
t ijdschrif t va n de k .u.l eu v en 24 nov ember 2 010 |  nr 3 |  2 2 s t e ja a rg a ng | w w w.k ul eu v en.be /ck / 

verschijningsdata campuskrant jaargang 22 nr. 4 – 22 dec 2010 nr. 5 – 26 jan 2011 nr. 6 – 23 feb 2011 nr. 7 – 23 maa 2011 nr. 8 – 27 apr 2011

“In Leuven 
ging 
de wereld 
open”
leven na leuven: 
annemie turtelboom, economiste en 
minister van binnenl andse zaken  [14]

Algen op uw bord
onderzoek na ar micro-algen 
als bron van omega-3  [4]

Waar moet het 
water heen?
de impact van verstedelijking op het  
oppervl ak tewater  [6]

Overgewicht is ook 
sociaal probleem
metaforum-werkgroep buigt zich over 
oplossingen  [7] 

 Tussen ‘Amika’ 
en Leuven
studente speelt hoofdrol in t v-serie  [9]

Kellogg’s investeert 
in onderzoek
leerstoel steunt onderzoek in het domein 
van gra angewassen en voeding  [16]

Onderzoeker kiest 
voor het zadel
doctorandus ga at zich voltijds
a an het mountainbiken wijden  [18]

verschijnt maandelijks, 
uitgez. juli en aug.

afgiftekantoor
2099 antwerpen X

erkenning: p303221

tijdschrift - toelating 
gesloten verpakking

2099 antwerpen X 
n° bc 6379

pb-nr. b-4883

(© rob stevens)

leuven krijgt raad van europa
herman van rompuy, voorzitter van de europese raad, wandelt naast rector mark waer en professor bart 
raymaekers de inkomhal van de aula pieter de somer binnen. van rompuy, net terug van de europees-ameri-
kaanse top in lissabon, opende er op 22 november de lessen voor de 21ste eeuw. vlak voor zijn uiteenzetting 
– voor een overvolle en enthousiaste aula – gaf hij een interview aan Campuskrant – zie pagina 3.

FallCam: camera herkent 
val en slaat alarm
Onderzoekers van de Associatie K.U.Leuven hebben een camera-
systeem ontwikkeld dat automatisch een val detecteert bij oude-
ren en een alarmsignaal uitstuurt. Deze FallCam kan er op termijn 
voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Bovendien legden de onderzoekers een waardevolle databank van 
echte valincidenten aan, uniek in de wereld. 

Wouter verbeylen

Valincidenten komen bijzonder 
vaak voor bij oudere mensen, 
vertelt professor Koen Milisen 
van het Centrum voor Zieken-
huis- en Verplegingsweten-
schap (CZV): “De cijfers liegen 
er niet om: in de thuiszorg komt 
één op drie ouderen minstens 
één keer per jaar ten val, in de 
rusthuizen valt ongeveer vijftig 
tot zeventig procent van de ou-
deren minstens 1 keer per jaar. 
Dat leidt soms tot zware fysieke 
letsels zoals een heupfractuur, 
maar zelfs als die uitblijven, zijn 
er ook ernstige psycho-sociale 
gevolgen, zoals valangst en een 
verlies van zelfvertrouwen, wat 
kan leiden tot depressie en iso-
latie.”

“Valpreventie bij ouderen is van 
groot belang: het kan het aantal 
valincidenten bij thuiswonende 
ouderen met veertig procent ver-
minderen. En àls men dan toch 

valt, is het cruciaal dat dat snel 
opgemerkt wordt: ouderen die te 
lang – soms een hele nacht – blij-
ven liggen, raken bijvoorbeeld 
snel onderkoeld of uitgedroogd, 
en de ervaring is ook erg trauma-
tiserend.”

Op dit moment bestaat er voor 
de detectie van valincidenten al 
het PAS, het PersonenAlarmSys-
teem. Koen Milisen: “Dat is een 
halssnoer met drukknop, waar-
mee de oudere bij een val een 
alarmsignaal kan geven. Maar 
dat systeem werkt vaak niet naar 
behoren: soms vergeten de oude-
ren het om te hangen, of slagen 
ze er door hun val of door de ont-
reddering niet meer in het in te 
drukken. We wilden met de Fall-
Cam een systeem ontwikkelen 
dat automatisch alarm slaat bij 
een valincident.”

uniek beeldmateriaal
Het FallCam-onderzoek – een 
multidisciplinaire samenwer-

king tussen verpleegkundige 
en medische specialisten en 
ingenieurs van K.U.Leuven, UZ 
Leuven, Lessius Mechelen en 
K.H.Kempen – gebeurde in drie 
fasen. In eerste instantie werd 
met vaste camera’s beeldmate-
riaal verzameld in de serviceflat 
van vier personen met een hoog 
valrisico. Vervolgens maakten 
ingenieurs op basis van die beel-
den een valherkenningspro-
gramma voor de camera’s, dat 
nadien werd getest bij de proef-
personen.

Koen Milisen: “In totaal heb-
ben we 14.000 uur opnames ver-
zameld, en er werden 26 valinci-
denten op film vastgelegd. Dat 
is heel veel, het toont nog maar 
eens aan hoe vaak valincidenten 
voorkomen. De dataset die we 
verzamelden, is voor zover we 
weten uniek in de wereld: nooit 
eerder werden zoveel reële vallen 
vastgelegd.” 
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lezersbrief

De Kartuizerij 
en het Child Convent

de impact van verstedelijking op het oppervlaktewater: lees het artikel op pagina 6.

Joris steekt de draak

Eén miljoen
Het Vesalius Research Instituut 
van professor Diether Lambrechts 
ontvangt één miljoen euro van 
de Stichting tegen Kanker. In to-
taal krijgen zeven Belgische on-
derzoekscentra een schenking. 
Het geld is bedoeld voor de aan-
koop van geavanceerde appara-
tuur voor kankeronderzoek. De 
K.U.Leuven investeert in een zo-
genaamde sequencer die het ge-
noom van kankercellen op een 
snelle en betaalbare manier ana-
lyseert op zoek naar foutjes in de 
genen die hebben bijgedragen tot 
het ontstaan van de tumor. Een en 
ander draagt bij tot een beter be-
grip van het ontstaan van kanker 
en helpt de diagnose te verfijnen 
en doelgerichter behandelingen 
te ontwikkelen. 

Kerstmarkt
Van 10 tot 19 december heeft op 
het Ladeuzeplein en het Hoover-
plein de 23ste editie plaats van 
de Leuvense Kerstmarkt. De op-
brengst gaat dit jaar naar het 
Zuster Jeanne Devos Fonds voor 
Kinderrechten. Professor Peter 
Adriaenssens en zuster Jeanne 
Devos zijn dan ook peter en meter 
van deze editie. 
www.kuleuven.be/mecenaat/Fond-
sen/faculteitsoverkoepelend/JDV/
index.html

In het oktobernummer van 
Campuskrant (nr. 1 van 1 ok-
tober – red.) wordt een artikel 
gewijd aan de nieuwe invulling 
door de K.U.Leuven van de oude 
Kartuizerij gelegen tussen de 
Bankstraat, de H.Geeststraat en 
de Tervuursevest. Ik was bij de 
lezing van het artikel verwon-
derd over het feit dat er nauwe-
lijks gewag gemaakt wordt van 
het omstreden karakter van dit 
project.

De discussie die ontstaan is 
naar aanleiding van het be-
kend worden van een haal-
baarheidstudie betreft de ver-
enigbaarheid van de door de 
K.U.Leuven geplande nieuw-
bouw met het beschermd ka-
rakter van het bestaande ge-
bouwencomplex dat bovendien 
gesitueerd is in een beschermd 
landschap. De K.U.Leuven ziet 
de integratie in een groter com-
plex dat maatschappelijk rele-
vant is als de enige mogelijk-
heid voor de site om de tand des 
tijds te overleven. Niemand zal 
zich tegen een maatschappelijk 
relevante herbestemming van 

de Kartuizersite keren, integen-
deel. De enige restrictie is dat dit 
zou gebeuren met respect voor 
de historische, architecturale, 
ruimtelijke en maatschappe-
lijke waarde van het voormalige 
Kartuizer- en Kapucijnenkloos-
ter. Het lijkt de logica zelf dat 
men dus een bestemming zoekt 
die hiermee verenigbaar is. In-
dien de ruimtelijke noden van 
de gekozen bestemming, het 
‘Child Convent’, hiermee niet 
verenigbaar zijn dan heeft men 
een probleem. Dit probleem 
lost de K.U.Leuven op door te 
stellen dat de ingrepen nodig 
voor de uitbouw van het ‘Child 
Convent’ de ‘logica’ van de oude 
Kartuizerij in ere herstelt. In de 
praktijk komt dit neer op het 
inkapselen van het bestaande 
kloostergebouw in een nieuw-
bouw die het klooster vanuit de 
nu publiek toegankelijke zijde 
grotendeels aan het oog ont-
trekt. De simulatie die als illus-
tratie bij het artikel in Campus-
krant is gevoegd geeft een heel 
vertekend beeld van de impact 
van de geplande ingrepen.

De discussie rond het voorge-
stelde project gaat niet over de 
concrete invulling die de uni-
versiteit aan de site wil geven. 
De discussie betreft de positie 
die de K.U.Leuven inzake de 
bescherming van dit stukje 
erfgoed inneemt. Die discussie 
en het belang van die discussie 
overstijgt bovendien het me-
ningsverschil rond de verbou-
wing van deze specifieke site. 
Het is een discussie die gezien 
het (nog steeds groeiend) his-
torisch patrimonium van de 
K.U.Leuven wel eens exempla-
risch zou kunnen worden voor 
de politiek van de K.U.Leuven 
ter zake.

Emeritus professor Mariette
Hellemans, buurtbewoonster
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Geciteerd
Eigen schuld?
knack, 27.10.2010

steeds meer jongeren in Vlaande-
ren doen een beroep op professio-
nele schuldbemiddeling. (…) “Wie 
op jonge leeftijd schulden maakt, is 
daar nooit volledig zelf verantwoor-
delijk voor”, oppert professor sociaal 
werk tine Van regenmortel. “om te 
beginnen zitten we in een consump-
tiemaatschappij, die de mens op al-
lerhande manieren stimuleert om 
schulden te maken.” 
en dan is er nog die onvatbare factor: 
innerlijke drang. “dat gaat terug op de 
gevoelskloof tussen mensen die aan-
sluiting vinden bij de maatschappij en 
degenen die daarin falen. die laatsten 
komen vaak uit sociaal en financieel 
minder gegoede families. dat besef 
er niet bij te horen begint al op jonge 
leeftijd. Je ziet het bij kinderen die op 
school en in de jeugdbeweging niet 
aarden omdat ze op hun achtergrond 
worden aangekeken. toch proberen 
ze de kloof te dichten, door zich de 
levensstijl van de middenklasse aan 
te meten – in hun ogen de norm. ze 
kopen zich een identiteit die ze zich 
eigenlijk niet kunnen permitteren.”

