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De uitdagingen van nu en straks zijn de kompasnaald 
van ons onderzoek, ons onderwijs en bovenal ons 

engagement voor de samenleving. 

UHasselt wenst u in 2020 
een open blik op de toekomst.

Wij nodigen u van harte uit op de nieuwjaarsreceptie van 
Universiteit Hasselt 

op maandag 6 januari 2020 om 16 uur 
op de Agora (campus Diepenbeek, Gebouw D).

U kunt zich inschrijven via 
www.uhasselt.be/nieuwjaarsreceptie

Luc De Schepper
Rector

Jo Vandeurzen
Voorzitter



3

INHOUDSOPGAVE

COLOFON
Concept Sanne Op’teynde, Koen Santermans, Katelijne Ulenaers, Thomas Vandenreyt
Redactie & eindredactie Sanne Op’teynde, Katelijne Ulenaers, Thomas Vandenreyt

Vormgeving Dave Bosmans, Mayte Gomez Sanchez 
Fotografie Liesbeth Driessen, Kobe Vanderzande 

Druk Chapo
Verantwoordelijke uitgever Koen Santermans

Universiteit Hasselt, campus Hasselt (Martelarenlaan 42 BE-3500 Hasselt)

Love Works  4
Tooba Batool and Yves Vanrompay

Gecoverd 7
Applicatiecentrum Beton en Bouw 
officieel geopend

Voor u bezocht 12
De gekste hoeken en kanten van 
UHasselt

Show and tell   18
Ann Bosserez over haar onderzoek 
en ambities

Weet je dit nog?   20
Een nieuw millennium

Personeelsweetjes   21

In beeld 22
Dag van de Wetenschap in 
LABIOMISTA

Blind Date   26
Lousin Moumdjian and Jorne Carolus

In de prijzen    30
Mieke Gorissen haalt de medailles 
binnen met hardlopen

De collega('s)  34
Davy Janssen en Dennis Mathijsen

#UHasselt  38
De leukste posts op onze sociale 
media

Kilometervreter  39
Tim Vanmierlo rijdt vanuit Bocholt met 
de koersfiets

De hobby van  40
Dirk Valkenborg brengt zijn eigen 
bier op de markt

Nu eet je het!  44
De kookkunsten van Nancy Styven

VLUP-album 45

Column  46
Anoniempje

Prijsvraag 47

Gespot op de fiets 48
Een doctoraatsverdediging op 
wieltjes



4 LOVE WORKS



5LOVE WORKS

It all started at IMOB is the least you can say about the romance between Tooba Batool 

and Yves Vanrompay. Yves was already working there and when Tooba started her PhD-

research on mobility they had meetings together. Everytime Yves saw her walking down 

the corridor he was quite impressed.  But the first time they really talked to each other was 

at the IMOB Christmas Party on December 16 at the Holiday Inn Hotel in Hasselt. 

"It all started at the 
IMOB Christmas Party"

Love works  
Tooba Batool and Yves Vanrompay 

(spoiler alert: we have some great news!)

“Although Yves tried before,” 
says Tooba while she laughs. 
“He invited me to his house- 
warming party but I decided 
not to go because I didn’t know 
what to think of the invitation.” 
But slowly, it started to work out 
between the two of them, with a 
little help from some colleagues. 
It was not quite a coincidence 
that they sat next to each other 
at the Christmas Party... After they 
got to know one another a bit 
better that evening, they started 
talking about Tooba’s research 
and, moreover, they began 
to communicate by e-mail...a 
lot, says Tooba laughing out 
loud. And afterwards they also  
started working together because  
Yves’s expertise as IT-specialist 
was very welcome in Tooba’s 
research on mobility by cardiac 
patients. 

Living and working 
together
Nevertheless, the relationship 
was not self-evident, since Tooba 

comes from Pakistan and Yves 
from Belgium, they grew up with 
different cultural perspectives. But 
love won and Tooba and Yves 
were ready for the next step, they 

started living together after doing 
a small traditional pakistani wed-
ding (Nikkah) at home. “We lived 
that way for two years,” says Yves  
“and finally this summer we got   
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We try to keep things professional We try to keep things professional 

but sometimes one of us has but sometimes one of us has 

to make an appointment for to make an appointment for 

something and then of course something and then of course 

we talk about thatwe talk about that..  

- - TOOBA TOOBA - - 

married in the town hall, with a 
party and for Tooba a beau-
tiful custom-made dress from 
Pakistan.” And how do they 
manage working at the same 
place? Mostly it’s an advantage,  
especially for Tooba’s research 
project. If the app she uses let’s 
her down, Yves is there to fix it, 

even at night at home (Tooba 
laughs). But mostly they try not 
to take work home. And the 
other way around? “No, we try 
to keep things professional but  
sometimes one of us has to make 
an appointment for something 
and then of course we talk about 
that.” 

Complementary 
In their jobs they might be very 
complementary, in their free 
time they have some completely  
different interests. While Tooba 
loves to watch Netflix series, Yves 
loves to read. Besides his PhD 
in engineering and computer 
sciences, he also holds a masters 
degree in philosophy. “That’s 
why I married you, so you can 
explain intellectual stuff to me”, 
Tooba laughs. His wisdom and 
intellect is something she highly 
appreciates in Yves. But she is 
less keen on his interest in LEGO. 
On the other hand, they have a 
common interest in adventurous 
travelling. The cool road trip 
through the USA they took last 
year is still fresh in their mind. 

About the future
When we ask the couple what 
they expect from the near future,  
they first start to talk about the 
PhD-research which Tooba will 

end next year. And then sud-
denly she says they are... expec-
ting a baby! So the first ‘Love 
Works’-baby is a fact!
2020 will definitely be a busy 
year for them with the baby, the 
PhD-defence and on top of that 
they plan to visit Pakistan. 
What the future will bring for 
them further on is not yet deci-
ded. “We’ll see,” Tooba says 
“I never planned to stay here in 
the first place, my plan was to 
go back home, but as you can 
see, things can change.” “Who 
knows, we might move to New 
Zealand one day,” says Yves, alt-
hough for now he is quite happy  
with their life in Hasselt.  
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"Een mijlpaal voor onze 
onderzoeksgroep"

GECOVERD 
“Opening Applicatiecentrum Beton en Bouw”
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Met een welgemikte knal van een betonnen champagnefles tegen de grote proefmuur (beelden nog 

te zien op onze sociale mediakanalen) opende op 22 oktober het Applicatiecentrum Beton en Bouw 

(ACB2) aan UHasselt haar deuren. “Negen jaren van studie, plannen, ontwerpen en bouwen gingen 

hieraan vooraf. Het resultaat is om fier op te zijn”, zeggen decaan Marc D’Olieslaeger en proffen 

Bram Vandoren en Hervé Degée. 

Twee grote betonnen muren  
torenen boven je uit, wanneer je 
de indrukwekkende testzaal van 
het nieuwe Applicatiecentrum 
binnenwandelt. “Deze proefwan-
den zijn 7 meter hoog en 120 
centimeter dik”, zegt Bram Van-
doren. “Uniek in Noord-West- 
Europa. Nergens ga je derge-
lijke betonnen muren vinden. Ze 
zijn extra nagespannen en kun-
nen daardoor buigmomenten 
aan van 5000 kiloNewton-me-
ter.” En dat is heel wat, zo blijkt.  

“We vergelijken het graag met 
de druk die een waterdam van 
15 meter hoog moet aankunnen 
om niet te barsten”, zegt Hervé 
Degée.

Die betonsterkte is geen over-
bodige luxe. De onderzoeks-
groep bouwkunde zal hier 
bouwstructuren testen op hun 
sterkte. “We gaan materialen 
en structuren tot hun uiterste tes-
ten”, zegt Bram. “We kunnen 
structuren tot drie bouwlagen 

hoog opbouwen en met onze 
tandemrolbrug van twee keer 
20 ton kunnen we elementen 
tot wel 40 meter lang binnen- 
rollen. Die hangen we vol 
met sensoren en met hydrau-
lische vijzels duwen we van-
uit de proefwanden tegen de  
constructies tot de proefstukken 
breken of overmatig doorbuigen. 
Met onze vijzels kunnen we bij-
voorbeeld het inbeuken van de 
wind nabootsen om zo te zien 
welke windstoten ze aankunnen.” 

 
Steeds hoger en hoger 
bouwen
De eerste opdrachten liggen al-
vast klaar. “De Waalse regering 
heeft mij gecontacteerd, zij willen 
een deel van een brug vervangen. 
Die overspanning gaan we hier 
nabouwen en testen op stabiliteit”, 
vertelt Hervé. “Maar eerst gaan 
we een project starten rond de 
afschuifcapaciteit van metsel-
werk”, vult Bram aan. “Iedere 
woning krijgt te maken met wind-
belastingen. Die horizontale 

GECOVERD
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krachten, worden via de muren 
naar de funderingen afgeleid. 
Vandaag de dag wordt de voet 
van de muur geïsoleerd met een 
isolerende kimlaag om koude-
bruggen te voorkomen. Maar 
eigenlijk is er nog nooit onder-
zocht welke impact deze manier 
van bouwen heeft op de stabi-
liteit van de muur. Dat gaan we 
nu dus experimenteel nagaan.” 
Het Applicatiecentrum wil zo 
dus heel wat nieuwe inzichten 
geven aan de bouwsector. “Het 
is belangrijk om te weten welke 
maatregelen men moet nemen 
om de stabiliteit te garande-
ren. Dat is ook inspelen op de  
tendensen. Er wordt tegenwoor-
dig alsmaar hoger en hoger 
gebouwd. Vroeger ging klassiek 
metselwerk nog tot drie of vier 
verdiepingen hoog, nu gaat het 
steeds meer richting zes bouwla-
gen. Dan is kennis over maximale 
windbelasting en stabiliteit heel 
erg belangrijk.”

