaat CIGO recht naar de kern. Hier 
werd de ui gepeld. En daar kan je al eens flink 
van janken. (Lacht) Wie ben ik? Waar kom ik 
vandaan? Waar wil ik naartoe? Alle dingen 

waar je normaal omheen wandelt en die on-
derhuids sudderen, worden naar de opper-
vlakte gebracht.” En dat is nodig, zegt hij. “Als 
je anderen in veranderingstrajecten wil begelei-
den, dan moet je je eigen zwaktes en sterktes 
ook goed kennen en benutten. ”

 THE HUMAN ZOO 

“Je krijgt weinig theorie over organisatieontwik-
keling, maar ervaart vooral goed hoe een team 
zich vormt. Alles wat er zich binnen de bedrijfs-
wereld in teams afspeelt, tekent zich immers 
ook af in de CIGO-groep”, zegt Diebrecht Hel-
lofs. Het is als een Human Zoo waar je zelf deel 
van uitmaakt. “Intensief, maar ook waanzinnig 
effectief.”

Rik Verbeemen is vol lof over het programma 
en de begeleiders – “ronduit fantastisch”, zegt 

hij. “En toch leer je vooral van en met elkaar. De 
groep bestaat uit de meest diverse persoon-
lijkheden: vrouwen, mannen, Nederlanders, 
Vlamingen, jong, oud… Maar precies in die 
heterogeniteit schuilt het succes. Want als al 
die verschillende persoonlijkheden een hechte, 
veilige én dynamische leergroep kunnen vor-
men, dan moet dat elders ook lukken.” 

 ENERGIEBOOST 

CIGO is herbronnen, een nieuwe adem vinden. 
Rik Verbeemen: “Het programma maakt je te-
rug hongerig naar nieuwe input en authentieke 
ervaringen. Het vraagt ontzettend veel tijd en 
energie: je bent 42 werkdagen niet op kantoor 
én moet daarnaast nog stevig aan de slag met 
opdrachten, lectuur en cases. En toch krijg je 
alle energie die je erin stopt méér dan terug. 
Als ik morgen de lotto win, doe ik CIGO met-
een aan mijn beste vrienden cadeau. CIGO 
maakt je leergierig.”

Ook Diebrecht Hellofs kwam boordevol posi-
tieve energie terug op kantoor. “Klaar om er 
weer helemaal voor te gaan. En van die posi-
tieve vibe profiteert uiteindelijk iedereen. Ik heb 
het afgelopen anderhalf jaar al meer aan mijn 
bedrijf teruggegeven dan ooit tevoren. Ik ben 
geduldiger met mensen, gulziger naar nieuwe 
inzichten en enthousiast om met groepen en 
organisaties aan de slag te gaan.” ■

UHASSELT SEE

Universiteit
Hasselt
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UHASSELT IN ACTION

UHASSELT START MET INTERNATIONALE 
MASTEROPLEIDING INTERIEURARCHITECTUUR

LONGKANKER STRAKS 
OPSPOREN VIA BLOEDSTAAL?

Vanaf september 2016 biedt de UHasselt een internationale masteropleiding interieurarchitectuur aan. De Engelstalige opleiding focust op de 
herbestemming van historisch erfgoed, één van de onderzoeksspeerpunten van de faculteit Architectuur en kunst. Uniek in Europa.

Longkanker opsporen via een eenvou-
dige bloedstaal? Binnenkort is het mis-
schien geen sciencefiction meer. “Er is 
nog een lange weg te gaan vooraleer 
deze zogenaamde ‘1H-NMR-gebaseerde 
metabolomics’-methode toegepast kan 
worden, maar de eerste resultaten zijn 
alvast veelbelovend”, aldus dr. Evelyne 
Louis die onlangs aan de UHasselt doc-
toreerde over dit thema.