Rouwtijd
Het laatste nieuws, 29.10.2010

de verlenging van het rouwverlof 
zal ook niet voor deze allerheiligen 
zijn. tot grote ontgoocheling van erik 
Goemaere (77). al 20 jaar strijdt hij 
voor een uitbreiding van 3 naar 10 
dagen. (…) hij wordt hierin gesteund 
door professor psychologie manu 
keirse. “een rouwperiode is absoluut 
nodig, want zo’n verlies betekent een 
loodzware belasting voor lichaam 
en geest. maar het is moeilijk om te 
zeggen hoe lang zo’n periode duurt. 
dat hangt af van de persoonlijkheid 
van de rouwenden, de band die je 
had met de overledene of de omstan-
digheden van het overlijden. daarom 
pleit ik ervoor om die 10 dagen op te 
nemen binnen de 3 jaar. Je kan dan 
3 of 4 dagen opnemen na het overlij-
den. en de rest later, als je daar nood 
aan hebt. op de herdenking van het 
overlijden of de verjaardag van de 
dierbare bijvoorbeeld.”
“Want nu is men vaak genoodzaakt 
om ziekteverlof te nemen. dat geeft 
het foute signaal dat rouwen een 
soort ‘ziekte’ is. terwijl het deel uit-
maakt van het verwerkingsproces.”

Stempel
Het laatste nieuws, 20.11.2010

in sommige klassen heeft tot 40 pro-
cent van de kinderen dyslexie. zo wil 
de diagnose toch. (…) “dat cijfer is 
totaal onrealistisch”, zegt professor 
orthopedagogiek pol Ghesquière. 
“feit is dat er soms té hard op proble-
men gefocust wordt. een tijd geleden 
hadden veel kinderen plots adhd, 
terwijl die aandoening in werkelijk-
heid ook maar 5 tot 7 procent van alle 
kinderen treft. nu is er dyslexie.”
“de vraag is ook: welke verschillen in 
leesvaardigheid zijn we nog bereid te 
aanvaarden? zelfs met de beste wil 
van de wereld kan je niet alle kinde-
ren even vlot leren lezen. en ouders 
zijn snel ongerust als hun eerste le-
zertje blijft haperen. ze gaan zelf al 
lezen op het internet en komen niet 
zelden bij de hulpverlener aan met de 
vraag wát die gaat doen aan de dys-
lexie van hun kind, in plaats van met 
de vraag: hééft mijn kind dyslexie? ik 
heb al te veel kinderen onderuit zien 
gaan onder een onterechte stem-
pel.”

ludo meyvis

We polsen even welke vraag hem 
in een jaar vol mediadrukte nog 
nooit gesteld is. “Of ik gelukkig 
ben,” is het laconieke antwoord. 
Wij, daardoor geïnspireerd: “En 
bént u gelukkig?” “Ik hou meer 
afstand van wat ik doe, meer nog 
dan vroeger. Dat houdt het leef-
baar. De fysieke druk en drukte 
zijn groter, dus moét ik wel re-
serve inbouwen om niet over-
rompeld te worden. Als eerste mi-
nister had ik soms een halve dag 
vrijaf. Daar moet ik nu niet eens 
meer aan dénken.”

“Het begon al op de eerste dag, 
begin januari. Ik stapte met mijn 
secretaresse en mijn kabinets-
chef – de in Leuven niet geheel 
onbekende Frans Van Daele, 
mijn rots in de Europese bran-
ding – het gebouw in waar mijn 
kantoor zou moeten zijn. Zoù. 
Dat bleek tegen te vallen. Na een 
uurtje vroeg ik iemand om een 
glaasje water. Deze persoon deel-
de mij mee dat er om de hoek een 
fonteintje was... Dat illustreert 
hoe niéuw mijn functie was: bui-
ten de Europese verdragsteksten 
waarin mijn functie in heel brede 
lijnen omschreven werd, was er 
eigenlijk niets voorzien. Op logis-
tiek vlak heb ik alles razendsnel 
moeten uitbouwen, om aan de 
slag te kunnen. Ook inhoudelijk 
heb ik de functie moeten uitteke-
nen. Ik heb meteen geïnvesteerd 
in ‘networking’, informele maar 
wel geregelde contacten, bijvoor-
beeld met Commissievoorzitter 
Barroso, met de roterende voor-
zitter van de Raad, met de secto-
riële raden enzovoort.”

“Mijn werk werd er niet eenvou-
diger op doordat al na enkele we-
ken de Griekse crisis kwam opzet-
ten, een crisis die leidde tot grote 
spanningen in de Euro-zone. Dat 
heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd 
dat de in 2010 voorziene vier ver-
gaderingen van de Raad er uitein-
delijk zeven geworden zijn.”

afschuw en engagement
“Europa is, zoals alle politieke 
sferen, gesitueerd op het raak-
vlak van belang en beginsel. De 

oorspronkelijke ideeën van de 
Europese stamvaders uit de jaren 
50 zijn niet verloren, maar zoals 
elke door idealisme gedragen 
constructie treedt er een zekere 
verglijding naar een modus viven-
di op. Komt daar berekening bij, 
een belangenstrijd? Zeker. Maar 
dat hoeft niet negatief te zijn. 
Europa is te groot geworden om 
alleen op grote idealen gegrond-
vest te zijn. Bovendien behouden 
we in onze Europese constructie 
onze nationale identiteiten. Dan 
is het onvermijdelijk dat daar ook 
nationale belangen mee gemoeid 
zijn. Maar we moéten samenwer-
ken met elkaar, omdat dat het 
enige spoor is naar de toekomst 
die we willen. Dat besef houdt de 
individuele nationale belangen 

in evenwicht en bevordert het ge-
meenschappelijk karakter van de 
werking.”

“Je kunt van elke periode de ne-
gatieve kernmerken overaccen-
tueren. Daarmee bewijs je echter 
niemand een dienst. Ik realiseer 
me daarentegen heel goed: il faut 
épouser son temps. Ik bedoel: je 
moet éérst van je tijd houden voor 
je je echt kunt engageren en even-
tueel iets kunt wijzigen aan wat je 
niet bevalt. Als je je alleen maar 
vol afschuw van je eigen tijd af-
keert, ook al zijn daar misschien 
op het eerste gezicht redenen toe, 
vergeet je dat het éigenlijk gaat 
om de tijd van je kinderen, van 
de volgende generatie. Het hoort 
niet dat je je daar alleen maar 
tegen afzet zonder er iets aan te 
doen.”

Heeft hij, als eerste docent van 
een Les voor de 21ste Eeuw, mis-
schien een les getrokken heeft uit 
de 20ste eeuw? “De eerste helft 

van de 20ste eeuw bracht enorme 
dieptepunten: twee wereldoor-
logen, een enorme economische 
crisis, nationaal egoïsme, noem 
maar op. De tweede helft van die-
zelfde eeuw leverde echter merk-
waardig nobele resultaten op, sa-
mengaand met een economische 
vooruitgang zonder weerga, ver-
regaande alfabetisering, vooruit-
gang op zowat alle vlakken, noem 
maar op. En Europa!”

hoop
Op dat laatste ging hij tijdens zijn 
openingscollege natuurlijk veel 
ruimer in. Europa is gegroeid op 
een ideaal van verzoening en ge-
nereuze solidariteit, maar met-
een ook op een fundament van 
realisme en gezond verstand. Dat 

leidde tot een stapsgewijze maar 
toch erg tastbare eerste reeks suc-
cessen. Later, bij het einde van de 
Koude Oorlog, kwam een tweede 
doorbraak, waardoor de Europe-
se Unie met een groot aantal voor-
malige Oostbloklanden is kunnen 
groeien. Van Rompuy situeert een 
volgende kantelmoment in 1999, 
toen het besef groeide dat Europa 
veeleer een ‘Europa van waarden’ 
was dan wel een louter geogra-
fisch begrip. 

Er zijn krachten die haaks staan 
op wat Europa belichaamt, aldus 
Van Rompuy. Populisme, bijvoor-
beeld, kan leiden tot een nieuw-
soortig nationalisme, niet meer 
het oude land-tegen-land, maar 
een soort negatief groepsgevoel 
van ‘wij tegen anderen’. Er is niets 
verkeerds aan een positieve iden-
tificatie met een bepaalde groep, 
maar als dat groepsgevoel alleen 
bestaat om zich uit angst en on-
wetendheid af te zetten tegen 

anderen, wordt het gevaarlijk. De 
calculerende burger, degene die 
zich bij alles en nog wat alleen 
maar afvraagt wat het kost of op-
brengt, is een gemakkelijke prooi 
voor dergelijk gedachtengoed. 
Een vitaal minimum aan bezie-
ling, onder andere uitgedragen 
door de politiek, kan dat voorko-
men. Het is trouwens vaak uit die 
‘berekenende hoek’ dat er kritiek 
op Europa komt. Nochtans is de 
relevantie van Europa de eviden-
tie zelf. Zonder de Euro, bijvoor-
beeld, was in het recente verle-
den een herhaling van de crisis 
van de jaren 30 niet ondenkbaar 
geweest. We hebben de crisis 
snel overwonnen, zónder protec-
tionisme, zónder competitieve 
devaluaties, zónder het principe 
van beggar my neighbour. Ook in 
domeinen als de zorg voor het 
klimaat, de internationale crimi-
naliteit, wetenschappelijk onder-
zoek enzovoort is méér Europa de 
boodschap. 