Enthousiaste aannemers
“Daarom is deze ligging ook 
zo mooi”, zegt decaan Marc 
D’Olieslaeger. “De Confederatie 
Bouw zijn onze buren. We staan 
dus echt heel dicht bij de bouw-
sector en de aannemers. Met 
ons onderzoek kunnen wij de  
problemen die zij op werven  
tegenkomen proberen op te 
lossen.De leden van Confede-
ratie Bouw zijn tijdens de bouw 
van het Applicatiecentrum ook 
vaak op bezoek geweest en de 
aannemers zijn al enthousiast.” 

Ook voor de onderzoeksgroep 
bouwkunde zal dit gebouw een 

GECOVERD

Prof. dr. ir. Hervé Degée  ►
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grote verandering betekenen. 
“Ik ben zelf nog student geweest 
aan de voorloper van onze 
huidige ingenieursopleiding,  
ondertussen al 15 jaar gele-
den”, zegt Bram. “Toen hadden 
we één drukpers ter beschikking; 
als student had je dus niet veel 
voeling met experimenteel  
onderzoek. Als je dan bekijkt 
welke stappen we nu zetten, 
dan is dat ongelooflijk.” En de 
onderzoeksgroep wil studenten 
ook nog nauwer betrekken. “In 
de eerste plaats is dit natuur-
lijk een onderzoekscentrum, 
maar studenten zullen in hun 
bachelor- en masterproeven 
kunnen meewerken aan de  
onderzoeken die hier gebeuren 
in het kader van de doctora-
ten. "Dat zal zeker inspireren”, 
zegt Marc. “En we willen hier 
ook leerlingen van secundaire 
scholen kennis laten maken met 
onze expertise. Bijvoorbeeld via 

workshops. Want we zetten hier 
echt de theorie om in praktijk.” 
Natuurlijk kijken de onderzoe-
kers ook buiten de grenzen van 
hun eigen onderzoek. “Ohja, 
we zien heel wat samenwerkin-
gen met andere onderzoeks-
groepen aan UHasselt”, zegt 
Hervé. “Denk bijvoorbeeld aan 
de zonnepanelen die ze bij 
IMO-IMOMEC ontwerpen. 
Zonnepanelen zullen alsmaar 
meer geïntegreerd worden in 
woningen, in muren of daken. 
Maar wat betekent dat voor de 
stabiliteit? Hoeveel trillingen en 
belasting kunnen deze zonne-
panelen aan? Zo een onder-
zoek kan hier ook gebeuren.” 
En vooral voor de industriële 
ingenieurs die werken rond elek-
tronica is er hier een grote taak 
weggelegd, zegt Marc. “Bij 
alle sensoren die hier gebruikt 
worden om de structuren te  
monitoren, gaat hun expertise 

GECOVERD

Prof. dr. Marc D'Olieslaeger ▲
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zeker van pas komen. Zij gaan 
hier meewerken aan het uitlezen 
van alle data. Dit centrum wordt 
dus een centrum voor inter- 
disciplinair onderzoek. Daar 
ben ik vooral zeer trots op.”

Nieuwsgierige blikken
Terwijl de drie heren ons al 
deze uitleg geven, komen er 
op het fietspad vlak aan het  
gebouw, heel wat mensen voorbij.  
Allemaal stoppen ze om even 
binnen te kijken.
“Ja, het gebouw spreekt tot de 
verbeelding. En door onze hoge 
raampartijen kijkt iedere fietser 
of wandelaar even binnen om 
te zien wat we aan het doen 
zijn”, lacht Hervé. “Daar moeten 
we wel rekening mee houden  

wanneer we zaken testen die 
confidentieel zijn. Maar daar 
vinden we zeker oplossingen 
voor.”

En kunnen die grote ramen niet 
stuk gaan, mocht er puin tegen-
komen? Want als je structuren 
op stabiliteit wil testen, dan kan 
er soms wel iets breken. “Voor  
iedere proef bouwen we  
specifieke kooien ter bescher-
ming”, zegt Bram. “Net voor 
het geval een structuur instort of 
scheurt. Zodat er zeker niemand 
gewond kan raken, of niets  
beschadigd wordt. Onze vloer-
plaat is trouwens 70 cm dik, 
dus die kan ook wel tegen een  
stootje (lacht).” 

GECOVERD

Prof. dr. ing. Bram Vandoren ▼
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"Geheime deuren 
van UHasselt"

Voor u bezocht

“De verborgen hoeken en kanten van Campus Hasselt ontdekken? 

Durven jullie wel in die kelders rondlopen?” lacht Jan Vanhove, 

directeur Materiële Voorzieningen, wanneer we vragen om ons na de 

verborgen deuren van Campus Diepenbeek (NWJH editie september) 

ook een rondleiding te geven doorheen Campus Hasselt. Bij Nu weet je 

het! zijn we gelukkig niet snel bang. Dus hier zijn ze dan: de geheime 

deuren van Campus Hasselt. 

VOOR U BEZOCHT
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Eerste stopplaats, de kelders 
van het panopticum. Jan leidt 
ons rond door een kluwen 
van deuren en gangen. “Nu 
is het niet meer akelig hier in 
deze kelders, maar dat is ooit 
anders geweest. Ik herinner me 
nog heel goed een moment in 
de beginjaren, toen UHasselt 
plannen had om naar hier te 
verhuizen. Op een dag liepen 
Dany Polus en ik door deze 
gangen. Het hele gebouw was 
nog verlaten en de cellen waren 
leeg. Plots hoorden we een heel 
luide slag. Echt waar...ons hart 
stond even stil. Gelukkig bleek 
het de wind te zijn die een deur 
dichtsloeg.” 

We wandelen - op eigen risico - verder. “In deze ruimte staat de noodgenerator”, zegt Jan. “Wanneer de stroom zou uitvallen, springt deze in 
werking. Je ziet, het is een gigantisch toestel. Als deze motor aan het draaien is, dan hou je het hier niet uit met al het lawaai. Het was trouwens 
ook een huzarenstuk om deze generator in de kelder te krijgen. Ze hebben het toestel helemaal moeten demonteren en opnieuw opbouwen.” 

VOOR U BEZOCHT

►

►
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“Zo, laten we naar een iets 
minder akelige kelder gaan”, 
lacht Jan. En hij neemt ons mee 
naar de faculteit Rechten. “Langs 
deze deur kom je in de kelder van 
het faculteitsgebouw. Eigenlijk 
komen hier maar heel weinig 
mensen, zelfs de decaan vertelde 
me onlangs dat hij er nog niet 
geweest was!”

Er zijn nochtans heel wat pareltjes te vinden, zo blijkt. “Hier hebben we ons archief”, zegt Jan. Dienst 
Communicatie 2005 en archief DOC staat te lezen op de vele kartonnen dozen. Maar wat dan te 
denken van deze oude wetboeken? “Aah, de carrée procédure civile. Een klassieker”, lacht Jan. “Ik 
weet niet van welk jaar het is, maar het boek heeft duidelijk heel wat leeftijd. Ik denk dat het zeker nog 
wekelijks wordt uitgeleend (lacht).” 

VOOR U BEZOCHT

►

►
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“En dit is ook een heel leuke ruimte. Onze Engelse koer, zoals 
wij het noemen. Dit is een nooduitgang. Via een hendel gaat 
het luik hier open, en kom je aan de zijkant van het gele 
gebouw, vlak aan het Koekerellenpad. Engelse koer? Nee, 
geen idee waarom we het zo noemen. Chinese koer klinkt 
slechter, vind ik (lacht)”

VOOR U BEZOCHT

►►
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“Genoeg kelders voor vandaag”, zegt 
Jan wanneer hij ons meeneemt naar 
de gele vergaderzaal. “Deze deur is 
ook speciaal. Wellicht hebben er al 
veel mensen tijdens vergaderingen 
zich afgevraagd wat hier achter 
zit? Wel, deze deur leidt naar een 
technische installatie van waaruit verse 
lucht geblazen wordt naar alle lokalen 
van de Oude Gevangenis. Iemand 
van Veolia is hier al eens een marter 
tegengekomen. Zijn hart stond toen ook 
even stil! (lacht).”►►
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“En deze ruimte moeten we  
natuurlijk ook laten zien. De ont-
vangstruimte van de rector, met 
boven in de muur een luik”, zegt 
Jan. “Je hebt een trapladder  
nodig om er te geraken, maar 
het is de moeite.” Na wat kruip-
werk komen we uit bij de koel 
eenheden van de keuken. 
“Hier onder het dak staan alle 
technische elementen om de  
keuken af te koelen. En je hebt er 
een mooi zicht op onze Oude  
Gevangenis.” ►

VOOR U BEZOCHT
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aarom koos je deze 
plek? Terras bij het do-

centlokaal gebouw E
Elke zomer opnieuw, wanneer 
de gebouwen leeglopen en de 
rust terugkeert op de faculteit,  
kom ik hier in de ochtendzon met 
‘een goei zjat kaffe’ en de lap-
top voor mijn neus aan mijn on-
derzoek werken. Het laadt me 
telkens weer op vóór het drukke 
schooljaar begint. 

