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WOORD VOORAF

A good world needs knowledge, kindliness and courage, zei de Engelse filosoof Bertrand Russell zestig jaar geleden al. Woorden 
die vandaag meer dan ooit van toepassing zijn. Want onze wereld is complex. De uitdagingen waarvoor we staan, zijn gigantisch. 
Vergrijzing, chronische ziekten, klimaatopwarming… Het zijn vraagstukken die met een steeds hogere sense of urgency op ons afkomen. 
En intussen groeien de tegenstellingen in onze samenlevingen. Knowledge, kindliness and courage: we hebben er vandaag meer dan 
ooit behoefte aan.

Voor universiteiten is op dat vlak een belangrijke rol weggelegd. Ja: kennis is macht. Maar ze komt óók met een verantwoordelijkheid. 
Met een maatschappelijk engagement dat we aan de UHasselt – als civic university – maar wat graag opnemen. Onze onderzoekers 
treden voortdurend buiten de comfortzone van de universiteitsmuren en gaan, in de wereld daarbuiten, partnerschappen aan om 
oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van onze tijd (én voor de tijd die nog vóór ons ligt). 

De verhalen in dit UHasselt Magazine zijn daar weer een mooie illustratie van. Jonge PhD’s die hun doctoraatsonderzoek voeren in het 
ziekenhuis, dichtbij arts en patiënt, om onze zorg te helpen verbeteren. Zonnecelonderzoekers die focussen op toepassingen in een 
grootschalige industriële productie. Wetenschappers die ver buiten onze landsgrenzen (Oman!) mee oplossingen bedenken voor de 
grote mobiliteitsuitdagingen… Dát is de universiteit die met haar twee voeten ín de wereld staat en het verschil probeert te maken. Met 
knowledge, kindliness and courage.

Luc De Schepper
Rector UHasselt
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PHD’S TUSSE N PATIËNTEN

De meeste doctoraats-
studenten hebben vier 
jaar lang hun vast 
stekje op de campus. 
Niet zo Jolien Robijns 
en Özgür Koc. De 
UHasselt-doctorandi 
pendelen voortdu-
rend tussen de univer-
siteit en… het zieken-
huis. Om er te werken 
tussen de patiënten 
en artsen. “We pro-
fiteren van het beste 
van twee werelden.”

Wat trok jullie aan in patiëntgericht 
onderzoek?
Jolien Robijns: Tijdens mijn opleiding bio-
medische wetenschappen heb ik veel tijd 
doorgebracht in labo´s. Onderzoek trok 
mij altijd aan, maar ik merkte dat ik veel 
geboeider was wanneer ik iets onderzocht 
dat rechtstreeks impact heeft op de patiënt. 

JOLIEN ROBIJNS EN ÖZGÜR KOC PENDELEN    TUSSEN UNIVERSITEIT EN ZIEKENHUIS

Ik was meer gedreven om een oplossing te 
vinden. En met dat soort onderzoek kan je 
écht, op relatief korte termijn, een verschil 
maken in het leven van mensen. Als ik zou 
doctoreren – en mij vier jaar lang zou moeten 
verdiepen in één duidelijk afgebakende on-
derzoeksvraag – moést het dus wel patiënt- 
gericht zijn.

JOLIEN ROBIJNS 
studeerde in 2014 af als master in 
de biomedische wetenschappen. 
Ze werkt al drie jaar aan haar 
UHasselt-doctoraat rond low-level 
lasertherapie bij radiodermatitis in 
het Jessa Ziekenhuis.
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PHD’S TUSSE N PATIËNTEN
JOLIEN ROBIJNS EN ÖZGÜR KOC PENDELEN    TUSSEN UNIVERSITEIT EN ZIEKENHUIS

COVER STORY: LCRP

Özgür Koc: Bij mij precies hetzelfde. Ken-
nis op cellulair niveau is belangrijk, maar 
ik verloor te snel mijn interesse wanneer 
niet meteen duidelijk was op welke manier 
die informatie de patiënt effectief vooruit-
helpt. Daarom ben ik geneeskunde gaan 
studeren. Als dokter weet ik dat er op dat 
klinische vlak nog grote uitdagingen liggen. 

Nog veel te weinig patiëntbehandelingen 
zijn vandaag evidence based. 

In welk opzicht?
Özgür Koc: We kiezen voor een bepaalde 
behandeling, zonder dat we echt goed op-
gezette, vergelijkende studies hebben die 
aantonen dat die behandeling voor die be-

paalde patiënt de beste oplossing is. Daar 
wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

 LEVENSKWALITEIT  

Waar gaat jullie onderzoek concreet over?
Jolien Robijns: Ik ga na of we een nieuwe 
therapie kunnen vinden om patiënten te 
behandelen met radiodermatitis, een huid- 
reactie bij patiënten die bestraald worden 
bij o.m. borstkanker of hoofd-halskanker. 
Die huidwonden – soms zelfs brandwon-
den – maken het die patiënt moeilijk. Nu 
wordt radiodermatitis alleen behandeld met 
crèmes, gels en wondverbanden, maar dat 
is niet effectief genoeg.  Met mijn doctoraat 
hebben we nu een laserbehandeling ont-
wikkeld die de ergste graad van huidwon-
den kan verminderen. Een doorbraak waar 
patiënten rechtstreeks de vruchten van pluk-
ken. Want ze winnen aan levenskwaliteit.