Het Europese model, dat een 
sterke economie combineert met 
een sterke sociale bescherming, is 
uniek en wordt ons benijd, en het 
is meer dan ooit de moeite waard. 
Het Europa van de voorzienbare 
toekomst, pakweg op een termijn 
van tien jaar, moet gedragen wor-
den door de idee van convergen-
tie en gemeenschappelijke be-
sluitvorming. Alleen zo kunnen 
we met succes het hoofd bieden 
aan de vele en grote uitdagingen 
die ons wachten: onze concurren-
tiepositie in de wereldeconomie, 
de vraagstukken rond migratie 
en multiculturaliteit, de veroude-
ring, de gevaren van nationaal of 
groepsparticularisme, potentiële 
conflicten rond schaarse energie, 
voedsel en grondstoffen, enzo-
voort. Maar, zo rondde voorzitter 
Van Rompuy zijn betoog af, de 
menselijke factor, de creativiteit 
en daadkracht van de mens, is 
wat uiteindelijk alles determi-
neert en alles mogelijk maakt. De 
hoop, gebaseerd op het geloof in 
eigen kunnen, geeft ons, Europa, 
het platform om de toekomst met 
vertrouwen tegemoet te zien. Dui-
zend mensen applaudisseerden.

www.hiw.kuleuven.be/ned/lessen

herman Van rompuy  (© rob stevens)

Herman Van 
Rompuy opent 
Lessen voor 
de XXIe eeuw
De eerste voordracht van elke cyclus Lessen 
voor de 21ste Eeuw wordt gegeven door een 
man van stand. Je moet al President van Eu-
ropa zijn om hiervoor uitgenodigd te worden 
– al wil Herman Van Rompuy liever ‘perma-
nent voorzitter van de Europese Raad’ ge-
noemd worden. In de coulissen van de over-
volle Pieter De Somer-aula spraken wij met 
hem, even voor zijn uiteenzetting.

Het Europese model  
is uniek en  

wordt ons benijd.
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Overspoelen algen weldra 
onze supermarkten? 
Micro-algen zijn eencellige organismen die in het water leven. Je zou het niet 
meteen verwachten, maar ze kunnen wel eens heel belangrijk worden voor de 
mens. Imogen Foubert en Koenraad Muylaert van de Onderzoeksgroep Aqua-
tische Biologie in Kortrijk bestuderen hoe micro-algen onze gezondheid kun-
nen verbeteren. Ze krijgen daarbij de hulp van kippen en ratten… 

Dirk Blijweert

Micro-algen zijn de microscopi-
sche verwanten van de zeewieren. 
Ze vormen een diverse groep van 
micro-organismen die voorko-
men in zoet en zout water. Micro-
algen bevatten vrij veel vetten, 
die onder meer gebruikt kunnen 
worden voor de aanmaak van 
biobrandstof. Vooral in de VS 
bestaat daar veel belangstelling 
voor. Aan de Campus Kortrijk 
spitst het onderzoek zich toe op 
meer hoogwaardige toepassin-
gen van algen. Onderzoekster 
Imogen Foubert legt uit waarom. 
“Micro-algen zijn een belangrijke 
bron van Omega-3-vetzuren, die 
een weldadig effect hebben op 
onze gezondheid: ze verlagen de 
bloeddruk en worden gebruikt ter 
voorkoming en behandeling van 
cardiovasculaire aandoeningen. 
Toegegeven: er moet nog heel wat 
onderzoek gebeuren naar de pre-
cieze werking van Omega-3, maar 

wetenschappers zijn het eens 
over hun positieve effecten. Zelfs 
de European Food Safety Authority 
(EFSA), die een strenge reputatie 
heeft, laat zich positief uit over 
Omega-3-vetzuren. De EFSA raadt 
zelfs aan twee tot vier gram Ome-
ga-3 vetzuren per dag te eten.” 

En precies daar wringt het 
schoentje. Want erg veel moge-
lijkheden om je dagelijkse dosis 
Omega-3 binnen te lepelen be-
staan er niet. In de supermark-
ten vind je weliswaar margarines 
en andere zuivelproducten terug 
die verrijkt zijn met Omega-3-
vetzuren, maar vaak gaat het om 
linoleenzuur, dat minder posi-
tieve effecten heeft. Veel mensen 
nemen daarom hun toevlucht tot 
Omega-3-supplementen, zoals 
capsules. In Vlaanderen alleen al 
er bestaan er zowat 140 verschil-
lende artikelen die door apothe-
ken of natuurvoedingswinkels 
worden aangeboden. 

Je kan tenslotte ook het voedsel 

eten dat veruit het meeste Ome-
ga-3 bevat: vis! Vissen zijn van na-
ture rijk aan eicosapentaeenzuur 
(EPA) en docosahexaeenzuur 
(DHA). Maar volgens Imogen 
Foubert bestaan er praktische 
bezwaren tegen visconsumptie. 
“Vlamingen zijn van nature geen 
viseters. Visolie, dat ook hoge 
concentraties Omega-3 bevat, 
lijkt een interessant alternatief. 
Maar door de specifieke geur en 
smaak is het amper te gebruiken 
in bereidingen. Bovendien is het 
maar de vraag of meer vis vangen 
wel een optie is: de visbestanden 
staan nu al zwaar onder druk.”

Omega-EI
En hier komen de micro-algen in 
beeld. Vissen maken hun Ome-
ga-3 vetzuren immers niet zélf 
aan, maar halen ze uit de algen 
die ze opeten. Foubert en Muy-
laert willen nagaan hoe ze micro-
algen rechtstreeks als bron van 
Omega-3 kunnen inschakelen. 

“Er bestaat een belangrijke markt 
voor gezonde voeding. Flanders 
Food, de competentiepool van 
de Vlaamse voedingsindustrie, 
stimuleert daarom het onder-
zoek naar gezond maar lekker 
eten. We hebben twee projec-
ten binnengehaald waar we heel 
binnenkort werk van maken. In 
Omega-EI onderzoeken we wat 
er gebeurt als je kippen micro-
algen voedert. We hopen dat kip-
pen daardoor eieren gaan leggen 
met méér Omega-3 in. Dat zou 
betekenen dat mensen meer mo-
gelijkheden krijgen om Omega-3 
tot zich te nemen. Ondertussen 
hebben onze proefkippen al hun 
eerste algen gekregen. Het is de 
bedoeling dat we eierdooiers 
gaan analyseren op hun Omega-3 
gehalte. Voor dit project werken 

we trouwens samen met profes-
sor Johan Buyse, van de Afdeling 
Dier-voeding-kwaliteit.”

In het project Omega-OIL willen 
Foubert en Muylaert de Vlaamse 
markt van de preparaten in kaart 
brengen. “Met ruim 140 produc-
ten van 50 verschillende bedrij-
ven is er nood aan duidelijkheid. 
We gaan een tiental producten 
selecteren en analyseren. Zo wil-
len we onder andere nagaan in 
hoeverre de actieve componen-
ten uit de supplementen door 
zoogdieren worden opgenomen. 
Daarvoor schakelen we ratten in. 
Verder willen we nagaan wat de 
specifieke meerwaarde kan zijn 
van vetzuren uit micro-algen. De 
onderzoeken lopen twee jaar, 
maar na zes maanden verwach-
ten we al de eerste resultaten.”

Fotobioreactoren met algen (© ingezonden)

Moleculaire sleutel kan schade bij 
hartinfarct en hersentrombose beperken

lien lammar

“In ons lichaam zijn cellen di-
rect met elkaar verbonden door 
speciale kanalen”, legt Geert Bul-
tynck uit. “Die kanalen hebben 
een belangrijke functie. In de 
hartspier bijvoorbeeld verbinden 
zij de spiercellen, waardoor die 
gelijktijdig samentrekken. Maar 
cellen verbinden is niet het enige 
dat ze doen. De kanalen kunnen 
ook als vrije kanalen voorkomen: 
in die vorm liggen ze aan de op-
pervlakte van de cellen, aan het 
plasmamembraan. In die functie 
zenden ze onrechtstreeks signa-
len uit naar andere cellen. Als dat 
kortstondig gebeurt, is daar niets 
mis mee. Pas als die vrije kanalen 
te lang openstaan, krijg je proble-
men. De cel verliest zijn ionen en 
metabolieten, en er kunnen scha-
delijke moleculen uit de cel door-
gegeven worden naar naburige 
cellen, waardoor celdood kan op-
treden.”

Extra schade
De directe kanalen tussen twee 
cellen staan het best continu 
open, terwijl de vrije kanalen be-
ter gesloten blijven. Intrigerend, 
vonden Geert Bultynck en Luc 
Leybaert (UGent), die een drietal 

jaar geleden met de materie aan 
de slag gingen. Resultaat is de 
ontwikkeling van een moleculai-
re sleutel die ervoor zorgt dat die 
vrije kanalen gesloten blijven als 
dat nodig is. Een bijzonder inte-
ressante sleutel, zegt Bultynck.

“Bij een hartinfarct of hersen-
trombose wordt de bloedtoevoer 
tijdelijk afgesloten. Als nadien 
het bloed ter hoogte van het hart 
opnieuw begint te vloeien, staan 
die kanalen heel lang open. Daar-
door treedt een hoop extra schade 
op, meer dan oorspronkelijk aan-
gericht door het infarct of de her-
sentrombose. De tool die we ont-
wikkeld hebben, stelt ons in staat 
om die kanalen die voor extra 
schade zorgen te sluiten, terwijl 
de directe kanalen tussen twee 
cellen onderling – die wél nuttig 
zijn – open blijven. De molecule 
die we hiervoor gebruiken is een 
peptide. Dit peptide heeft effect 
op beide kanalen, maar dan wel 
een tegenovergesteld effect. Dit 
is een nieuwe ontdekking. Vooral 
voor hart- of hersenaandoeningen 
kan dit van groot belang zijn.”

De resultaten van het onderzoek 
openen nieuwe deuren, zegt Bul-
tynck. “In nauw overleg met Luc 
Leybaert en Mario Delmar (NY 
University) werd er een samen-

werking opgestart met een be-
drijf uit Denemarken dat actief 
is op het gebied van het ontwik-
kelen van peptide-gebaseerde 
moleculen die inwerken op die 
kanalen. In ideale omstandighe-
den zou het in de toekomst dus 
mogelijk moeten zijn om dank-
zij die moleculen de celschade te 
beperken in de acute periode na 
een hartinfarct of hersentrombo-
se. Van laboratoriumtesten naar 
daadwerkelijke behandeling is 
natuurlijk een hele grote stap die 
we de eerste jaren nog niet zullen 
zetten, maar hij is zeker niet uit te 
sluiten.” 

De groep van Geert Bultynck – 
onderdeel van het Laboratorium 
voor Moleculaire en Cellulaire 
Signaaltransductie van Ber-
nard Himpens, Johan Vereecke 
& Humbert De Smedt – werkte 
nauw samen met de onderzoeks-
groep van Luc Leybaert van de 
Universiteit Gent. Hun bevindin-
gen werden in november gepubli-
ceerd in The FASEB Journal, het 
tijdschrift van de Amerikaanse 
Federatie van Verenigingen voor 
Experimentele Biologie en zijn 
onderdeel van het doctoraat van 
Raf Ponsaerts (K.U.Leuven) en 
postdoctoraatsonderzoek van 
Elke De Vuyst (UGent).