Hoe zou je jouw onderzoek 
uitleggen aan een vijfjarige? 
Als we woningen (ver)bouwen 
moeten we rekening houden 
met hun invloed op het milieu. 
De Vlaamse energiewetgeving 
zorgt ervoor dat een woning na 
een renovatie minder energie 
verbruikt. Zo zegt die wetgeving 
bijvoorbeeld dat we onze wo-
ningen goed moeten isoleren 
en efficiënte technologie moe-
ten gebruiken om te verwarmen 
en koelen. Maar niet alleen de 
woning zelf, ook de bewoners 
hebben invloed op het energie-
verbruik. Het is dus ook belang-

rijk om bij het ontwerpen van 
een renovatieproject rekening te 
houden met hun gedrag en com-
fort. Ik onderzoek hoe architec-
ten ondersteund kunnen worden 
in het betrekken van de bewo-
ners bij energetische renovaties

Hoe ver sta je momenteel met 
je onderzoek?
Ik ben in de laatste fase van mijn 
doctoraatsonderzoek, het schrij-
ven van de thesis. De afgelopen 
drie jaar heb ik hoofdzakelijk 
gewerkt aan het uitvoeren van 
casestudies. Hierbij onderzocht 
ik, samen met mijn collega Nick 
Van Loy, het energie-gerela-
teerd gedrag van bewoners en 
hun comfortbelevingen door-
heen de seizoenen. Daarnaast 
heb ik ook uitvoerig ontwerpend 
onderzoek uitgevoerd, met en 
zonder studenten, om inzicht te 
krijgen in het ontwerpproces van 
bewoner-georiënteerde ener-
getische renovaties en om alter-
natieve oplossingen te kunnen 
vinden.

W

SHOW AND TELL

"Met ontwerpen 
wil ik bijdragen 
aan een duurzame 
wereld"

Show and tell met Ann Bosserez (ARK) 
die onderzoek voert naar duurzame renovatie.

Ann Bosserez (ARK) toont ons haar favoriete plek op de campus and vertelt ons 

alles over haar onderzoek, haar dromen, ambities, passies… 

Waarom dit onderzoek?
In mijn verdere studies kwam ik 
slechts beperkt in aanraking met 
duurzaamheid via ecologisch 
meubelontwerp en via duurzaam 
bouwen in tropische landen. Toch 
hadden deze twee ervaringen 
een grote impact op mij en mijn rol 
als ontwerper in de maatschap-
pij. Vanaf dan wist ik dat ik een 
bepaalde verantwoordelijkheid 
droeg om mee te werken aan een 
duurzame leefomgeving . Het 
creëren en uitvinden door het ont-
werpen zorgt ervoor dat we op 
een andere manier naar deze 
wereld kunnen kijken en telkens 
tot vernieuwende oplossingen en 
inzichten komen. Het is dat crea-
tieve, ontwerpende denken dat 
volgens mij meerwaarde biedt 
wanneer we de milieu-gerelateer-
de, en dus ook maatschappelijke 
uitdagingen van vandaag aan-
gaan. Via mijn doctoraatsonder-
zoek, waar ontwerpen en duur-
zaamheid centraal staan, wil ik mij 
verder verdiepen en specialiseren 
zodat ik ook mijn bijdrage aan die 
uitdagingen kan leveren.

Als je niet aan UHasselt zou 
doctoreren, waar zou je dan 
zijn?
Hoogstwaarschijnlijk in Dene-
marken, waar duurzaam en be-
wust ontwerpen meer een ‘way 
of life’ is en waar ik ook de duale 
rol van onderzoeker en ontwer-
per zou aannemen om mijn ex-
pertise hierin uit te breiden. Maar 
who knows? Misschien is dit wel 
het volgende plan in plaats van 
het alternatieve plan …
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Wat wilde je als kind worden?
Als kind zat ik al de IKEA-catalo-
gus te verslinden om met knipsels 
en plaksels woningen vorm te 
geven en ik speelde ook einde-
loos vals in de Sims om nieuwe 
wijken te kunnen bouwen. Dat 
veranderde al snel in de droom 
om interieurvormgever te wor-
den en dat wil en doe ik nu nog 
steeds, al beschouw ik mezelf 
eerder als ruimtelijk ontwerper.

Wat zijn je professionele dro-
men? 
Een vraag die ik vaak hoor van 
collega’s en vrienden tijdens de 
laatste loodjes van mijn docto-
raatstraject. En telkens weer zeg 
ik hetzelfde: ik weet het nog niet 
in detail en ik wil het nog niet he-
lemaal weten. Wat ik wel weet 
is dat ik een onderzoeker/ont-
werper ben en daarbij mezelf 
verschillende rollen zie aanne-
men in ontwerpbureaus alsook 

in de academische wereld.  
Daarnaast zou ik ook graag 
mijn kans wagen in het sociaal 
ondernemerschap. Maar voor-
lopig hou ik van het hier en nu 
laat ik mij graag verrassen door 
onverwachte avonturen die op 
mijn pad komen…

Welk boek/film/concert zou 
je aanraden aan collega’s? 
De documentaire ‘Demain’ van 
Cyril Dion en Mélanie Laurent. Ze 

brengt op een optimistische ma-
nier de milieu- en sociaal-maat-
schappelijke uitdagingen van de 
21ste eeuw in beeld en dit aan de 
hand van wereldwijde succesvol-
le initiatieven die tot concrete op-
lossingen leiden, van economie 
over landbouw tot energie.

Wie nomineer je voor de vol-
gende Show and Tell?
Maarten Renckens, PXL MAD 
faculty/UHasselt. 
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Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van 
UHasselt. Deze editie: 
Een nieuw, spannend millennium dringt zich op, beste lezer! Het jaar 
2000. Y2K. Je herinnert het je vast nog: geblondeerde piekjes en 
andere kapsels waarmee je nu niet meer buiten zou durven komen, 
twijfelachtige kledingkeuzes (buffalo’s onder olifantenbroeken!) en 
natuurlijk de Nokia 3310 (laat het ons weten als jij er zo géén had). 
En zoals je ziet op deze archieffoto: medische testpoppen, daar 
deden ze anno 2000 blijkbaar niet aan mee. Onze eigen studenten 
Geneeskunde werden hier schijnbaar ingezet als proefpersonen 
tijdens de les, waarvan we alleen maar kunnen hopen dat het geen 
les anatomie was.

2 0 0 0

WEET JE DIT NOG
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NEYENS Thomas, CENSTAT, met INDESTEGE Paulien    
LUNOWA Stephan, WET, met PENKA Tamara    
BOGAERS Sandra, BEW, met NIZAM Namil    
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De Dag van de Wetenschap werd een absolute topper 
dit jaar. Met maar liefst 3800 bezoekers in de prachtige 
omgeving van LABIOMISTA mogen we spreken van een 
topeditie! Bezoekers konden zich helemaal verliezen in de 
kunstwerken van Koen Vanmechelen en het was vaak zelfs 
aanschuiven geblazen om het atelier van de kunstenaar
of de wetenschapsmarkt te kunnen bezoeken. 
Duizendmaal dank aan alle collega's en partners (o.a. 
Stad Genk, Studio Koen Vanmechelen,...) die zich keihard 
hebben ingezet om er samen met ons iets moois van te 
maken. Mission accomplished! 

Terugblik op een 
spetterende 
Dag van de 
Wetenschap! 
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Alle kunstwerken in LABIOMISTA: 
©Koen Vanmechelen
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Blind Date with Lousin Moumdjian and Jorne Carolus 

"ABBA is great 
for everybody"

A table and two chairs, that’s all a good conversation needs. So 

that’s why Nu weet je het! asks two UHasselt-colleagues to sit down 

at our table and talk about their research, work, ambitions and 

passions, with the help of some inspiring questions.

Despite her young age, Lousin 
Moumdjian (RWS), has already 
travelled all over the world. Being 
of Armenian origin but born and 
raised in Kuwait with family in Sy-
ria, her desire for adventure and 
knowledge led her to Prague, 
where she became a physiothe-
rapist. After meeting the dean of 
our faculty of Rehabilitation Sci-
ences, Peter Feys, she decided to 
study for her PhD at UHasselt. “I 
don’t have a five year plan”, Lou-
sin admits during this interview, 
since she goes where life takes 
her. Her conversation partner 
for today is rather the opposite. 
Born and raised in Hasselt, Jorne 
Carolus (IIW) is an alumnus of 
our university and after finishing 
his PhD at UHasselt, he started 
his postdoc here. “I have built a 
house in the neighbourhood, that 
took me a lot of work and effort. 
So, no I’m not going to move 

soon”, Jorne laughs. But besides 
these differences in life paths, 
during this ‘Blind Date’ the two 
young researchers find common 
ground in their shared love for 
research and experiments.

Can you introduce yourself?
Jorne: My name is Jorne Caro-
lus, a few weeks ago I finished 
my PhD at UHasselt and now I 
am a postdoc in the faculty of 
engineering technology. My 
desk is actually at EnergyVille in 
Genk, and I do research on sus-
tainable energy.
Lousin: I am Lousin Moumdjian. 
I’ve been here in Belgium for five 
years now. I’m a physiotherapist 
by background and I’m now fi-
nishing up my PhD at the faculty 
of Rehabilitation Sciences.  I am 
studying for a joint PhD at UHas-
selt and UGhent. 
Jorne: Ah really, my girlfriend is 

also a physiotherapist. So I know 
a bit of your workfield.
Lousin: That’s cool, I love being 
a physiotherapist, I hope she 
does too. 