“Mijngebouwen, industriële sites, oude post-
kantoren, kerken en kloosters: geen enkel con-
tinent heeft een rijker cultureel en industrieel 
erfgoed dan Europa”, zegt prof. dr. Koenraad 
Van Cleempoel (coördinator van het master-
programma). 
Maar dat prachtige, historische gebouwen-
patrimonium stelt ons ook voor uitdagingen. 
“Houden we halsstarrig vast aan elk accent uit 
ons roemrijk verleden of zoeken we naar een 
nieuwe bestemming? Hoe zorgen we ervoor 

Om longkanker op te sporen, wordt momen-
teel gebruikgemaakt van computertomografie 
(CT). Uit eerder onderzoek is echter gebleken 
dat zo’n CT-scan veel vals positieve resulta-
ten oplevert. De UHasselt-doctoranda ging op 
zoek naar een aanvullende methode om het 
aantal vals positieve resultaten te verlagen. 

ZORGKOSTEN
Het UHasselt/ZOL-onderzoeksteam verzamel-
de bloedplasma van zowel patiënten met long-
kanker als van gezonde controles. Met de 1H-
NMR methode, die uitgevoerd werd in het labo 
van prof. dr. Peter Adriaensens (imo-imomec/
UHasselt), werden de concentraties van de 
metabolieten (de tussen- of eindproducten van 
het celmetabolisme, red.) gemeten. Dr. Evelyne 
Louis: “Aan de hand van deze metabole hand-
tekening kon de meerderheid van de longkan-
kerpatiënten onderscheiden worden van de 
controles. Dit zet de deur open naar een betere 
selectie van risicopersonen voor CT-screening-

dat onze pogingen om te conserveren de nieu-
we gebruikswaarde niet overschaduwen? En 
hoe kunnen interieurarchitecten poëzie creëren 
binnen de grammatica van bestaande structu-
ren? Die maatschappelijke uitdaging is het uit-
gangspunt van deze nieuwe masteropleiding.”

EUROPESE REFERENTIE
De nieuwe masteropleiding wil uitgroeien tot 
dé Europese referentie rond herbestemming. 
Naast een eigen korps met expertise terzake, 

zijn er ook grote namen als An Fonteyne (no-
Aarchitecten), Christoph Grafe (VAI & Universi-
teit Wuppertal), Karl Otto Ellefsen (Noorwegen), 
Emelio Tunon (o.a. Atocha station, Madrid) en 
Genaro Postiglione (Milaan) aangetrokken. Met 
een  internationaal docentenkorps dat binnen 
dit thema zijn sporen al ruimschoots verdiend 
heeft, legt de nieuwe opleiding de lat meteen 
heel hoog. Wordt vervolgd.

studies, wat op zijn beurt kan leiden tot minder 
vals positieve resultaten en zo tot minder zorg-
kosten voor de maatschappij.” 

Vooraleer deze nieuwe methode ook in de 
praktijk toegepast kan worden, moeten de re-
sultaten wel nog gevalideerd worden, zo bena-
drukken de onderzoekers.

LCRP
Dit doctoraat verliep onder het promotorschap 
van prof. dr. Michiel Thomeer (ZOL/UHasselt), 
prof. dr. Peter Adriaensens (imo-imomec-Che-
mie/UHasselt) en prof. dr. Liesbet Mesotten 
(ZOL/UHasselt). Het onderzoek kadert bin-
nen het Limburg Clinical Research Program 
(LCRP), een initiatief van de UHasselt, het 
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en het Jessa 
Ziekenhuis dat mede gefinancierd wordt vanuit 
de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM) en de 
provinciale en Vlaamse overheden.
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STOF HAPPEN VOOR 
HET GOEDE DOEL

KINESTUDENT GERT WERTELAERS RACET MEE IN 4L TROPHY WOESTIJNRALLY 

OVER DE GRENZEN

Op 16 februari begon UHasselt-student Gert Wertelaers (20), samen met broer Ward, aan het avontuur van 
zijn leven: de 4L Trophy, een woestijnrally voor studenten ten voordele van UNICEF-project Les Enfants 
du Désert. In een Renault 4, volgepakt met schoolmateriaal, startte hij in Biarritz voor een tocht van 6.000 
kilometer naar Marrakesh. Samen met 2.318 deelnemers uit alle windrichtingen.