Özgür Koc: Mijn doctoraat – over het voor-
komen van virale hepatitis B – zit nog in de 
opstartfase. De ziekte komt ogenschijnlijk 
nog maar weinig voor in België, maar in 
sommige subgroepen kunnen die percenta-
ges wél hoog oplopen. Ik concentreer me 
op twee groepen: migranten en mensen die 
onvoldoende reageren op het standaard he-
patitis B-vaccin.  

En wat doe je dan?
Özgür Koc: Bij de migrantenpopulatie 
breng ik de correcte cijfers in kaart. Maar ik 
onderzoek ook hoe het komt dat hepatitis B 
hier nog zo vaak voorkomt en hoe de ziekte 
wordt overgedragen. Pas als we ons dáár 
een juist beeld van kunnen vormen, kunnen 
we ook maatregelen nemen om hen en hun 
kinderen beter te beschermen. Bij de men-
sen die immuun blijken voor het standaard-
vaccin – toch 5% van de bevolking –  test 
ik dan weer een nieuw vaccin uit. De eerste 
resultaten zijn alvast veelbelovend. Nu al 
komen mensen me bedanken die bij die 5% 
horen, omdat ze met deze studie een kans 
op betere bescherming kunnen krijgen. ►

ÖZGÜR KOC 
behaalde zijn geneeskunde-
diploma in 2016. Sindsdien 
werkt hij in het Ziekenhuis Oost-
Limburg en het Maastricht 
Universitair Medisch 
Centrum aan zijn doctoraat 
(UHasselt/Maastricht) rond 
het voorkomen van virale 
hepatitis B.
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COVER STORY: LCRP

 SUCCESFACTOR  

Waarom is het zo belangrijk dat jullie dit on-
derzoek in een ziekenhuis uitvoeren?
Özgür Koc: Dáár zijn onze patiënten. 
Voor hen is het ziekenhuis een vertrouwde 
setting. Een extra bloedstaal afnemen, is in 
die context een minder groot struikelblok. 
En het contact met de artsen is van onschat-
bare waarde. Hun klinische ervaring helpt 
ons enorm vooruit.

Jolien Robijns: Als je acht weken lang 120 
patiënten moet opvolgen, is er geen betere 
onderzoeksomgeving denkbaar dan een 
ziekenhuis. Ook de laser die ik gebruik 
voor mijn doctoraat, is daar gewoon voor-
handen. Maar wanneer ik die stalen dan 
moet onderzoeken in het labo, komt de on-
derzoeksinfrastructuur en -expertise van de 
UHasselt weer goed van pas. De artsen 
kunnen je nu eenmaal minder goed bege-
leiden bij de vraag welke labotechniek ik 
nu het best gebruik… Voor mij is die com-
binatie tussen ziekenhuis en universiteit een 
cruciale succesfactor.

Özgür Koc: En dan is er ook nog de extra 
omkadering die het Limburg Clinical Re-
search Program (LCRP) ons biedt. Zo heb-
ben wij als doctorandi bijvoorbeeld ook 
toegang tot statistische ondersteuning en tot 
de faciliteiten van de Universitaire Biobank 
Limburg, waar we lichaamsstalen van ge-
zonde en zieke patiënten kunnen opvragen 

en bewaren. Een enorm voordeel, waar-
door we sneller betere onderzoeksresulta-
ten kunnen boeken.

Maar waar spenderen jullie nu de meeste tijd?
Jolien Robijns: Ik breng 90% van mijn tijd 
in het ziekenhuis door. Wanneer ik patiën-
ten zie, blijf ik de hele dag op de afdeling 
van prof. Dr. Jeroen Mebis, mijn promotor. 
Dat is ook makkelijk als ik hem snel een 
vraag moet stellen. Als diensthoofd me-
dische oncologie in het Jessa Ziekenhuis 
heeft hij een zeer drukke agenda, maar 
tussen twee patiënten door kan ik hem dan 
toch even spreken. Wanneer ik moet schrij-
ven, doe ik dat het liefst op kantoor, in het 
ziekenhuis. Ik deel dat met andere LCRP-
doctorandi en de postdoc-coördinator die 

LIMBURG CLINICAL RESEARCH PROGRAM          GAAT VOOR DE WIN-WIN

“Met mijn onderzoek heb ik 

de pijn van patiënten  

kunnen verzachten. Dat 

geeft veel voldoening.” 