Have you met before? 
Together: No (both laugh).
Lousin: And I also don’t recognize 
you. Are you here on campus a 
lot?
Jorne: Well, I was, until about 
a year and a half ago. Then my 
research team and I moved to 
EnergyVille. Before that, I mostly 
worked at the Institute for 
Materials Research (IMO).
Lousin: Oh right. I am only on 
campus here at UHasselt for two 
days per week. On other days 
I either work in Ghent or at the 
MS-centre.
Jorne: And how do you do all 
the travelling? 
Lousin: Well, I live in Brussels. So 
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it’s between Hasselt and Ghent. I 
travel by train, which I like, since I 
can work or read while travelling. 

Explain your work or research
Jorne: Ah, that’s a difficult one. 
Lousin: Yes, in lay terms please 
(laughs).
Jorne: The postdoc that I’m 
doing now is about integrating 
photovoltaics and solar modules 
into sound barriers. So, we want 
to integrate solar panels into 
the barriers that you see next to  
highways and railroads. That 
way we want to harvest energy. 
It’s a project with a lot of potenti-
al. But of course there are still dif-
ficulties which we have to tackle. 
Lousin: Nice that you are wor-
king on a project which can 

have such a big impact on our 
energy production. 
Jorne: Yes, I agree. And aside 
from the sound barriers we are 
also trying to integrate solar pa-
nels and photovoltaics into road 
infrastructure. What is your 
research about?
Lousin: In my research I experi-
ment on how we can use music 
to help people that have Multi-
ple Sclerosis in their rehabilitati-
on. So it’s about motor 
functioning, like synchronization 
and walking to the beat of the 
music. But we also focus on cog-
nitive functioning of the patients.
Jorne: And is there good and 
bad music for this therapy?
Lousin: Yes, definitely. The per-
sonalization of the music is very 

important. 
Jorne: Ah, so which music works 
best for a patient depends on the 
personal taste of the person?
Lousin: Indeed. But then again, 
ABBA is great for everybody. 
That’s for sure (laughs). Serious-
ly, everyone has a connection to 
ABBA songs and the beats are 
good. You need a binary beat, 
one - two, that’s easier to walk. 
And these songs have that. But 
the most important thing: it must 
be a song that motivates you to 
move and do your exercises. So, 
it’s really very individualized. But 
the positive effects of music is not 
only limited to the motivational 
factors. Also the activation of al-
ternative neural pathways in the 
brain count as well.

Jorne: How many patients are in 
your research?
Lousin: I work with 30 patients 
with MS and also a healthy con-
trol group of 30 people. 

What do you like most about 
your work?
Lousin: The fact that I can work 
with real people and seeing my 
research can make a difference 
for patients with MS. I also like 
the fact that I work with a lot of 
different people like engineers, 
neurologists, philosophers, musi-
cologists,...that’s inspiring. And I 
really like the travelling. 
Jorne: You mean going to con-
ferences then? Not the travelling 
between Brussels, Hasselt and 
Ghent I suppose. 
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I love the fact that my research I love the fact that my research 

can have an impact on the lives of can have an impact on the lives of 

patients with MS. patients with MS. 

- Lousin- Lousin  --

Lousin: (laughs) Yes, I mean 
going to conferences. With MS 
there is quite a lot of travelling, 
going to conferences, learning 
about new research and giving 
presentations. That’s something I 
really like. 
Jorne: I also like the network that 
I am in. But it’s also the fact that 
I get to do many different things. 
I teach students, I do research 
and follow up projects, including 
some projects for companies. 
The variation keeps my work in-
teresting.  
Lousin: And what is your back-
ground again?
Jorne: Engineering technology 
in energy.
Lousin: That’s really nice, every-
body is looking for people with 
such a background right now. 
Definitely if you also have an in-
terest in medicine, then you are 
in very high demand.
Jorne: Yes, indeed, especially 

when combined with a medical 
background. In some countries 
they already organize such a 
curriculum.

Do you see similarities bet-
ween your research and that 
of your conversation partner?
Jorne: That’s a hard one. Since 
we work in a completely diffe-
rent field.
Lousin: Yes, content wise there 
are no similarities. But the fact 
that we are both scientists, makes 
a difference. Only a researcher 
can fully understand what it is 
that we do. It’s more than rese-
arch only, it’s also grant writing 
and travelling. I also think that 
our two expertises could work 
well together. During my rese-
arch I also had to develop pro-
totypes to use in the studies, and 
to do this we needed the help of 
an electrical engineer.

What did you want to be when 
you were little?
Lousin: I always wanted to be a 
doctor, a surgeon. I was so obses-
sed with hospital tv-shows, like ER. 
When I was 18, I went on a hiking 
tour for four days in Prague. I had 
to travel with a backpack of 20 ki-
los. It was hard, but I really loved 
it. And after that experience I rea-
lised that I wasn’t meant to be in a 
hospital the whole day. I needed 
to be more active. I’m very fond 
of sports, I played basketball my 
whole youth. So I chose another 
direction, rehabilitation sciences. 
Jorne: I used to be a semi-pro-
fessional cyclist in my youth. At 
my highest level, when I was 20, 
I was Belgian champion. I cycled 

for Lotto-Belisol for a few months 
and lived as a professional. I star-
ted cycling when I was 12, so of 
course I wanted to be a professio-
nal cyclist when I was younger, but 
that didn’t work out. 
Lousin: Because of an injury?
Jorne: Well, it was more a mix of 
different things that came together. 
Besides, I was still 
studying while I was in cycling. This 
made the decision to quit easier 
since I had something to focus on.
Lousin: Do you still cycle now? 
Jorne: No. I really don’t like it any-
more. It’s been 4 years now.This 
summer I took my bike to Genk but 
after half an hour I was so fed up 
with it. 
Lousin: In high school I played 
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In our research, we try to integrate In our research, we try to integrate 

solar panels into sound barriers. A solar panels into sound barriers. A 

new possible way to harvest energy new possible way to harvest energy 

- - JORNE JORNE --..

competitive basketball, I re-
ally loved it. But because of 
some 
issues I also got fed up with 
it. So I quit for a long time. 
But now I play recreational-
ly, and I’ve found my balan-
ce again. 
Jorne: That’s good. But 
then you also have to face 
the moment when you start 
playing again after so many 
years and you play like an 
amateur because it has been 
too long (laughs).
Lousin: Ah yes, the first time 
you feel the stamina and the 
age and you notice that your 
breathing and running is not 
the same anymore… but it 
gets better and better and I 
enjoy myself.

Would you like to switch 
jobs with your conversati-
on partner? 
Jorne: Yes, why not. I think 
it’s very interesting because 
you work with many different 
people. Especially the fact 
that your research can have 
a big impact on people’s life 
must be very rewarding. 

Lousin: I would like to switch 
too. To really understand what it 
is, to understand the engineering 
behind what you do. But I would 
be really bad at it (laughs).
Jorne:  The same goes for me!

What else would you like to 
know about one another?
Lousin: Would you like to stay 
here in Hasselt? Or do you see 
yourself moving around, perhaps 
to another country?
Jorne: Well, during my PhD I 
also built my house. So I’m not 
planning to move, since it was 
a lot of work. It took me a few 
years to build it.
Lousin: Oh, you did this your-
self? 
Jorne: Yes, the most of it. Not 
everything of course. But I hope 
I never have to sell my house 
(laughs). For you it’s a different 
story I guess. 
Lousin:  Well, I am trying to put 
some roots in Brussels. But I’m not 
really committed to stay there. It 
depends on the position and the 
place where I can find work. In 
research you never know where 
you will end up. If I get my post-
doc, then I’m sure to stay there 

for the next three years. And I 
also want to become Belgian, I 
feel at home here. Belgium is a 
nice country and you have hu-
man rights here, which you can-
not say of every other country in 
the world. It would also make 
my visa situation so much more 
easier, since I’m from Kuwait. 
Being part of the European Uni-
on makes the travelling much 
easier. 
Jorne: Well, it was really nice to 
meet you. Do you have 
LinkedIn?
And then the smartphones pop 
up! 
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=c*m*v+0 ,5*p*CdA* 
(v+vw)²*v+i/100*m*g*v 

"Rugnummer 137, 
dat maakt mij
pas gelukkig!"

IN DE PRIJZEN: 
Mieke Gorissen (FYS) is drievoudig Europees Kampioene hardlopen

Drie Europese titels in het hardlopen, drie keer Belgisch kampioen, 
éénmaal Vlaams kampioen en zeges in bijna ieder loopcriterium. 
Het is ronduit indrukwekkend, de loopprestaties van Mieke Gorissen 
afgelopen zomer. En dat terwijl hardlopen voor haar eigenlijk nog 
altijd pure ontspanning is, niet zozeer competitie. “Iedere dag moet 
ik tien kilometer lopen, alleen dan raakt mijn hoofd helemaal leeg.”