In ons lichaam kunnen cellen met elkaar communiceren via directe en indirecte connexine-kanalen. Een samen-
werking tussen twee onderzoeksgroepen van de K.U.Leuven en de Universiteit Gent heeft nu voor meer inzicht 
gezorgd in de regeling van die kanalen, waardoor de schade bij aandoeningen zoals hartinfarcten en hersentrom-
boses beperkt kan worden.



tine Bergen

“Vroeger focuste onderzoek zich 
op economische en politieke mi-
gratie, maar vandaag is migratie 
een heel complex gegeven en zijn 
er ook mensen die vanwege hun 
seksualiteit hun geboorteland 
verlaten,” zegt Peumans. “In de 
Benelux was hier nog geen onder-
zoek naar gedaan – seksualiteit 
komt hoe dan ook weinig aan bod 
in migratieonderzoek. Ik heb voor 
mijn thesis gesproken met twaalf 
migranten van de eerste genera-
tie en één migrant van de ander-
halve generatie: zijn ouders zijn 
naar België gekomen toen hij een 
jaar of vijf was. Bij allemaal werd 
hun seksualiteit op bepaalde mo-
menten en plaatsen gestigmati-
seerd – ik heb gekeken naar hun 
stigmabeheersingsstrategieën en 
de rol die migratie heeft op hun 
seksuele identiteit.”

Stigmabeheersing
“Tien van de mensen waarmee ik 
gesproken heb, waren echt sek-
suele migranten. Voor acht van 
hen was migratie bovendien een 
bewuste stigmabeheersingsstra-
tegie. Allemaal ervaren ze in Eu-
ropa meer vrijheid. De mate van 
die vrijheid wordt bepaald door 
hun etnische afkomst, klasse en 
legale positie. Iemand die hier il-
legaal is, is veel meer afhankelijk 
van landgenoten voor werk en een 
dak boven zijn hoofd en heeft dus 
minder vrijheid in hoe hij hier 
met zijn seksualiteit omgaat. Je 
komt als homoseksueel de gren-
zen van etnische solidariteit veel 

sneller tegen. Het behoren tot 
een bepaalde etnische groep kan 
bovendien ook voor discriminatie 
zorgen binnen de homowereld.”

“Voor sommigen is de vrijheid 
veelomvattend. Zo heb ik gespro-
ken met een Amerikaanse lesbi-
enne die een hoge functie heeft 
in Brussel en stelde: ‘We create 
our own realities.’ Ze kan zich hier 
met mensen omringen die haar 
accepteren zoals ze is. Daar te-
genover staat de Algerijn Farid, 
wiens broer ondertussen ook in 
België woont. Hij weet daardoor 
dat Farid homo is en heeft hem 
bijvoorbeeld verboden naar de 
begrafenis van hun vader te gaan. 
Voor Farid heeft de situatie zich 
dus in zekere zin gedeeltelijk ver-
plaatst. Hij stelt: ‘Je probeert din-
gen. Als het lukt, dan lukt het. Als 
het niet lukt, lukt het niet.’ Dat is 
een heel andere visie op de maak-
baarheid van het leven.”

Coming out
“De holebigemeenschap wordt 
vaak als één monolithisch gege-
ven bestempeld, maar in wer-
kelijkheid is ze heel divers en 
heterogeen. Mijn thesis is een 
uitnodiging om die verschillen 
en de invloeden van klasse, etni-
citeit en legale positie daarop te 
zien. Neem bijvoorbeeld ook de 
coming out. De klassieke model-
len gaan ervan uit dat iemand één 
keer ‘uit de kast moet komen’. 
Maar in werkelijkheid moet je 
als homoseksueel telkens weer 
voor je geaardheid uitkomen, wat 
voor heteroseksuelen helemaal 
niet het geval is. Het is een proces 

dat nooit stopt, dat je op heel ver-
schillende manieren kan doorlo-
pen en waar migratie ook zijn in-
vloed op heeft. Zo heeft Khalid uit 
Egypte nog nooit met zijn ouders 
over zijn seksualiteit gesproken, 
ook al is hij er zeker van dat ze 
weten dat hij homo is. Het feit dat 
hij hier woont, maakt dit zwijgen 
– onder andere uit respect voor 
hun gevoelens en cultuur – ook 
makkelijker. De westerse cultuur 
is volgens Khalid sterk verbaal, 
maar je hoeft een seksuele identi-
teit niet te proclameren, je kan ze 
ook simpelweg dragen.”

“Minh, de migrant van de an-
derhalve generatie, kreeg Vietna-
mese waarden mee zoals respect 
voor ouderen. Vrijheid van me-
ningsuiting is een westerse waar-
de waar hij minder voeling mee 
heeft. Dus spreekt hij uit respect 
voor zijn ouders binnen de Viet-
namese gemeenschap niet over 
zijn homoseksualiteit, terwijl 
hij er veel opener mee omgaat 
in de stad waar hij studeert. Hij 
gebruikte onder andere tekenen 
in zijn bewustwordingsproces 
van zijn gevoelens voor zijn beste 
vriend. Hij kwam via het surfen 
ook terecht bij Furry-tekeningen. 
Furries zijn antropomorfische 
dierenpersonages met menselij-
ke persoonlijkheden en kenmer-
ken. Waar heteroseksuelen op de 
leeftijd van veertien de eerste – of 
volgende – stappen zetten in hof-
makerij, zocht Minh naar teke-
ningen waar mannelijke furries 
met elkaar aanpapten. Dat het 
‘maar’ tekeningen waren, maak-
te de drempel lager. Hij keek niet 

naar echte mensen, dus het kon 
wel.”

Ruggensteun 
“Ik heb nog nooit een prijs ge-
wonnen, dus ik geniet hier beslist 
van. Het is ook een mooie ruggen-
steun om aan mijn doctoraat te 
beginnen bij het Interculturalism, 
Migration and Minorities Research 
Centre. Daarin zal ik kijken naar 
de relatie tussen islam, homosek-
sualiteit en migratie in Vlaande-
ren en Brussel. De klemtoon ligt 
op het leven hier als holebi met 
een moslimachtergrond en de 
relatie tussen iemands seksua-
liteitsbeleving en zijn religieuze 
identiteit.”

“In de lente komt er in de reeks 
‘Minderheden in de samenleving’ 
bij Acco een boek uit met daarin 
mijn thesis, aangevuld met re-
flecties van anderen over bepaal-
de aspecten van mijn onderzoek. 
Meestal eindigt een thesis op de 

planken van de bibliotheek. Mijn 
thesis zal hopelijk op heel wat 
meer boekenplanken eindigen.”

www.kuleuven.be/asl/prijzen/
lefevre.htm

Genderprijs voor thesis 
over seksuele migratie
Met zijn etnografische thesis over seksuele migratie en stigmabeheer-
singsstrategieën wint antropoloog Wim Peumans de Marguerite Lefè-
vreprijs voor Genderstudies. “Je komt als homoseksueel de grenzen van 
etnische solidariteit veel sneller tegen. Het behoren tot een bepaalde et-
nische groep kan bovendien ook voor discriminatie zorgen binnen de 
homowereld.”

Antropoloog Wim Peumans (© Rob Stevens)

Een tekening van Minh  
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Onderzoekers Peter Carmeliet 
en Bart De Strooper hebben een 
Advanced Grant van de European 
Research Council (ERC) binnen-
gehaald, de meest prestigieuze 
Europese onderzoeksbeurs. De 
Grants zijn bedoeld om innovatief 
onderzoek te ondersteunen van 
onderzoeksleiders die bewezen 
hebben tot de top in de wereld te 
behoren. Van beide onderzoekers 
verklaarde het ERC-panel dat ze 
behoren tot de “absolute wereld-
top” in hun vakgebied. 

Kanker
Peter Carmeliet van het VIB Ve-
salius Onderzoekscentrum, 
K.U.Leuven, wil de ERC-beurs 
– zo’n 2,5 miljoen euro – gebrui-
ken om een nieuwe strategie uit 
te werken voor de behandeling 
van kanker. Hij richt zich daar-
bij op het stilleggen van de ener-

gietoevoer naar bloedvaten. Die 
voorzien een tumor van energie 
en voedingsstoffen om te kun-
nen woekeren. Om de groei van 
bloedvaten uit te lokken, zenden 
tumoren chemische signalen uit. 
Huidige kankertherapieën zijn 
erop gericht om die signalen te 
onderscheppen, en zo de vorming 
van nieuwe bloedvaten naar de 
tumor te blokkeren. Die aanpak 
heeft echter zijn beperkingen en 
vertoont vaak ongewenste neven-
werkingen, waardoor een alter-
natieve aanpak noodzakelijk is. 
Door beter inzicht te krijgen in de 
energievoorziening van bloedva-
ten, hoopt Carmeliet manieren te 
vinden om het metabolisme van 
bloedvaten stil te kunnen leggen. 
Op die manier reageren de bloed-
vaten niet langer op de signalen 
uitgezonden door de tumor, waar-
door deze wordt uitgehongerd. 

Alzheimer
Bart De Strooper van het VIB De-
partement Ontwikkelings- en Mo-
leculaire Genetica, K.U.Leuven, 
krijgt 2,5 miljoen voor een nieuwe 
aanpak van het onderzoek naar de 
oorzaak van de ziekte van Alzhei-
mer. De laatste jaren is er heel wat 
onderzoek verricht naar de oorza-
ken van de genetisch overerfbare 
vormen van de ziekte. De erfelijke 
varianten vormen echter slechts 
een kleine fractie van alle geval-
len van de ziekte. De moleculaire 
basis van de meest voorkomen-
de, niet overerfbare vormen van 
Alzheimer blijft nog grotendeels 
onopgelost. Bart De Strooper wil 
de ERC-beurs gebruiken om het 
belang van microRNA (miRNA) 
in het ontstaan van deze vormen 
van de ziekte te onderzoeken. 
miRNA’s zijn korte stukjes nu-
cleotiden, die de expressie van 

boodschapper-RNA (mRNA) op 
verschillende manieren kunnen 
beïnvloeden. Eerste studies heb-
ben aangetoond dat de vorming 
van deze miRNA’s ook wijzigt bij 
de ziekte van Alzheimer. 

De Strooper wil de specifieke 
miRNA’s identificeren die de ex-
pressie regelen van genen die een 
rol spelen in het ontstaan van de 
ziekte, zoals de genen betrokken 
bij de vorming van ‘amyloid pre-
cursor proteïne’ (APP) of bèta-
secretase. Dat onderzoek kan de 
basis vormen voor nieuwe tech-
nieken om een diagnose te stel-
len. Het moet ook leiden tot de 
identificatie van nieuwe doelwit-
ten voor geneesmiddelen.