De doctoraatsprojecten van Jolien Ro-
bijns en Özgür Koc maken deel uit 
van het Limburg Clinical Research Pro-
gram (LCRP), een samenwerkingsver-
band tussen de UHasselt, het Jessa 
Ziekenhuis (Hasselt) en het Zieken-
huis Oost-Limburg (Genk).

“Onderzoek en innovatie zijn cruciaal 
voor een kwaliteitsvolle en steeds be-
tere patiëntenzorg. En met het LCRP 

werken we daaraan”, zegt prof. dr. Piet 
Stinissen, LCRP-voorzitter. Alle partijen win-
nen bij de samenwerking. “De ziekenhui-
zen krijgen de kans om de kwaliteit van de 
zorg te verbeteren op een academisch on-
derbouwde manier. De UHasselt kan haar 
wetenschappelijke expertise toepassen en 
verder uitbouwen. En nog belangrijker: 
door de onderzoeksresultaten toe te passen 
in de dagelijkse klinische praktijk, draagt 
het programma in de provincie direct bij 

het onderzoek in goede banen leidt. (Lacht) 
Superfijn, want iedereen zit in dezelfde si-
tuatie. Eigenlijk kom ik alleen naar de uni-
versiteit voor labo-onderzoek.

Özgür Koc: In het Ziekenhuis Oost-Limburg 
hebben wij als LCRP-doctorandi ook zo’n 
kantoor en postdoc-coördinator. Iedereen 
praat er over zijn of haar project, heel in-
spirerend. Iedereen helpt elkaar ook. Soms 
met heel praktische dingen: hoe bewaar 
je je verzamelde bloedstalen het best, wie 
moet je daarvoor contacteren, hoe vertaal 
je je onderzoeksresultaten nu het best in 
duidelijke en wetenschappelijke correcte 
statistieken… Tien doctorandi weten meer 
dan één doctorandus.
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LIMBURG CLINICAL RESEARCH PROGRAM          GAAT VOOR DE WIN-WIN

“Het contact met de artsen is van 

onschatbare waarde  

voor mijn onderzoek.” 

aan een verbeterde, wetenschappelijk 
onderbouwde patiëntenzorg in Limburgse 
ziekenhuizen.”

Naast wetenschappelijk onderzoek in vijf 
medische disciplines (cardiologie, onco-
logie, anesthesie/neurologie, gynaecolo-
gie/fertiliteit en infectieziekten) investeert 
het LCRP ook in platformen die het onder-
zoek in de breedte ondersteunen en ver-
sterken, zoals Mobile Health Unit, Univer-

sitaire Biobank Limburg (UBiLim) en het 
platform voor Revalidatie & Assistieve 
Technologieën.

LCRP wordt financieel ondersteund 
door Limburg Sterk Merk (LSM), UHas-
selt, Jessa Ziekenhuis, Ziekenhuis Oost-
Limburg en de Vlaamse en Limburgse 
overheden via SALK.

 VLEUGELS  

Wat was voor jullie tot nu toe het hoogtepunt?
Özgür Koc: Toen ik vorige maand mocht 
spreken op een groot internationaal lever-
congres. Ik had mij kandidaat gesteld om 
een poster te tonen, maar werd uitgeno-
digd voor een presentatie. In een zaal vol 
vakgenoten uit de hele wereld mogen spre-
ken over je onderzoek, is doodeng. Het 
angstzweet brak me uit. Maar als al die 
specialisten interesse hebben in jouw on-
derzoek, dan moet het wel relevant zijn. 
Die presentatie gaf me dan ook vleugels.

Jolien Robijns: Mijn absoluut hoogtepunt 
was de award die ik kreeg op een inter-
nationaal lasercongres in San Diego. Die 
kwam totaal onverwacht. Ik voelde me al 
vereerd dat ik op het congres mocht komen 
spreken over mijn doctoraatsonderzoek. 
Toen ik hoorde dat ik een award gewon-
nen had, was de euforie dus compleet…

En wat na het doctoraat?
Özgür Koc: Da’s nog te ver weg. (Lacht) 
Eerst wil ik óók een award winnen. In ieder 
geval wil ik méér dan de titel van doctor 

behalen. Na vier jaar onderzoek hoop ik 
dat ik een verschil heb kunnen maken voor 
patiënten. Ook na m’n doctoraat wil ik pa-
tiëntgericht onderzoek blijven combineren 
met de zorg voor patiënten.

Jolien Robijns: Ik ook. Uiteindelijk is het 
de patiënt die mij drijft. Met mijn onder-
zoek heb ik letterlijk hun pijn kunnen helpen 
verzachten. Dat geeft me veel voldoening. 
Maar het liefst van al zou ik de komende 
jaren verder willen bekijken voor welke 
andere ondersteunende kankerbehandelin-
gen low-level lasertherapie het verschil kan 
maken. Je ziet: aan ideeën geen gebrek. ■