P drie keer Europees kampioen 
bij de Masters in de categorie 
+35 jaar. Hoe heb je dat alle-
maal beleefd? 
Mieke: Het blijft allemaal heel 
onwerkelijk. Toen ik aankwam 
op het Europees kampioenschap 
kreeg ik al meteen een medaille, 
gewoon omdat ik deelnam aan 
de wedstrijd. Die medaille vond 
ik al heel speciaal, daar was ik 
al gelukkig mee. Wist ik veel dat 
er nog drie gouden medailles 
zouden volgen. (lacht) (Mieke 
won goud in de categorie 4km 
veldloop, 5000m piste en 10km 
stratenloop, nwjh)

Je had het dus zelf niet ver-
wacht?
Mieke: Nee, Ik had wel gehoopt 
op een podiumplaats in die 10 

IN DE PRIJZEN

kilometer stratenloop. Dat is mijn 
favoriete afstand en ik wist dat ik 
met mijn beste tijd wel eens zou 
kunnen winnen. Maar die titel 
in het veldlopen en zeker op de 
piste had ik niet verwacht. Ik ben 
het helemaal niet gewoon om op 
de piste te lopen. Daar is het zeer 
belangrijk om het juiste moment 
af te wachten en dan pas als een 
raket te vertrekken. Mijn coach 
heeft mij dus de eerste zeven 
ronden moeten tegenhouden. 
Van aan de zijlijn bleef hij maar 
roepen: “wachten, Mieke, wach-
ten!” (lacht). Toen hij eindelijk riep 
dat ik kon versnellen was ik zo 
opgelucht, eindelijk kon ik snel-
heid maken en mijn eigen tempo  
lopen. En plots won ik de wed-
strijd. Ons tactisch plan werkte 
dus perfect.

Ziehier, de natuurkundige for-
mule achter het hardlopen (als 
we het internet mogen geloven 
althans). Mieke Gorissen, do-
cent fysica, lacht wanneer ze dit 
ziet. “Leuk om te zien, daar heb 
ik mij dus nog nooit mee bezig 
gehouden, om zo een formule 
uit te werken. Maar het lijkt wel 
te kloppen, het doet me zelfs 
denken aan iets dat ik in mijn 
cursus biofysica vertel aan de 
studenten”. Geef toe, hardloop-
kampioenen die fysica- formules 
kunnen ontrafelen... ze zijn niet 
breed gezaaid. 

Mieke, je hebt er enkele fantas-
tische sportprestaties op zitten. 
In Venetië werd je maar liefst 



31IN DE PRIJZEN 



32

En dan kom je dus terug met 
drie Europese titels op zak, en 
word je enkele weken later nog 
Belgisch kampioene op de hal-
ve marathon. 
Mieke: Ja (lacht). Het houdt ge-
woon niet op. In augustus won 
ik ook al de Belgische titel op 
de 10 kilometer bij de Masters, 
dus ouder dan 35 jaar. Maar 
mijn titel op de halve marathon 
is voor mij nog specialer. Hier 
was ik de snelste vrouw in alle 
leeftijdscategorieën, daar ben ik 
heel fier op. Alleen die doping-
controle achteraf! Ik had me he-
lemaal leeg gelopen op die 21 
kilometer, dan blijft er na de race 
weinig vocht over. Ik heb zeker 
twee liter water moeten drinken 
om toch maar naar het toilet te 
kunnen gaan. 

Wordt er nu anders naar jou 
gekeken wanneer je op een 
wedstrijd verschijnt? 

Mieke: Goh, ik hoor wel eens 
de opmerking: “ah, jij bent er. 
Dan is de winnaar dus bekend.” 
Ik hoop echt dat dat niet nega-
tief bedoeld is, want daar zou ik 
mij schuldig om voelen. Ik wil dat 
iedereen plezier heeft aan de 
loopwedstrijd. 

Opmerkelijk, je hebt al een heel 
palmares bij elkaar gelopen, 
maar je bent eigenlijk nog niet 

lang bezig in competitie-
verband?
Mieke: Ik heb als kind heel veel 
verschillende sporten gedaan. 
Ballet, turnen, zwemmen en ook 
lange tijd basketbal. Dat is ei-
genlijk dé sport van de familie 
Gorissen, maar ook al doe ik dat 
super graag, ik ben er niet goed 
in. Ik heb absoluut geen coördi-
natie of balgevoel. Sinds 2007 
ben ik dan begonnen met lopen, 

gewoon voor het plezier liep ik 
3 tot 4 kilometer. Ik besloot om 
eens mee te doen aan de 
kermisloop in het dorp, en daar 
werd ik meteen tweede. Toen 
besefte ik dat ik wel talent had 
en sindsdien ben ik meer begin-
nen lopen, maar altijd puur voor 
het plezier. Tot vorig jaar Marc 
Nelissen van VEDO mij vroeg of 
ik met hem eens wilde meelopen 
in een estafettewedstrijd. Na die 
wedstrijd kreeg ik een bericht op 
Facebook van een loper die zei: 
“wauw, wat ben jij snel. Ik heb 
een loopgroep, zou je niet bij 
ons willen komen trainen?” Dat 
is in april 2018 geweest en sinds-
dien ben ik dus lid van het GS 
Running Team en ADD runners 
Kortessem. Tot dan liep ik iede-
re dag dezelfde ronde van 10 
kilometer en ik dacht dat ik aan 
mijn bovengrens zat, maar mijn 
coach leerde me intervaltraining 
en plots maakte ik nog enorm 

Het blijft onwerkelijk dat ik drie Het blijft onwerkelijk dat ik drie 

Europese titels won Europese titels won 
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veel progressie. Sindsdien loop 
ik dus veel wedstrijden. Dat is ook 
heel anders wanneer je lid bent 
van een loopgroep. Wanneer 
ik vroeger al eens startte in een 
wedstrijd had ik erg veel stress, 
nu ik teamgenoten rond mij heb 
is dat heel anders. Er wordt veel 
gelachen, en dat maakt me veel 
minder zenuwachtig. En tijdens 
wedstrijden gebeurt het ook wel 
eens dat enkele teamgenoten 
mij even uit de wind kunnen zet-
ten, dat is ook handig natuurlijk 
(lacht). 

Is lopen voor jou nog altijd ont-
spanning, nu je zoveel titels op 
zak hebt? 
Mieke: Ohja, absoluut. Iedere 
dag loop ik nog altijd 10 kilo-
meter. Dat moet gewoon, voor 
mij is dat een uitlaatklep. Ik ben 
een nerveus iemand en ik heb 
het lopen nodig om mijn hoofd 
leeg te krijgen. Thuis zegt mijn 
man wel eens: “Mieke, zou je nu 
niet gaan lopen?”. Dan weet ik 
dat ik weer te chaotisch ben. En 
ik kom echt als een veel rustiger 
persoon thuis.  

Welke doelen heb je jezelf nog 
gesteld in het lopen? 
Mieke: Goh, ik hoop dat ik nog 
lang kan blijven lopen want ik 
heb wel wat blessurelast. Ik ben 
een tijdje geleden naar een 
praktijk in Luik geweest en toen 
ik de arts daar vertelde over mijn 
kwaaltjes, zei hij: “Tja, dat is de 
leeftijd…” Dat was heel pijnlijk 
om te horen (lacht). Hij heeft he-
laas gelijk. Ik ben 37 jaar, ik kan 
niet meer ongestraft de dingen 
doen die ik vroeger allemaal 
deed zonder nadenken. Ik hoop 
dus dat ik zonder ernstige bles-
sures kan blijven lopen, en als 
alles goed gaat zou ik graag 
volgend jaar in Toronto het WK 
voor de Masters lopen. 

Dat is pas een uitdaging! Weten 
er trouwens veel lopers dat je 
fysicus bent? 
Mieke:(lacht) Dat valt wel mee. 

Ik begrijp dat mensen fysica niet 
meteen associëren met grote 
sportprestaties. Het heeft ook 
wel iets grappig, ik word bijvoor-
beeld erg gelukkig wanneer ik 
op een wedstrijd het rugnummer 
137 zie. Dat is de waarde van 
de Fijnstructuurconstante, een 
magisch cijfer dus voor fysici. 
Maar dat begrijpt natuurlijk nie-
mand als ik dat op een wedstrijd 
vertel (lacht). 

We onthouden het cijfer. Trou-
wens, heb je veel felicitaties 
gekregen van collega’s na jouw 
loopprestaties? 
Mieke: Dat was ongelooflijk. 
Mijn mailbox is echt ontploft na 
mijn Europese titels. Ik kreeg zo 
ontzettend veel reacties, ook 
van mensen die ik niet echt ken 
binnen UHasselt. Dat was fan-
tastisch om te zien, dus bedankt 
allemaal! 

IN DE PRIJZEN 
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Tussen 
scalpel 

en pincet

De collega('s): 
Maak kennis met Davy Janssen en Dennis Mathijsen: 

de UHasselt-prosectoren

‘Prosector (de(m.); -en of –s) assistent in de anatomie, 
die o.a. de anatomische preparaten voor het onder-
wijs vervaardigt. Letterlijk: voorsnijder. Een ontleder 
van lichamen’. Op z’n minst gezegd een job waar heel 
wat mysterie rond bestaat. Wij gingen op pad met de 
prosectoren aan onze universiteit om dat mysterie –
en misschien ook enkele vooroordelen- weg te halen.

ooit hadden we gedacht 
van een collega –of wie 
dan ook- een menselijk 

hart overhandigd te krijgen. En 
toch staan we hier, hart in de 
hand (letterlijk), in de koelcellen 
van UHasselt. Niet zonder re-
den uiteraard, want wij maakten 
kennis met Davy Janssen en Den-
nis Mathijsen, de twee prosecto-
ren van UHasselt. En, ja daar 
hoort een rondleiding bij.