Hoe zijn jij en je broer Ward op het idee  
  gekomen om deel te nemen aan de race?
We volgden de race al enkele jaren op de Fran-
se televisie. In Frankrijk is de 4L Trophy heel 
bekend. Een woestijnrace met enkel studen-
ten… Dat sprak tot onze verbeelding. We wis-
ten: ooit zouden we deelnemen. Toen we met 
wat geluk in Nederland een betaalbaar R4’tje 
vonden om op te knappen, hebben Ward en ik 
ons vrijwel meteen ingeschreven.

Hoe reageerde jullie omgeving op jullie deel-
name?
Iedereen vond het fantastisch dat we ons aan 

zo’n avontuur waagden. (Lacht) Maar mama 
was aanvankelijk toch wat ongerust: in zo’n 
aftandse auto door de woestijn racen, als dat 
maar goed komt… Bompa heeft enorm met ons 
meegeleefd: we mochten in zijn garage aan de 
auto sleutelen. Hij heeft zelfs de hele reisweg tot 
in het kleinste detail voor ons uitgestippeld. Met 
Google Maps! Dagenlang is hij daarmee bezig 
geweest, maar het heeft ons wél geholpen.

Hoe gingen de voorbereidingen?
In mei zijn we eraan begonnen. Die acht maan-
den hebben we nodig gehad om dat autootje 
op te knappen en sponsors te zoeken. Want 

deelnemen aan de 4L Trophy kost handenvol 
geld: je moet een auto kopen en opknappen, 
50 kilo schoolmateriaal verzamelen en dan is 
er nog het inschrijvingsgeld van 3.500 euro. 

Een smak geld…
Precies. Dat geld wordt gebruikt om 3.000 
kansarme kinderen uit de meest afgelegen 
gebieden in Marokko in hun schoolbehoef-
tes te voorzien. Bovendien compenseert de 
organisatie alle CO2-uitstoot van de race en 
investeren ze in de regio in zonnepanelen. De 
UHasselt geloofde meteen in ons project en 
heeft ons flink gesponsord. Ook al dat school-
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materiaal werd door de universiteit gedoneerd. 
(Lacht) Straks leren Marokkaanse kinderen 
dus schrijven met een UHasselt-balpen.

 BOMPA’S SPIEKBRIEFJES 

De 4L Trophy claimt een sportief, maar ook 
sociaal en solidair avontuur te zijn. Klopt dat 
ook echt?
Absoluut! En dat is meteen bij de start in Biarritz 
voelbaar waar 1.159 studententeams verzame-
len. Iedereen heeft er ontzettend veel zin in en 
is vastberaden om de eindmeet in Marrakesh te 
halen. Maar je voelt geen concurrentie, wél de 

wil om er samen één groot avontuur van te ma-
ken. Je hebt elkaar trouwens ook nodig onder-
weg, want die 4L’s zijn oude autootjes. Elk team 
ondervindt weleens mechanische problemen: je 
auto start niet meer, je valt in panne, hebt een 
reserveonderdeel nodig of je rijdt je gewoonweg 
vast in het zand. Maar je helpt elkaar altijd. Dat 
gevoel van solidariteit is onbeschrijflijk.

Geen race voor grote competitiebeesten dus?
Goh, ik denk dat het bij de meeste deelnemers 
toch écht om de ervaring gaat. Op 10 dagen 
tijd 6.000 kilometer afleggen door de meest 
adembenemende landschappen van Frankrijk, 
Spanje en Marokko. Met je R4’tje door een 
verlaten woestijndorp rijden terwijl kinderen op 
blote voeten achter je aan lopen. Met twaalf uur 
vertraging de nachtboot naar Tanger nemen. Of 
even halt houden aan de zonnepaneleninstal-
latie die de organisatie een paar jaar eerder met 

de opbrengsten van de 4L Trophy heeft gefi-
nancierd. Dan voel je meteen waar het écht om 
draait…

Gaat het eigenlijk snel in zo’n race?
Om te winnen heb je geen snelheid nodig. Dat 
zou ook moeilijk zijn in die oude autootjes. Het 
team met het kleinste aantal kilometer op de 
teller triomfeert. Oriëntatievermogen is dus be-
langrijker, want je moet de klus klaren zonder 
GPS – je krijgt enkel een road book, kaart en 
kompas mee. (Lacht) En de spiekbriefjes van je 
bompa, natuurlijk.” 