Vragen over het onderzoek: 
patienteninfo@vib.be
Een lijst van K.U.Leuven-projec-
ten met een ERC-grant vindt u op 
www.kuleuven.be/research/erc/

Prestigieuze onderzoeksbeurzen voor 
Peter Carmeliet en Bart De Strooper

Bart De Strooper 
(© Rob Stevens)

Peter Carmeliet
(© Rob Stevens)
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Ilse FrederIkcx

De laatste tijd krijgt men bij geo-
grafie nogal wat telefoontjes voor 
Lien Poelmans. In haar doctoraat 
staan namelijk kaarten die de 
verstedelijking in Vlaanderen en 
het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west voor 2050 voorspellen. “We 
zien een lineaire stijging van de 
bebouwde oppervlakte”, vertelt 
dr. Poelmans. “In 1976 was 7,2 
procent van onze oppervlakte be-
bouwd; in 1988 was dat al 11,7 pro-
cent. In 2000 was 18,3 procent be-
bouwd volgens onze cijfers. Voor 
2050 voorspelt het model, dat uit-
gaat van een gemiddelde groei van 
de bebouwing, 41,5 procent.” 

Vooral de Vlaamse ruit – het ver-
stedelijkte gebied tussen Brussel, 
Gent, Antwerpen en Leuven – lijkt 
in dat scenario tegen 2050 zo goed 
als volgebouwd. “Onze cijfers lo-
pen parallel met die van de voor-
spellingen voor bevolkingsgroei 
en economische groei. Het gaat 
niet alleen om nieuwe huizen, 
maar ook om locaties voor indus-
trie en handel”, voegt Poelmans 
eraan toe.

Versteend
Al die versteende oppervlakte 
ten koste van landbouw-, bos- of 
natuurgebied heeft zijn invloed 
op het water: de oppervlakkige 

afstroming van water, de piekde-
bieten in de rivieren en overstro-
mingen. Lien Poelmans stelde 
verschillende scenario’s van ver-
stedelijking op: een lichte groei, 
een gemiddelde en een snelle. 
Daarnaast gebruikte ze ook drie 
scenario’s van klimaatsverande-
ring, die ontwikkeld werden door 
de ingenieurs van hydraulica on-
der leiding van professor Patrick 
Willems. Die scenario’s gaan uit 
van een drogere zomer en winter, 
een nattere zomer met een droge 
winter of een drogere zomer en 
een nattere winter. 

Poelmans gebruikte een dataset 
van het KMI van piekdebieten en 
overstromingen die honderd jaar 
overbrugt en paste daar de scena-
rio’s voor verstedelijking en kli-
maat op toe. Als gevalstudie nam 
ze het Molenbeekbekken in het 
Leuvense. “In alle scenario’s van 
verstedelijking nemen de piekde-
bieten toe: variërend van zes pro-
cent tot zestien procent.” Bij de 
diverse scenario’s voor klimaats-
verandering zijn de verschillen 
veel groter: in een scenario met 
drogere winters en zomers zou-
den die piekdebieten met acht-
tien procent afnemen, terwijl bij 
nattere zomers en drogere win-
ters de piekdebieten zouden stij-
gen met dertig procent.” 

Voor overstromingen vindt Poel-

mans gelijkaardige resultaten. 
Een klimaatsverandering zou dus 
veel zwaarder kunnen doorwegen 
dan een verstedelijkingspatroon. 
Maar welk scenario van klimaats-
verandering het echt zal worden, 
is moeilijk te voorspellen. Poel-
mans verduidelijkt: “Men is vrij-
wel zeker dat de temperatuur zal 
stijgen. De meeste klimaatsmo-
dellen zijn het erover eens dat we 
gemiddeld drogere zomers krij-
gen: de laagwaterdebieten zullen 
dalen, met mogelijke watertekor-
ten in de zomer als gevolg. Maar 
welk effect dat op de extreme 
neerslag – en dus de hoogwater-
debieten – zal hebben, is nog niet 
geweten.” 

Waterellende
Of we meer overstromingen zul-
len krijgen in de toekomst, zal 
dus voornamelijk afhangen van 
de klimaatsverandering. Maar of 
die overstromingen dan ook voor 
meer waterellende in bebouwd 

gebied zullen zorgen, hangt van 
ons landgebruik af. Daar ligt de 
bal in het kamp van het beleid, 
verklaart Poelmans: “De frequen-
tie van overstromingen hangt in 
grote mate af van het klimaat. 
Hoeveel schade die aanrichten, 
bepalen we met onze ruimtelijke 
ordening.” 

Wat ruimtelijke ordening be-
treft, komt er een interessant 
gegeven naar voren uit het doc-
toraat van Poelmans. De Vlaamse 
overheid bakende ROG- en NOG-
zones af. ROG-zones zijn Recent 
Overstroomde Gebieden: alle 
overstromingen in kaart gebracht 
in de periode 1988-2005. De NOG-
zones zijn de van Nature Over-
stroombare Gebieden: gebieden 
die bij een volledig natuurlijk wa-
tersysteem – zonder menselijke 
invloed – zouden overstromen, 
zoals polders. Voor de ROG-zones 
scoort Vlaanderen redelijk goed, 
stelde Poelmans vast: “Slechts 
drie procent van alle ROG-zones 

is bebouwd – veel minder dan 
de achttien procent bebouwde 
oppervlakte in heel Vlaanderen. 
Maar de toenemende verstedelij-
king vermijdt de NOG-zones niet: 
twintig procent van alle NOG-zo-
nes is bebouwd.” 

Dat lijkt nogal een belangrijk 
gegeven in de huidige discussie, 
vindt Poelmans: “De NOG-zones 
geven zeker niet het actuele over-
stromingsrisico weer, maar wel 
de mogelijke gevolgen van zeer 
extreme weersomstandigheden 
– zoals bij een klimaatsverande-
ring – of als bestaande waterin-
frastructuur faalt – zoals bij een 
dijkbreuk.” Lien Poelmans werkt 
ondertussen bij VITO (Vlaamse 
instelling voor Technologisch 
Onderzoek) op ruimtelijk-dyna-
mische landgebruiksmodellen.

een overzicht van alle actuele 
doctoraatsverdedigingen vindt u 
op www.kuleuven.be/
doctoraatsverdediging/

Waar moet het 
water naartoe?
Lien Poelmans, die zich sinds eind okto-
ber doctor in de geografie mag noemen, 
heeft met de waterellende van de laatste 
weken een brandend actueel doctoraat: 
de impact van onze verstedelijking op het 
oppervlaktewater.

Een beeld van de wateroverlast in Geraardsbergen na de recente overstromingen (© Jimmy Kets)

“Eerder waren er al vaak valsi-
mulaties in een proefomgeving, 
maar er is toch een groot ver-
schil met de werkelijkheid, die 
veel complexer is. Vaak worden 
bij simulaties jongere personen 
gebruikt, waardoor het vallen op 
zich verschilt, en een serviceflat 
is bijvoorbeeld ook veel zwaarder 
gemeubileerd dan een testomge-
ving. Gezondheidswerkers kun-
nen nu met dat unieke beeldma-
teriaal van echte valincidenten 
aan de slag in praktijk en onder-
wijs.”

Ingenieur Bart Vanrumste van 
de Katholieke Hogeschool Kem-
pen: “Met dat beeldmateriaal 
gingen we aan de slag om een 
computerprogramma te ontwik-
kelen en te testen. We keken naar 
vrij eenvoudige kenmerken in het 
beeld om een val te identificeren. 
Zo trekt het herkenningspro-
gramma een ‘bounding box’, een 

rechthoekig balkje rond de per-
soon: als het balkje verticaal is, 
staat de persoon; is het horizon-
taal, dan ligt de persoon. Een an-
dere manier is een ellips die rond 
de persoon getrokken wordt: de 
snelheid van de bovenkant van 
die ellips – het hoofd – wordt door 
de camera gemeten. Bij te hoge 
snelheid valt de persoon waar-
schijnlijk.”

“In de toekomst stuurt deze 
intelligente FallCam niet con-
tinu beelden door naar een bewa-
kingscentrale. De beelden blijven 
binnenshuis, en enkel als de ca-
mera een val ‘herkent’, wordt een 
alarmsignaal doorgestuurd.”

Big Brother
De FallCam werd zes maanden 
getest bij de proefpersonen, en 
de onderzoekers zijn opgetogen 
over de eerste resultaten. Bart 
Vanrumste: “De FallCam gaf nau-
welijks ‘vals negatieven’: er werd 
bijna geen enkele val gemist. Mo-

menteel zit er nog één groot na-
deel aan het systeem: er zijn nog 
veel ‘vals positieven’, loos alarm 
dus: bij slechts één op vier alarm-
signalen bleek er echt iets aan de 
hand. Als bijvoorbeeld iemand 
te snel een arm uitstrekte, waar-
door de bounding box natuurlijk 
ook van structuur veranderde, 
dan werd dat ook soms als val 
‘herkend’. Dat is uiteraard een 
probleem, want bij een te hoog 
aantal valse meldingen gaat de 
zorgsector het systeem nooit wil-
len gebruiken. We plannen nu 
een vervolgproject, waarin we de 
valherkenning nog gaan verfijnen 
door gebruik te maken van meer-
dere camera’s tegelijk, door algo-
ritmes te gebruiken die personen 
kunnen onderscheiden van an-
dere objecten, en met behulp van 
andere contactloze sensoren.”

Een systeem met camera’s roept 
vragen op over de bescherming 
van de privacy van de bewoners. 
Koen Milisen: “We hebben al-

tijd rekening gehouden met mo-
gelijke ethische en juridische 
bezwaren. Ons project werd 
goedgekeurd door de ethische 
commissie, en onze testpersonen 
werden goed geïnformeerd dat 
het om hun veiligheid ging en dat 
hun privacy maximaal gegaran-
deerd werd. De camerabeelden 
worden zoals gezegd niet door-
gestuurd, ze blijven altijd in het 
huis, hooguit kunnen ze bij een 
incident aan gezondheidswerkers 
en aan familie getoond worden, 
als de gevallen persoon daartoe 
zijn toestemming geeft.”

“Dan nog kunnen de bewoners 
met een Big Brother-gevoel kam-
pen. Daarom kan de FallCam 
steeds uitgeschakeld worden als 
de proefpersonen of het perso-
neel dat nodig vinden. In het be-
gin van de testperiode gebeurde 
dat ook vaak, maar dat nam al 
snel af. Eén iemand die – heel 
begrijpelijk – eerst geen camera 
in zijn badkamer wilde, heeft er 

na een paar valincidenten toch 
één gevraagd voor zijn eigen vei-
ligheid: een badkamer is typisch 
een plek waar ouderen vaak ten 
val komen.”