Het is een gure woensdag-
namiddag in oktober. Het re-
gent –uiteraard- en de kille wind 

N blaast stilaan alle herfstbladeren 
van de bomen. Dé ideale setting 
voor dit interview, vinden we 
allemaal. Want hoe je het ook 
bekijkt, dit is geen alledaagse 
werkomgeving. Voor sommigen 
misschien zelfs een beetje ake-
lig. Je vindt Davy en Dennis na-
melijk meestal terug in de dissec-
tiezaal (je weet wel, die zaal met 
die euh… speciale chemische 
geur) of het mortuarium. Voor het 
interview houden we het op hun 
kantoor, puur uit praktische over-
wegingen natuurlijk. 

Dissectie
Vanaf het moment dat een do-
norlichaam aankomt op de uni-
versiteit tot het terug vertrekt voor 
crematie, zijn de prosectoren 
verantwoordelijk voor de stoffe-
lijke resten. Zij zorgen er onder 
andere voor dat de lichamen in 
goede conditie bewaard blij-
ven. “Wanneer een donor sterft, 
is het belangrijk dat de stoffelijke 
resten zo snel mogelijk bij ons 
geraken. Liefst binnen de 24 uur 
maar zeker binnen de 48 uur”, 
vertelt Dennis. “Van zodra het li-
chaam bij ons is, kunnen we   

DE COLLEGA
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beginnen met het balsempro-
ces.” Daarbij wordt er bal-
semvloeistof ingebracht in het 
bloedvatensysteem waarna het 
lichaam zo’n drie maanden lang 
gekoeld bewaard wordt. Zo kan 
de vloeistof optimaal zijn werk 
doen. 
Daarna komt het andere deel 
van hun takenpakket aan bod: 
dissectie. “De studenten Bio-
medische wetenschappen, Ge-
neeskunde en Revalidatiewe-
tenschappen en kinesitherapie 
krijgen anatomielessen tijdens 

"Wat wij doen is een essentieel "Wat wij doen is een essentieel 

onderdeel van het onderwijs aan onderdeel van het onderwijs aan 

deze universiteit en dat is niet deze universiteit en dat is niet 

akelig, dat is niet vies."akelig, dat is niet vies."

- - DAVY DAVY --

hun opleiding. Wij zorgen voor 
het praktijkgedeelte van die les-
sen”, legt Davy uit. “Om praktijk-
onderwijs te kunnen geven zijn 
nu eenmaal menselijke lichamen 
nodig. Dat is een grote meer-
waarde voor de studenten.” 
Dennis voegt toe: “Absoluut. 
Dat je de menselijke anatomie 
zo levensecht kan tonen, dat is 
van onschatbare waarde voor 
de studenten én de opleiding.” 
Daarnaast zorgen de twee er 
ook nog voor dat alle practica 
en examens correct klaarge-
maakt worden én sinds enkele 
jaren zorgen ze ook voor de 
lichamen voor het Center for 
Anatomical Research and Surgi-
cal Training (CARST). Aan werk 
alvast geen gebrek dus bij onze 
prosectoren, zozeer zelfs dat 
ze sinds kort een extra aanwinst 
in hun team kregen. “Maar dat 
is een lichaam waar we níet in 
gaan snijden, hoor (lacht)!”

Fascinerend
Eén ding weten we wel zeker: 
mensen met een allergie aan  

humor -al dan niet met een don-
ker kantje- zijn bij Davy en Den-
nis aan het foute adres. Tussen 
de medische uitleg door, wordt 
er namelijk heel wat gelachen. 
Davy: “Ja, onze humor sluit wel 
goed op elkaar aan (lacht). 
Maar ook qua films of muziek 
zitten we wel op dezelfde golf-
lengte.” “Hoewel hij nochtans 
overtuigd is dat ik niet naar ‘ech-
te’ metal luister. Kijk, metal voor 
zestienjarige meisjes is óók metal. 
Ik hoor dat graag!”, schatert Den-
nis. “Nu, laat het duidelijk zijn: we 
werken in alles wat wij hier doen 
met het grootste respect naar de 
donoren en hun nabestaanden 
toe,” nuanceert hij meteen. “Wij 
kunnen gewoon niet elke minuut 
stilstaan bij het feit dat dit overle-
den mensen zijn die we dissec-
teren. Dat houd je niet vol. Net 
als op elke werkvloer wordt hier 
dus al eens een grapje gemaakt, 
maar nooit ten koste van de li-
chamen.” Davy knikt: “Klopt. Dat 
we af en toe eens kunnen lachen, 
maakt het veel aangenamer. Van 
zodra een lichaam gebalsemd 
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"We werken in alles wat we "We werken in alles wat we 

hier doen met het grootste hier doen met het grootste 

respect naar de donoren en hun respect naar de donoren en hun 

nabestaanden toe"nabestaanden toe"

- - DENNIS DENNIS --

is, krijgt het ook een nummer en 
vanaf dan zien we het als een 
kostbaar studieobject. We bekij-
ken alles dus in die context van 
onderwijs.” 
Een relativering die niet iedereen 
maakt, zo blijkt. “De reactie van 
mensen als je vertelt wat je job 
inhoudt, is heel verschillend”, ver-
telt Davy met de glimlach. “Som-
migen zijn heel erg geïnteresseerd 
en anderen vinden het maar niks. 
Tja, dan ga je daar gewoon niet 
verder op in. Ik ga je écht niet 
proberen te overtuigen om dat in-
teressant te vinden (lacht).” “Maar 
een neutrale reactie krijg je nooit”, 
voegt Dennis nog toe.  “En dat is 
oké, want het is nu eenmaal een 
fascinerende materie.”

Dát zeker niet
Het was ook de fascinatie voor 
anatomie en alles wat met de 
dood te maken heeft, die Dennis 
naar deze job leidde. “Dat heeft 
me altijd al geïnteresseerd. Ik wist 
toen ik hier nog studeerde dat ik 
sowieso iets in deze richting wil-
de doen en ik ben er dus ook 
bewust naar op zoek gegaan.” 
En zo gebeurde het dat Dennis 
tijdens zijn masterjaar Biomedi-
sche wetenschappen naar -des-

tijds nog- professor Vandersteen 
stapte om zijn opties te bekijken. 
“Ik heb toen gevraagd of er 
mogelijkheden waren om hier 
eventueel te komen werken of 
stage te doen. Dat bleek perfec-
te timing te zijn want mijn voor-
ganger ging toen met pensioen! 
De functie werd opengesteld, ik 
heb gesolliciteerd en zo ben ik 
-na een maandje vakantiewerk- 
meteen kunnen starten. Ik moet 
toegeven: echt héél veel ande-
re kandidaten waren er wel niet 
(lacht).” 
Zo’n drie jaar later vervoegde 
Davy de dienst. Wanneer we 
hem vragen hoe dat precies 
ging, vergaat Dennis haast van 
het lachen. Daar zit dus een 
goed verhaal achter. “Ik was 
destijds gewoon op zoek naar 
een job, het maakte me niet zo-
veel uit wat de inhoud was”, legt 
Davy uit. “Op een dag kwam ik 
bij het interimkantoor om te kij-
ken of er interessante vacatures 
waren en die dame zei me toen: 
’Ik heb hier nog wel iets, maar 
dát ga je echt niet willen doen!’ 
(lacht). Ik heb dan gezegd dat 
ze het me toch maar moest la-
ten zien en voila, bijna tien jaar 
later ben ik hier nog. Weet je, ze 

hebben mij destijds toen ik op 
gesprek kwam alles laten zien 
en al die zaken uitgelegd want 
ik wist, net als zovelen, niet goed 
wat ik kon verwachten. Toen heb 
ik ingezien dat het allemaal zo 
erg niet is als sommigen denken. 
Wat wij doen is een essentieel 
onderdeel van het onderwijs 
aan deze universiteit en dat is 
niet akelig, dat is niet vies.”  

DE COLLEGA



#UHASSELT

#UHASSELT

instagram.com/universiteithasselt

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)

youtube.com/universiteithasselt

facebook.com/uhasselt

twitter.com/uhasselt

www.uhasselt.be

38



39

"De everzwijnen, daar heb ik het niet op."
Kilometervreter: Tim Vanmierlo (BIOMED)

Moest je de immer rustige Tim Vanmierlo al roepend op de fiets tegenkomen, dan is het omdat everzwijnen zijn pad kruisen. Daar heeft hij het 
niet zo op begrepen. Maar verder heeft Tim alleen maar positieve ervaringen met fietsen. Hij doet het zelfs zo graag dat hij ook in het weekend 
regelmatig op de fiets springt, voor een sportieve tocht met collega’s of een ontspannen ritje met het gezin.
“Tot enkele jaren geleden kwam ik met de bus, maar toen die iets te vaak niet kwamen opdagen, koos ik definitief voor de fiets. Ik kom onderweg 
trouwens steeds meer mensen tegen die ik vroeger op de bus zag en nu met de fiets.” 
Hoewel Bocholt-Diepenbeek een behoorlijke afstand is voor dagelijks woon-werkverkeer en elektrisch rijden dan voor de hand ligt, koos Tim 
toch voor de koersfiets. En daar heeft hij een heel goede reden voor, want “door zoveel te fietsen hoef ik niet te letten op wat ik eet” (lacht). 
Kilometers maakt hij alleszins genoeg, want soms sluit collega Bert Brône vanuit Lommel aan en dan rijdt Tim nog 5 kilometer om, maar met de 
glimlach “want met twee fietsen is nóg plezanter”. 