Wat zal je het meest bijblijven?
De solidariteit onder de deelnemers. De schit-
terende, warme organisatie. En de straatarme 
schoolkinderen. Het gevoel dat jouw grote avon-
tuur ook een positieve impact heeft op het leven 
van anderen… Daar kan echt niets tegenop. 

Gert Wertelaers zit in het derde bachelorjaar kinesitherapie en revalidatiewetenschappen.
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RECTORVERKIEZINGEN 

IN BEELD

19 
april - 

2 
mei

10
mei

2 
mei

STEMMING
door leden van de zes Faculteitsraden 
en van het Interfacultair Schoolbestuur.

210 
STEMGERECHTIGDEN

BIJEENKOMST RAAD 
VAN BESTUUR

Officiële aanduiding
verkozen rector.

ALGEMENE VERGADERING 
FACULTEITSRADEN 

Telling van de uitgebrachte stemmen.

+

141
mannen

163
ZAP +

Onderwijzend 
Personeel
groep 3

7
ATP

13
Studenten

27
AAP +

Onderwijzend 
Personeel

groep 1 & 2

69
vrouwen
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Tussen 19 april en 2 mei kiest de UHasselt een nieuwe rector voor de periode 2016-2020. Er zijn 
twee kandidaten: huidig rector Luc De Schepper en decaan Piet Stinissen. 

Maar hoe kiest de UHasselt haar rector (en vicerectoren) eigenlijk?

UHASSELT IN ACTION

14
juni

26 
mei

1 
oktober

BIJEENKOMST RAAD 
VAN BESTUUR

Officiële aanduiding
verkozen rector.

BIJEENKOMST RAAD 
VAN BESTUUR

Officiële aanduiding 
verkozen vicerectoren.

ALGEMENE VERGADERING 
FACULTEITSRADEN 

210 stemgerechtigden stemmen over 
kandidaat-vicerectoren.

START MANDAAT RECTOR 
EN VICERECTOREN

NOMINATIE VICERECTOREN
Verkozen rector nomineert vicerector Onderwijs 

en vicerector Onderzoek.
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UHASSELT WAS ERBIJ

Geheimzinnige groene en rode lichtflarden 
die door de hemel lijken te dansen: het noor-
derlicht is één van de spectaculairste natuur-
verschijnselen op onze planeet. Vele mensen 
dromen er dan ook van om het ooit met eigen 
ogen te aanschouwen. Voor de UHasselt-stu-

denten uit het derde bachelorjaar fysica bleef 
het niet bij dromen. Begin maart trokken ze 
naar het Zweedse Kiruna (200 kilometer boven 
de poolcirkel). Met hun zelf ontwikkelde meet-
instrumenten detecteerden ze veranderingen 
in het magnetische veld die een sterke aurora 

borealis konden voorspellen. Natuurkunde zag 
er nooit eerder zo magisch uit! Huisfotografe 
Liesbeth Driessen ging mee op expeditie en 
schoot enkele prachtige plaatjes. Meer foto’s 
via www.uhasselt.be/fotoboek (7 maart). ■
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UHASSELT WAS ERBIJ

STUDENTEN 
ZIEN HET 
(NOORDER)LICHT!



Interessante lezingen, boeiende evenementen en 
baanbrekende onderzoeksresultaten. Aan de UHasselt is 
er altijd wel wat te beleven. Knowledge in action is niet 
toevallig onze slagzin.

Wil je op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt op onze 
campussen? Volg ons dan via Facebook, Twitter, Instagram 
en LinkedIn! En check onze agenda op www.uhasselt.be!

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.

#UHASSELT 