Betaalbaar?
Als de FallCam over een paar 
jaar op punt staat, kan hij geïnte-
greerd worden in de thuiszorg, in 
serviceflats en rusthuizen. Maar 
zal het systeem ook voor iedereen 
betaalbaar zijn? De onderzoekers 
denken dat dat wel zal meevallen: 
“Hoewel we de exacte kostprijs 
momenteel niet kennen, schat-
ten we dat het huren van een 
FallCam-systeem tussen 150 en 
300 euro per maand zou kosten. 
Als een oudere persoon daardoor 
langer zelfstandig thuis kan blij-
ven wonen, en daardoor een veel 
hogere maandelijkse rusthuis-
factuur kan voorkomen, lijkt die 
kost niet overdreven. Het systeem 
wordt ook ontwikkeld in samen-
werking met de stakeholders: de 

FallCam: camera herkent val en slaat alarm
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tIne bergen

“Vanaf een BMI van 25 heeft ie-
mand mogelijkerwijze te kampen 
met overgewicht, vanaf 30 spre-
ken we van obesitas”, definieert 
professor biomedische kinesio-
logie Johan Lefevre. “In 2008 leed 
47 procent van de Vlamingen aan 
overgewicht en dit percentage is 
de afgelopen twee jaar nog ver-
hoogd. Overgewicht vormt een 
steeds acuter probleem en vooral 
de cijfers bij kinderen en jonge-
ren zijn alarmerend. Van de groep 
twee- tot zeventienjarigen heeft 
meer dan 16 procent vandaag 
overgewicht. Metaforum Leuven, 
een denktank die interdiscipli-
naire werkgroepen ondersteunt 
die vanuit wetenschappelijke 
inzichten discussiëren over rele-
vante maatschappelijke vragen, 
wil met het colloquium wijzen op 
de relatie tussen socio-economi-
sche verschillen in levensstijl en 
overgewicht.”

Voedselkeuze
“Onze voedselkeuze wordt be-
paald door wat we lekker vinden, 
door gezondheidsoverwegingen, 
de prijs en hoe makkelijk het eten 
in kwestie beschikbaar is,” somt 
professor gezondheidspsycholo-
gie Omer Van den Bergh op. “Er 
zijn een aantal algemene econo-
mische en culturele tendensen 
die daar impact op hebben. Men-
sen hebben minder tijd om zelf te 
koken,  eten steeds meer buitens-
huis en/of kopen bereide maal-

tijden. De prijs van vooral indus-
trieel bereide voedingsmiddelen 
is afgenomen, je vindt vandaag 
op elke straathoek een frituur, 
een kebabzaak, pizzabakkers en 
broodjeszaken, en ongezonde lek-
kernijen zijn al lang niet meer al-
leen voor speciale gelegenheden.”

“Dit alles vertaalt zich in socio-
economische verschillen in le-
vensstijl. Ongezond eten is goed-
koper, wat maakt dat iemand uit 
de lagere klasse het meer zal ko-
pen en er daarom ook meer aan 
zal blootgesteld worden. Hij zal 
de vette, zoete en zoute smaken 
die erin zitten steeds belangrijker 
vinden – want de smaken die je 
veel proeft, begin je automatisch 
meer te appreciëren. Door de so-
ciale context, exposure en obser-
vational learning leert de lagere 
klasse dus graag voedsel eten 
dat minder gezond is. De hogere 
klasse is geneigd sneller infor-
matie op te pikken over gezond 
voedsel, heeft meer geld om erin 
te investeren en ervaart ook een 
hogere druk om te voldoen aan 
het slankheidsideaal.”

Skiën vs. hengelen
“We bewegen bovendien veel te 
weinig,” stelt professor Lefevre. 
“De nog steeds toenemende tech-
nologische vooruitgang en grotere 
nood aan mobiliteit zorgt ervoor 
dat we in de file in onze auto zitten 
te wachten tot we kunnen rijden. 
Sportclubs richten zich vooral op 
mensen die goed zijn in sport, het 
presteren is immers belangrijk, 

waardoor een grote groep uit de 
boot valt. Mensen die echt obees 
zijn kunnen ook niet meer aan 
sport doen en moeten eerst afval-
len. Ook hier hebben socio-eco-
nomische factoren invloed. Een 
sportuitrusting en lidgeld van een 
sportclub kosten geld. Bepaalde 
bevolkingsgroepen associëren 
zich met bepaalde sporten. Zo is 
skiën typisch voor de hogere klas-
se, terwijl hengelen vooral gebeurt 
in de lagere klassen.”

“De gevolgen van overgewicht 
zijn niet te onderschatten,” waar-
schuwt professor Lefevre. “Obe-
sitas is geassocieerd met tal van 
welvaartsziekten zoals diabetes 
type 2 en een verhoogde kans op 
hart- en vaatziekten. Er zijn vaak 
belastingproblemen ter hoogte 
van knieën, rug en heup. Het kan 
psychische problemen zoals de-
pressieve gevoelens en een nega-
tief zelfbeeld geven. Bovendien 
heeft overgewicht waarschijn-
lijk ook gevolgen op vlakken als 
schoolprestaties, partnerkeuze en 
positie op de arbeidsmarkt. Het is 
dus heel belangrijk dat er niet al-
leen curatief maar vooral ook pre-
ventief wordt opgetreden. Daar-
voor is er een gedragsverandering 
nodig en dat is niet eenvoudig.”

Steak bearnaise
“We verkijken ons te vaak op het 
belang van kennis bij gedrags-
verandering,” weet professor Van 
den Bergh. “Dat is maar een heel 
beperkte determinant. Het is niet 
omdat ik weet hoeveel calorieën 

er in een steak bearnaise zitten, 
dat ik hem daarom minder lek-
ker ga vinden. Nu wordt er heel 
vaak op die kennis en op zelfcon-
trole gemikt, wat schuldgevoel 
induceert. Tegelijkertijd onder-
schatten we het belang van maat-
schappelijke gedragsregulerende 
factoren. Hoe we werken, winke-
len, ons verplaatsen en voedsel 
produceren maakt dat het ge-
makkelijk, goedkoop en voor de 
hand liggend is om ongezond te 
eten en weinig te bewegen. Het is 
de logische keuze in onze huidige 
samenleving. Overgewicht wordt 
vaak als een individueel probleem 
gezien, maar het is wellicht nog 
meer een maatschappelijk pro-
bleem waarvan de oorzaken ook 
in de maatschappij liggen.”

“Het probleem raakt alle lagen 
van de bevolking. Het is zoeken 
naar een evenwicht tussen maat-
regelen die de verschillende be-
volkingsgroepen aanspreken en 
tegelijkertijd de socio-economi-
sche ongelijkheid verminderen. 
De Metaforum-werkgroep doet 
suggesties voor mogelijke inter-
venties, al is het niet makkelijk 
om aan social engineering te doen. 

De jeugd vormt hoe dan ook een 
heel belangrijke groep. Het zijn 
immers de gewoontes die je als 
kind aanneemt, die een heel 
sterke rol blijven spelen. Het ver-
wijderen van frisdrankautomaten 
in scholen kan helpen, net zoals 
het meer aan banden leggen van 
reclame. Mensen denken nu heel 
vaak niet na over reclame. Als op 
een product vermeld staat dat er 
geen cholesterol in zit, is het goed, 
wordt er geredeneerd. Ook al zit 
het misschien wel vol calorieën.”

“Scholen kunnen kinderen le-
ren dat sport vooral leuk is, dat 
het niet moet gaan om presta-
ties,” benadrukt professor Le-
fevre. “Sportclubs kunnen ook 
meer aandacht besteden aan het 
recreatieve element van sport. 
De infrastructuur van dorpsker-
nen en dan zeker rond scholen 
kan tot meer beweging uitnodi-
gen. Zodat mensen bijvoorbeeld 
samen gaan joggen. In de eerste 
plaats voor het gezelschap en het 
plezier. Maar tegelijkertijd bewe-
gen ze ook.”

De visietekst van de werkgroep 
vindt u op www.kuleuven.be/
metaforum

Het ‘gewicht’ van 
socio-economische 
verschillen 
Socio-economische verschillen in levensstijl hebben een duidelijk 
verband met het probleem van overgewicht dat steeds acuter wordt. 
In een colloquium op 23 november stelde een werkgroep van Meta-
forum Leuven een visietekst met mogelijke maatregelen voor. 

verzorgingssector en de bedrij-
ven. Zij kunnen zelf aangeven 
wat belangrijk is, en later moet 
gezien worden hoe dat praktisch 
en financieel in de zorg wordt in-
gepast. Mogelijk kan er ook een 
stuk worden terugbetaald via de 
ziekteverzekering.

“Belangrijker nog dan de kost is 
dat de kwaliteit van leven zal stij-
gen, zowel fysiek als psychisch. 
Ouderen zullen met een geruster 
hart thuis kunnen blijven wonen, 
en àls er toch iets gebeurt, zullen 
ze sneller geholpen worden.”

FallCam, een IWT-TETRA-
project, is een samenwerking 
tussen MOBILAB - K.H.Kempen 
(Bart Vanrumste, Glen Debard), 
Lessius Mechelen - Campus De 
Nayer (Toon Goedemé, Jonas Van 
den Bergh), het CZV - K.U.Leuven 
(Koen Milisen, Mieke Deschodt, 
Ellen Vlaeyen) en de Dienst 
Geriatrie - UZ Leuven (Eddy 
Dejaeger).
www.fallcam.be De witte ‘bounding box’: verticaal rond de staande persoon (links) ; horizontaal als de persoon gevallen is (rechts). (© ingezonden)



Jaak Poot

Op het voormalige mijnterrein 
van Waterschei bij Genk groeit 
Energyville. ‘Casino Modern’ 
is al actief: kantoorruimte voor 
een dertigtal mensen. Daar ver-
gaderen de projectteams. Begin 
2013 rijden de verhuiswagens 
de bestaande onderzoekslabo’s 
van VITO en het Energie-Insti-
tuut van de K.U.Leuven naar de 
nieuwbouw van twintig miljoen 
euro. Dan gaat Energyville echt 
van start. Ronnie Belmans: “We 
onderzoeken er hoe de mens het 
best en het efficiëntst, maar toch 
klimaatvriendelijk, omgaat met 
energie in de bestaande stede-
lijke omgeving die Vlaanderen 
is, met kmo-zones, fabrieken en 
kantoorpanden. We richten ons 
uitdrukkelijk niet tot de grootin-
dustrie. Concreet onderzoeken 
we hoe we het best transport or-
ganiseren, woningen bouwen, 
hernieuwbare energie gebrui-
ken, … kortom: het volledige 

technologisch-economische ka-
der.”