Ongeveer de helft van het traject is bos en het grootste deel 
van het traject is fietsroute, we passeren dus veel mooie 
plekjes, zoals ‘Fietsen door het water’. Maar wat ons zeker 
bijgebleven is, is die keer toen we een jonge, gewonde ree 
langs de weg vonden en het natuurhulpcentrum verwittigden.

Favoriete plek onderweg

Campus 
DiepenbeekBocholt Peer

Houthalen-
Helchteren Zonhoven Genk

Laat ook jij, net als Tim, de wagen aan de kant om naar UHasselt te komen? Loop, step, fiets je? Kom je met het openbaar vervoer of kies je voor nog 
een andere manier? Boot, iemand? Laat het ons weten en wie weet word jij onze volgende Kilometervreter! nieuws@uhasselt.be 

Naam: Tim Vanmierlo
Leeftijd: 36
Traject: Bocholt - Diepenbeek
Totale afstand: 38 km, 43 als Bert Brône meefietst
Gemiddelde snelheid: zo’n 26 à 30 km/uur 
 (afhankelijk van de wind) 
Fiets: Bij slecht weer: Merida cyclocross
         Bij goed weer: Canondale six 13

ID-Kit

E314
Albertkanaal

DE KILOMETERVRETER
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Een avondje filosoferen 
met vrienden over 
het leven aan de 
Brouwerslaan van 
Runkst eindigde voor 
bioinformaticus Dirk 
Valkenborg met het 
uitbrengen van zijn 
eigen bier. “Gek hoe 
het leven kan lopen, we 
droomden luidop over 
hoe uniek het zou zijn 
om in de Brouwerslaan 
zelf bier te brouwen”. 
Een cursus en wat 
eerste brouwsels later 
was het opeens al 
zover. Het ‘Runxster’ 
bier is geboren én 
goedgekeurd.” 

DE HOBBY VAN

"Ons bier is rauw en 

rokerig. Net als een 

echte Runkstenaar"

De hobby van: 
Dirk Valkenborg (Data Science Institute/CENSTAT) 

brengt met ‘Runxster’ zijn eerste eigen bier op de markt
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“Rauw en rokerig”. Dirk Valken-
borg lacht als we hem vragen 
om de smaak van zijn bier te 
beschrijven. “Rauw en rokerig… 
net zoals een Runkstenaar”, zegt 
de biostatisticus. “Want weet je, 
Runkst is meer een dorp in de 
stad. Het is een beetje ruwer, 
meer rock-n-roll. En dat hebben 
we in ons bier tot uiting laten ko-
men.”

Feestavonden in Runkst

Dat bier, toepasselijk ‘Runxster’ 
genaamd, werd in september 
officieel voorgesteld tijdens (ui-
teraard) de ‘Runkster Volksfees-
ten’. Want ja, wie anders dan 
een Runkstenaar kan zijn of haar 
eigen dorpsbier het best beoor-
delen? “En het werd een fan-
tastisch avond”, zegt Dirk. “Tien 
bakken bier hadden we aange-
leverd voor de Volksfeesten. De 
eerste avond waren er daarvan 
al acht leeg. We hebben dan 
nog bier bijgebracht, maar de 
tweede avond was rond 21 uur 
alles onverbiddelijk op. Ja, je 
kan dus wel zeggen dat het bier 
in de smaak viel (lacht).” Zo wer-
den de Runkster Volksfeesten ook 
echte feestavonden voor Dirk en 
zijn vrienden, alle drie wonende 
in Runkst. “Ofja, ik woon eigenlijk 
heel dicht in de buurt van Runkst”, 
nuanceert Dirk meteen zelf. 
“Blijkbaar woon ik volgens de 
strengste Runkstenaren, net bui-
ten het dorp. Het scheelt maar 

een paar honderd meter, maar 
een Runkstenaar is nu eenmaal 
streng.” 

Het is dus ook in Runkst dat het 
idee om een eigen bier te brou-
wen ontstond. Mijn twee 
collega-brouwers en ik staan 
ondertussen al een stukje in het 
leven; huisje, kinderen, drukke 
job, etc. Het leven ging dus zijn 
gang”, vertelt Dirk. “Die vrienden 
wonen in de Brouwerslaan, en 
het idee ontstond om ‘later als 
we groot zijn’ zelf ook eens een 
bier te brouwen. Al snel beseften 
we dat je zulke dingen niet mag 
uitstellen, want dan komt het er 
niet van. Je moet niet wachten 
tot je op pensioen bent, dachten 
we. En zo we hebben dan beslist 
om er meteen in te vliegen.”

Twaalf recepten

Al snel volgden de drie vrienden 
een korte cursus bierbrouwen. 
“Drie zondagen kregen we les 
bij een deskundige thuis. Heel 
leuke lessen, waarbij de theo-
rie samen ging met het proeven 
van verschillende soorten bier. 
Ja, die stijl van lesgeven beviel 
ons wel (lacht). En we hebben 
er ook nog eens heel veel van 
bijgeleerd. We hadden dus de 
smaak te pakken en hebben na 
de cursus veel gelezen over het 
brouwproces. Nadien zijn we 
op zoek gegaan naar kwali-
tatieve brouwmaterialen, een 

serieuze investering, maar we 
hebben dan ook gekozen voor 
semiprofessioneel materiaal om-
dat we degelijk te werk wilden 
gaan.”

Al snel bleek dat een goed bier 
in elkaar steken, niet lukt vanaf 
de eerste keer. “Iedere poging 
leer je bij. Het duurde zo een 
3 tot 4 brouwsels voor we de 
brouwtechniek onder de knie 
kregen. Maar vanaf dan ging 
het snel, we vonden al vlug wel-
ke producten we wilden gebrui-
ken. Ik ben een fan van Saison 
bieren, een oude gist die nog 
niet echt zo populair is, maar 
een heel mooi smaakpallet heeft. 
En daar hebben we op verder 
gebouwd. De Runxster is een 
droog bier geworden, met her-
gisting op de fles en een hoog 
alcoholpercentage van 8,5 pro-
cent. Ondertussen hebben we al 
twaalf recepten op punt gesteld 
waar we tevreden over zijn. 
Daarbij een type Duvel, een wit-
bier en eentje met citroengras. 
Die laatste wordt wellicht de op-
volger van onze Runxster. Een fris 

en fruitig bier…. zoals sommige 
Runkstenaren. Want er wonen nu 
eenmaal veel verschillende men-
sen in Runkst! (lacht)”

Statisticus bierbrouwer

Sinds 2016 werkt Dirk Valken-
borg aan UHasselt binnen het 
Centrum voor Statistiek. “Ik ben 
biostatisticus en bioinformaticus, 
en ik zoek naar manieren om 
grote biologische datasets te 
doorploegen. Zo zoek ik naar 
technieken om die massa infor-
matie die uit DNA en eiwitten 
verzameld wordt, makkelijk en 
veilig te kunnen gebruiken.” 
Helpt die kennis van wiskunde 
en statistiek hem ook in het bier-
brouwen? “Wel ik ben burgerlijk 
ingenieur van opleiding en dat 
komt wel van pas bij het maken 
van een eigen bier. Ik heb veel 
chemie en fysica gehad, dus de 
scheikundige aspecten van het 
bierbrouwen zijn voor mij geen 
geheim. En de mindset van een 
ingenieur helpt ook, want bij het 
bierbrouwproces moet je heel 
veel zaken meten en opvolgen. 

"Drie zondagen kregen we "Drie zondagen kregen we 

les van een bierbrouwer. les van een bierbrouwer. 

Theorie ging tijdens de les Theorie ging tijdens de les 

samen met het proeven samen met het proeven 

van soorten bier. Die stijl van soorten bier. Die stijl 

van lesgeven beviel ons van lesgeven beviel ons 

wel!"wel!"

DE HOBBY VAN
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Dus nauwgezet werken en het 
brouwproces trachten te contro-
leren is erg belangrijk.  

Het slimste bier

Wat volgt er na de Runxter? Als 
ik luidop mag dromen, zou ik 
graag een biertje maken samen 
met mijn collega’s van UHasselt. 
Ik heb recent ontdekt dat redelijk 
wat collega’s wat met bier doen 
in hun vrije tijd.  Zoals Bart Cleu-
ren, prof. Fysica bijvoorbeeld. 
Met hem en Ronald Thoelen, 
prof. ingenieurswetenschappen 
en Steven Palmaers, lector aan 
PXL hebben we al een keer rond 

de ketel gestaan om samen 
te brouwen. Werknaam is ‘het 
slimste bier’. Er is al de UHasselt- 
jenever, dus waarom niet een 
eigen bier, dachten we? Eentje 
dat we kunnen schenken op de 
recepties van UHasselt. Dat zou 
toch een mooi product zijn om 
mee uit te pakken.

In onze eerste test hebben we 
meidoorn gebruikt, ook één 
van de hoofdingrediënten van 
de UHasselt-jenever, maar het 
bier moet nog op punt gezet 
worden. Hopelijk lukt het ons 
om dit door te zetten, want het 
is een mooi project en het kan 
zelfs veel verder gaan dan enkel 

het bierbrouwen. Aan UHasselt 
hebben we zoveel expertise, 
van verpakkingstechnologie tot 
design en marketing. Eigenlijk 
zou je dit bier interdisciplinair 
kunnen aanpakken vanuit alle 
facetten van de universiteit.  

DE HOBBY VAN
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"Af en toe mag je eens zondigen."

Nu eet je het!  
Nancy Styven bakt wafels

Belgian Waffles, ze zijn geliefd van Peking tot New York. Het 
zal je dan ook niet verbazen dat ook aan onze universiteit 
geweldige wafelrecepten circuleren. Onthaalmedewerkster 
Nancy heeft er zo eentje dat ze met veel plezier met alle 
collega’s wil delen. Ze kreeg het recept jaren geleden van 
een nicht en intussen zijn de wafels van Nancy een ware hit 
in de familie. Haar metekindjes zijn er dol op. “Voor in hun 
brooddoos bak ik ze in een kleiner formaat”, vertelt Nancy.  
“Ik vind het wel belangrijk om verse ingrediënten te gebruiken, 
liefst met de eitjes van de kippen van vrienden”. Dan worden 
de wafels nóg meer gesmaakt. Zelf neemt ze er natuurlijk ook 
wel eens eentje, bij een lekker kopje koffie na een winterse 
wandeling bijvoorbeeld. Maar ook in de zomer worden ten 
huize Nancy wafels gebakken, “dan doe ik dat gewoon buiten, 
op de tuintafel”, lacht ze. Dan zijn ze lekker met vers fruit of met 
een beetje bloemsuiker en aardbeien. Héél soms worden ze 
wel eens in chocolade gedopt. “Af en toe zondigen, mag”, 
lacht Nancy. En daar zijn wij het volmondig mee eens!

BEREIDING
Laat de boter lichtjes smelten en voeg daarna de suiker, 
vanillesuiker en eierdooiers toe. 
Voeg dan de bloem en het vanillepuddingpoeder toe. Klop de 
eiwitten tot sneeuw en meng ze onder het deeg. Laat het deeg 
daarna een kwartier rusten en roer het nog eens om voor je start 
met bakken. 
Met deze hoeveelheid deeg bak je algauw 20 à 25 wafels. 
Voor kleinere wafels gebruik je gewoon wat minder deeg. 

WAFELS

INGREDIËNTEN  (let op de kwaliteit!) 
•250 g zelfrijzende bloem•250 g gewone bloem• 
380 g boter•5 eieren•1 pakje vanillepuddingpoeder 
•475 g fijne suiker•1 pakje vanillesuiker
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VLUP-album
Knowledge in action op de 

VLUP-quiz
Volle zaal voor Frozen II 

Iemand nog een theetje?

Wordt verwacht
Afscheidsshow Samson & Gert (02/01/2020)

Theaterproductie 
‘Gesprek met de regen’ (14/02/2020)

VLUP

Met pensioen, maar nog steeds geïnteresseerd in onze VLUP-activiteiten? 
Stuur dan een mailtje naar esther.stevens@uhasselt.be en je krijgt alle uitnodigingen in je mailbox!

Voor een overzicht van alle activiteiten, updates en inschrijvingen kan je terecht op www.uhasselt.be/VLUP.

Umami

Quizpetten op, gelukssokken aan, klaar voor de VLUP-quiz! Jullie 
daagden naar goede gewoonte in grote getalen op voor deze 
jaarlijkse traditie en wat werd het weer spannend! Team ‘Marijke 
en de kleppers’ ging uiteindelijk met de hoofdprijs aan de haal 
(proficiat!), opgevolgd door ‘The knights of the periodic table’ en 
‘Boni Patres Familias’ op een knappe tweede en derde plaats. 
Noot voor zij die volgend jaar een gooi willen doen naar de 
overwinning: je kan nu alvast beginnen studeren (én een leuke 
teamnaam bedenken)!

Eindelijk was het zover! Vele enthousiaste VLUP-kids stonden te 
trappelen van ongeduld want zij mochten in avant-première naar 
Frozen II gaan kijken. Anna, Elsa en Olaf zorgden dan ook voor een 
volle zaal! En dan nu met z’n allen: laat het los, laat het gaaaaan! 

De theeliefhebbers onder ons konden op 15 oktober hun hartje 
ophalen tijdens de theedegustatie. Alle zintuigen werden ingezet 
om verschillende soorten thee te degusteren onder leiding van een 
professionele thee-sommelier. Als dát niet mooi is!

Foodsquare
Met hun Foodsquare wil Umami ervoor zorgen dat elke hongerige 
student of collega iets vindt wat helemaal zijn of haar ding is. Kies je 
voor Fusion Revolution? Dan krijg je de wereld op je bord. Zoek je 
het liever wat dichter bij huis? Dan zijn de Ultimate Classics iets voor 
jou! Als het eens veggie of vegan mag zijn, dan heeft Umami voor 
jou de Plantastic Foods klaarstaan. En last but not least: de Umami 
Specials. Een tikje speciaal met een extra Umami-toets. 

Broodjes-app
In Diepenbeek konden ze er al langer van genieten, maar 
voortaan kan je ook op campus Hasselt gebruik maken van de 
broodjesbestelapp van Umami. Eenmalig registreren (uhasselt.
umamishop.be), online bestellen (iedere dag tot 11u) en simpelweg 
afhalen! Dat laatste kan telkens tussen 12u en 14u. Betalen met 
PingPing doe je bij afhaling aan de kassa. Handig, toch?
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COLUMN

Enkele jaren geleden verhuisde  het personeel van “het schoon verdiep” campus Diepenbeek naar 
een splinternieuw rectoraatsgebouw, kleine ring Hasselt. Hoe die verhuis juist verliep kan ik me niet 
meer voor de geest halen.

Er werd wat gemopperd. Dat herinner ik me wel. Er was een vrij groot probleem. Ook dat weet ik nog.
Het gebouw werd goed bevonden, maar toch miste er wat. Ja, er was voldoende plaats voor 
bureaus, stoelen, kasten en koffieapparaten. Maar niet in de vorm van parkeerruimte.

De eerste maanden werden een zoektocht, maar bracht de mensen ook dichter bij mekaar. Ja, er 
werd wat geklaagd in de wandelgangen, maar ook gelachen en gepraat. Het vinden van een 
parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de campus was voor de meerderheid een uitdaging, maar 
zorgde tegelijkertijd voor heel wat animo.
Ik herinner me de gesprekken nog goed: “En, waar heb jij een plaats gevonden?” Was het op de 
eerste rij van de Vilderstraat, of dat allerlaatste plaatsje daar helemaal achteraan? 
Bij ieder parkeersuccesje blinkte je zelfs een beetje van trots.
Het glas is niet altijd halfleeg, toch?

“I'm a very firm believer in karma, and put it this way: I get a lot of good parking spots.”

En weet je. Meer mensen gingen door die parkeerstress ook op zoek naar milieuvriendelijke 
alternatieven. Hoera campus-elektrische-of supergalactische fiets! Anuna mag trots zijn! 

1 oktober 2019, een zwarte dag 

‘De Vilderstraat parking gaat dicht.’ Als een donderslag bij heldere hemel sloeg dat nieuws in. Net 
na de kermis, oef.
Even paniek bij - ondertussen heel wat meer - personeelsleden dan in 2013. Onze geliefde parking 
was niet meer.

En plots was daar dan het verlossende mailtje: “Exclusief gebruik van de 100 parkeerplaatsen op 
de Boudewijnlaan die het dichtst bij de universiteit liggen, met slagboom, enkel te bedienen met 
een UHasselt personeelskaart” luidde de communicatie. 
Ok, het gaat om een tijdelijke maatregel. Maar laat mij het alvast zeggen: deze slagboom gaat de 
geschiedenis in als “Life Saver”.

En geef toe, die wandeling naar de groene toren en de Oude Gevangenis via bomen in prachtige 
herfstkleuren heeft ook wel wat. We hebben het aan UHasselt trouwens zelf onderzocht, die impact 
van natuur op werkgerelateerde stress. 

Goed en nu hup, allemaal die fiets op. Het is toch niet alsof je met de auto nog ergens vlot in 
Hasselt geraakt - parkeerplek of niet. 

 

Anoniempje
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De prijsvraag
Doe mee aan onze prijsvraag en maak kans op een leuk UHasselt-gadget! 
Winnen was nog nooit zo gemakkelijk, want het juiste antwoord vind je 
ergens in deze editie… Succes.

Mail je antwoord vóór 15 februari naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de uiteindelijke  
winnaar! Die krijgt van ons een UHasselt-hoodie.

Dit jaar ging hij op emiritaat, maar starten aan UHasselt deed Marcel Ameloot in 1975. En dat hadden heel wat aandachtige lezers 
goed onthouden! Deze editie kaapt Ronald Thoelen (IMO) de grote prijs weg. Porseleinen mokken? Die heeft onze winnaar niet meer 
nodig! Hij kan zich de komende winterdagen lekker warm houden met een UHasselt-thermobeker. Keep it cool, Ronald! 

"Waar bakt Nancy haar wafels in 
de zomer?"

DE PRIJSVRAAG



1000 rondjes voor het 1000ste doctoraat! Aan 

UHasselt zorgen memorabele momenten voor 

memorabele foto’s. Met toga aan, op de fiets. Voor 

onze proffen-durfals is dat geen probleem. Wie de 

kop van het peloton trok, wie de waterbidons ging 

halen en wie een wieltjeszuiger was, is helaas niet te 

zien op deze foto. Maar het plezier is heel duidelijk! 

Aan 1000 omwentelingen zijn onze togati trouwens 

niet geraakt, zo comfortabel zat die toga nu ook 

weer niet. G
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