Verkeerde kant op
“Over één zaak is iedereen het 
eens: onze energiesystemen 
functioneren niet naar behoren. 
De klimaatopwarming bewijst 
dat we de verkeerde kant op gaan. 
We moeten methoden vinden 
om energie-efficiënter te leven, 
mét behoud of zelfs verbetering 
van de levenskwaliteit. Concreet 
betekent dat bijvoorbeeld dat we 
methodes moeten vinden om ons 
even comfortabel te verplaatsen, 
zonder dat we elke dag benzine 
in de tank moeten gooien. We 
moeten leren warmte op te slaan, 
bijvoorbeeld door betonkernac-
tivering (warmte in betonmassa 
accumuleren en op het gepaste mo-
ment weer afgeven – red.). Natuur-
lijk vraagt dat veel tijd, geld en 
onderzoek.”

“Het VITO was op zoek naar een 
andere plaats dan Mol voor zijn 
energietechnologisch onderzoek. 

Ook onze labo’s aan de universi-
teit barsten uit hun voegen. En 
we wilden hoe dan ook graag sa-
menwerken. Maar dat doe je best 
niet in Mol of Leuven, maar op 
een plek die nieuw is voor allebei. 
Genk bood zich aan. Die stad is 
gebouwd op energieontginning 
en heeft dus energie in de genen. 
Bovendien zijn er de middelen 
van de Limburgse Reconversie-
maatschappij (LRM) en de Lim-
burgse Nutsbedrijven Houdster-
maatschappij (Nuhma).”

“Meteen springen ook de indus-
triële hogescholen XIOS en KH-
Lim, en de Universiteit Hasselt 
op de wagen, net als de IMEC-af-
deling die intelligente fotovoltaï-
sche systemen voor de toekomst 
ontwerpt. Dat consortium be-
strijkt de hele waaier van funda-
menteel tot toegepast onderzoek, 
én doet concrete installaties. Veel 
industriële partners toonden al 
interesse. Zo krijgt het samen-
werkingsverband VSGP (Vlaams 
Smartgrids Platform) dat bijna 

honderd bedrijven groepeert, 
kantoren in Energyville.”

Middenkader
“In Genk zitten we mooi inge-
bed. Energyville kreeg van de stad 
10.000 m² in het technologisch 
park van 25 hectare. Dat maakt op 
zijn beurt deel uit van een indus-
trieterrein van 100 hectare. We 
kunnen dus ter plekke in eigen 
huis onderzoek doen, spin-offs 
opstarten in het technologiepark 
en produceren en realiseren op 
de brede industriezone. “Binnen 
het European Institute of Innova-
tion and Technology (EIT) kregen 
VITO en K.U.Leuven samen met 
de universiteit van Eindhoven en 
TNO in Nederland, en het Vlaam-
se Eandis een project toegewezen. 
Daar brengen we onderzoek naar 
energie-efficiënte steden en in-
telligente gebouwen samen. Ook 
het Oostendse Energy Box willen 
we graag mee in ons project.”

“We krijgen echt veel steun van 
de Limburgse overheid. De mi-

nisters Ingrid Lieten en Jo Van-
deurzen steunen ons waar moge-
lijk. Dat doen ook de gouverneur 
en de provincie. En natuurlijk de 
stad Genk. De helft van het start-
kapitaal komt van vier partners: 
Nuhma en LRM elk drie miljoen, 
het VITO en de K.U.Leuven elk 
twee.”

“Op termijn zal de industri-
ele site plaats bieden aan zowat 
6.000 mensen. Binnen het onder-
zoekscentrum Energyville mik-
ken wij op 250 medewerkers. Wat 
ik daarbij heel belangrijk vind, 
is de kans die we zo krijgen om 
een ‘middenkader’ voor onder-
zoekers te creëren. Tot nu waren 
er aan de universiteit doctorandi 
aan de ene en een kleine groep 
professoren aan de andere kant. 
Tussenin zwierven alleen enkele 
postdocs rond. Nu krijgen docto-
res die zich op onderzoek willen 
blijven toeleggen de kans in Ener-
gyville een onderzoekscarrière 
uit te bouwen. Dat is echt positief 
nieuws voor veel alumni.”

Energyville: 
geïntegreerd onderzoeksbastion
“Als Vlaanderen op Europees niveau naar onderzoeksprojecten wil meedingen, is elke bestaande onderzoeks-
groep op zichzelf te klein”, zegt professor Ronnie Belmans van het Energie-Instituut van de K.U.Leuven. “Nu bun-
delen we de krachten in Energyville: onze universiteit en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
(VITO), samen met Limburgse industriële hogescholen, Universiteit Hasselt en IMEC. Meteen kregen we groen 
licht voor een Europees FP7-project rond intelligente gebouwen en energie-efficiënte steden.”

De Goestingmeter
  Hoe groot is jouw goesting om te ondernemen?

Ben je bright & young, én heb je goesting om te ondernemen? Doe de test op 
www.goestingmeter.be en misschien kom je wel in aanmerking om samen met andere
enthousiastelingen je goesting om te zetten in een vliegende start voor je eigen onderneming.

www.goestingmeter.be
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een gure herfstavond tegen rege-
nen aan: het ideale moment voor 
een fietslichtcontrole op de Oude 
Markt. daar tref ik studenteninspec-
teur nick Vanden Bussche, steun en 
toeverlaat van de Leuvense studie-
hoofden. “We doen een actie samen 
met LOKO en Velo, waarbij passan-
ten wiens fietslicht niet werkt gra-
tis een reparatie-ter-plekke of twee 
fietslampjes aangeboden krijgen. 
Over drie weken houden we echte 
– en strenge – controles.”
“ik ben nu mijn tweede academie-
jaar als studenteninspecteur bezig. 
Vier middagen per week houd ik 
spreekuur in de Moete of bij LOKO. 
dat maakt een bezoekje laagdrem-
pelig, en zo willen we het graag. de 
rest van de tijd ben ik bezig met co-

ordineren, overleg met universiteit 
en hogescholen, misdrijven door 
studenten, preventie en acties. Ge-
noeg te doen dus.”
“Het valt op hoe steeds meer stu-
denten info of raad komen vragen, 
bijvoorbeeld over de regels als ze 
een kotfeestje willen geven. Ons 
werk begint dus resultaat op te le-
veren. Hoewel ze soms ook gewoon 
komen klagen over een opgelopen 
boete (lacht). Vannacht moet ik alle 
fuifzalen aflopen voor LOKOmotion, 
dus het wordt nog eens een ouder-
wets nachtje doordoen. tja, mijn 
verleden aan deze universiteit zal 
wel hebben meegespeeld bij mijn 
aanstelling, en zo hoef ik nog niet 
helemaal afscheid te nemen van het 
studentenleven.”

Onze fotograaf rob Stevens richt zijn lens op de 
mens achter de actualiteit aan de universiteit, en 
vuurt vrank en vrij vragen af.        uItGeLIcHt

Ine van HoudenHove

Zonder felgekleurde streepjes-
muts is ze een stuk minder Merel, 
maar toch kijkt de barman me 
vragend aan terwijl onze foto-
graaf zijn werk doet: “Ik herken 
haar van tv. Iets met paarden of 
zo?” Helemaal juist en dat voor 
iemand die niet meteen tot de 
doelgroep hoort van de Ketnet-
telenovelle waarin Moora Vander 
Veken de hoofdrol speelt – de 
titelrol ging naar een wit paard 
met een grijs hartje op zijn voor-
hoofd. 

Als kinderen Moora in de gaten 
krijgen, is ze steevast een tijdje 
zoet met foto’s en handtekenin-
gen uitdelen: “Gelukkig word ik 
door mijn leeftijdsgenoten niet 
herkend. Maar onlangs heeft een 
prof me tijdens de les ‘geout’ – 
voor mij had dat niet gehoeven. 
Aan de andere kant: daardoor 
begrijpen mijn medestudenten 
ook dat ik niet altijd in de les kan 
zijn. Ze zijn ontzettend vriende-
lijk en behulpzaam – ik ben op 
hen aangewezen voor notities en 
samenvattingen. Eerst liet ik alle 
colleges opnemen op dictafoon 
maar dat heb ik opgegeven: ik 
heb gewoon geen tijd om ze te be-
luisteren.”

Hoewel de opnames voor de 
derde reeks van Amika – die sinds 
deze maand wordt uitgezonden 

– al een paar weken achter de 
rug zijn, heeft ze het nog steeds 
bijzonder druk: “Ieder weekend 
zijn er meet & greets en optredens, 
bijvoorbeeld tijdens de Sinter-
klaasshow en in Plopsaland. Dan 
zing ik liedjes uit de Amika-cd’s, 
ik volg daarvoor ook zangles. Ik 
heb het mezelf eigenlijk wel een 
beetje moeilijk gemaakt, ik had 
misschien het statuut van werk-
student moeten aanvragen. Mijn 
sociaal leven is vrijwel onbestaan-
de, vrienden sms’en voortdurend 
wanneer ik eindelijk nog eens tijd 
heb voor hen. Maar als ik het dan 
even minder druk heb met Amika, 
ga ik naar de bib om te studeren.” 

“Ik wil het gewoon zo graag alle-
bei doen. Al van jongsaf droom ik 
ervan om archeologe te worden. 
Misschien heeft dat iets te ma-
ken met de reizen naar Azië die ik 
vroeger met mijn ouders maakte. 
Het lijkt me zalig om op expeditie 
te gaan in het buitenland en de 
geheimen uit het verleden bloot 
te leggen. Ik heb een grote drang 
om te leren. Ik zit echt in de les 
uit interesse en niet om zo nodig 
een diploma te halen. Al hoop ik 
daar later wel iets mee te kunnen 
doen.” 

roskammen
Ze ziet Amika intussen echt als 
een job: “De eerste twee jaar wa-
ren de opnames pure vakantie – 

ze vonden deels plaats tijdens de 
schooluren – maar nu bekijk ik 
dat toch anders: mijn tijd wordt 
kostbaarder. Ik moet er ook din-
gen voor opgeven: zo kan ik niet 
langer optreden met de dansstu-
dio van Studio 100, wat ik al sinds 
mijn negende deed – de kinderen 
begrepen niet wat Merel daar op-
eens kwam doen op het podium. 
En ik heb ook niet echt kunnen 
genieten van de laatste jaren van 
mijn middelbareschooltijd: het 
was steeds stressen, notities over-
schrijven, lessen inhalen…”

“Ik was eigenlijk toe aan een 
sabbatjaar en had plannen om 
vrijwilligerswerk te gaan doen in 
het buitenland. Maar toen bleek 
dat er dit jaar nog zoveel werk 
zou zijn met Amika, heb ik toch 
beslist om thuis te blijven en dan 
meteen ook maar te gaan stude-
ren. Dus nu heb ik het weer even 
druk als vroeger. Ik turn verder 
ook nog, ik ben mijn rijbewijs 
aan het halen… Ik ben altijd veel 
bezig geweest, als achtjarige ging 
ik al meerdere keren per week 
trainen in de dansschool. Als ik 
twee dagen niets doe, voel ik me 
schuldig dat ik niet aan het wer-
ken ben aan het bereiken van 
mijn einddoel. Dat is doen wat ik 
nu doe – acteren, dansen, zingen, 
modelwerk – maar dan groter. In 
een film spelen is een droom, zin-
gen ook…”

“Het liefste wat ik doe is op een 
podium staan, zeker als zange-
res. Dan kun je echt iets van jezelf 
tonen – ook al sta je daar als een 
personage – en je bent vrijer dan 
binnen een choreografie of een 
scenario. Optredens zijn puur ge-
nieten, de reacties van de kinde-
ren zijn onbetaalbaar. Als acteur 
word je ook wel in de watten ge-
legd. Tijdens mijn eerste rolletje, 
in Spring, had ik zoiets van ‘ik zal 
mijn water zelf wel gaan halen’, 
’t was heel vreemd om opeens zo 
gesoigneerd te worden.”

Omdat ze zo vaak naar Antwer-
pen moet voor Amika, pendelt ze 
nog tussen Bonheiden en Leuven: 
“Een echt studentenleven heb ik 
niet, dat is waar. Ik ga af en toe 
wel eens uit, maar ik moet ook 
zorgen dat ik voldoende slaap zo-
dat ik er fris uitzie. De laatste fuif 
is toch alweer een jaar geleden… 

Maar dat komt allemaal nog wel. 
Nu moet ik eerst een goed even-
wicht zien te vinden tussen werk 
en studie.”

Vóór ze als vijftienjarige auditie 
deed voor de rol van Merel had 
ze amper een paard van dichtbij 
gezien: “Ik heb een snelcursus 
paardrijden gehad  –  inclusief 
roskammen en stallen uitmesten 
– en intussen hou ik ook echt van 
paarden en weet ik er alles over. 
Vroeger was een paard een paard, 
nu zie ik of het een mooi paard is 
of niet. Met het paard dat Amika 
‘speelt’ heb ik wel een bijzondere 
band. Al is het nu ook weer niet 
zo dat ik hem zal gaan opzoeken 
tijdens de maanden dat we niet 
draaien. Maar af en toe bel ik wel 
eens naar de manège om te horen 
hoe het met hem is.”

Amika is elke weekdag te zien op 
Ketnet.

moora vander veken, studente 
arcHeoLoGIe, sPeeLt HoofdroL In ‘amIka’ 

“Ik heb het mezelf 
wel een beetje 
moeilijk gemaakt”
Altijd al iets willen aanpassen op Wikipedia? Moora Vander 
Veken zit niet langer op het Koninklijk Atheneum van Keer-
bergen. Sinds september combineert ze de rol van Merel in 
de Ketnet-reeks Amika met de eerste bachelor archeologie.

Moora Vander Veken (© rob Stevens)
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Ludo meyvis

Toen rector Waer vorig jaar zijn 
beleid voorstelde, viel op dat er 
een expliciet bevoegdheidsdo-
mein ontwikkeld was voor inter-
nationalisering, met een afzon-
derlijke vicerector, professor Bart 
De Moor. Uiteraard is hij van nabij 
betrokken bij deze Dag van de In-
ternationalisering, en met reden. 
“In een geglobaliseerde wereld is 
kerktorenmentaliteit een kwalijk 
probleem. Zowel in ons middel-
baar als in ons hoger onderwijs 
is die er wel degelijk, nog altijd. 
Ik hamer er voortdurend op dat 
we daardoor veel kansen laten 
liggen. Internationale contacten, 
als student en als docent, zijn 
qua persoonsontwikkeling verrij-
kend, ze zijn valoriseerbaar in een 
beroepscontext, ze katalyseren 
creativiteit, en ze zijn een basis-
component voor de ontwikkeling 
van netwerken. Dat creëert voor 
de hand liggende opportunitei-
ten, maar misschien hebben we 
de afgelopen jaren wat te weinig 
op de politieke beleidsmakers ge-
wogen om dat besef echt te doen 
doordringen. Daar is dus nog 
ruimte voor verbetering.”

“Er is natuurlijk al behoorlijk 
wat internationale ervaring bij 
onze studenten en onze onder-
zoekers – onderzoek is bijna per 
definitie internationaal, en het 
Erasmusprogramma bestaat al 
ongeveer twintig jaar. Bovendien 
trekt de K.U.Leuven in toenemen-
de mate buitenlandse profes-
soren aan en engageren we ons 
sterk in diverse internationale 
programma’s. Toch heb ik het 
gevoel dat we in Vlaanderen nog 
onvoldoende doordrongen zijn 
van het belang en de reikwijdte 
van de globalisering. Die is er, en 
als we dat niet beseffen, komen 
we in de problemen. Dat betekent 
dat onze internationale dimensie 
nog een belangrijk groeipad moet 

afleggen.”

Prioriteiten
“Ik maak tegen Kerstmis een 
tweede versie van een strategisch 
beleidsplan, op basis van gesprek-
ken in de Academische Raad, het 
Gebu en de Raad van Beheer, en 
van massale feedback die ik op 
de eerste versie gekregen heb. 
Via een tiental implementatie-
plannen zullen die concrete vorm 
krijgen. Op relatief korte termijn, 
d.w.z. voor dit academiejaar, heb-
ben we vier van die beleidsinitia-
tieven prioriteit gegeven.” 

“Ten eerste willen we de inko-
mende mobiliteit naar Leuven 
optimaliseren. Dat betekent dat 
de kwaliteit van ons internationa-
le aanbod verbeterd wordt, en dat 
ook zaken als onthaalvriendelijk-
heid, materiële opvang enzovoort 
bijzondere aandacht krijgen.” 

“Ten tweede willen we werken 
aan wat ik ‘gestructureerde mobi-
liteit’ noem. Tot nu toe waren in-
ternationale contacten vooral een 
zaak van het individu. Dat zal ui-
teraard zo blijven, maar daarnaast 
moet ook ruimte komen voor een 
wat meer georkestreerde en ge-
organiseerde aanpak. Die kan di-
verse vormen aannemen. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de uitwisseling 
van groepen studenten of onder-
zoekers, met een beperkt aantal 
buitenlandse instellingen, met de 
best mogelijke kwaliteit. Waarom 
zouden we er bijvoorbeeld niet toe 
kunnen komen om een deel van 
jaar X van programma Y in univer-
siteit Z te organiseren, terwijl zij 
hetzelfde in Leuven doen? Dat gaat 
natuurlijk heel wat verder dan een 
individuele Erasmusbeurs. Het 
zou trouwens geen kwaad kunnen 
om het Erasmusprogramma eens 
grondig te reviseren. De beurzen 
zijn, door het grote aantal belang-
stellenden en het gelijkblijvende 
budget, zéér klein geworden.” 

“Een derde prioriteit is de uit-

bouw van de ontwikkelingssa-
menwerking. Op dat vlak doen 
we het in Vlaanderen tamelijk 
goed, ook financieel – al is er al-
tijd ruimte voor meer. Hier liggen 
trouwens veel mogelijkheden 
voor alle partners van de Associ-
atie, en ook voor de professionele 
bachelors. De continuïteit van de 
expertise binnen de Associatie is 
een sterk punt: de expertise van 
een arts sluit goed aan bij die van 
een verpleger, en die sluit dan 
weer goed aan bij het werk van een 
vroedvrouw. Dat geldt evengoed 
voor technologische opleidingen, 
economische enzovoort.” 

“En de vierde beleidsprioriteit 
is de professionalisering van het 
International Office, wat bete-
kent dat we zullen nagaan hoe de 
klantvriendelijkheid, de adminis-
tratieve slagkracht en de beleids-

voorbereiding geoptimaliseerd 
kunnen worden. In dat verband 
denk ik aan de oprichting van een 
beleidsadviesraad, specifiek voor 
internationalisering.”

Cultuur van
internationalisering
“Internationalisering is natuurlijk 
niet alleen een kwestie van mobi-
liteit. Ik pleit voor een cultuur van 
internationalisering. Dat komt 
erop neer dat je een internatio-
nale invalshoek hanteert in àlles 
wat tot de werksfeer van het hoger 
onderwijs hoort. Waarom zou een 
prof geneeskunde niet wat meer 
voorbeelden of toepassingen uit 
de internationale actualiteit ha-
len? En hetzelfde geldt natuurlijk 
voor àl onze opleidingen. We blij-
ven nog te vaak steken bij de lou-
tere techniciteit van onze cursus-

sen, maar hebben bijvoorbeeld te 
weinig aandacht voor multicultu-
raliteit – die in àl onze levens- en 
werkdomeinen aan bod komt.” 

“Een cultuur van internationali-
sering zou er ook toe moeten lei-
den dat het internationale deel van 
ons personeel niet beperkt blijft 
tot het academisch niveau. Ik ben 
er zeker van dat bijvoorbeeld een 
internationale ATP-geleding, het-
zij buitenlands personeel, hetzij 
eigen personeel met buitenlandse 
ervaring, onze werking in zeer goe-
de zin zou kunnen beïnvloeden.”

“Het beleidsdomein van de in-
ternationalisering doordesemt 
ons hele profiel. Dàt is een van de 
kerngedachten die tijdens de Dag 
van de Internationalisering zeker 
ruim aan bod zal komen.”

www.associatie.kuleuven.be/
dagvandeinternationalisering

Jaarlijks organiseert de Associatie K.U.Leuven een themadag, voor alle personeelsleden van de dertien part-
nerinstellingen. Dit jaar is die op 25 november gewijd aan internationalisering. De bedoeling is de vele as-
pecten van de internationalisering beter in kaart te brengen, maar ook om via de voorstelling van 36 projec-
ten uit de Associatie-instellingen te illustreren wat er concreet mogelijk is.

“IBeO staat voor Internationaal 
Bedrijfseconomisch Onderzoek. 
Het bestaat al zestien jaar. Jaar-
lijks nemen er zowat veertig stu-
denten aan deel. Het komt er op 
neer dat een student stage loopt 
in een exportgericht bedrijf en 
in die context een onderzoeks-
opdracht uitvoert. Eerst wordt 
hier onderzoek verricht naar het 
product of de dienst die geëx-
porteerd wordt of zal worden, en 
in een latere fase wordt, meestal 
tijdens een verblijf in het buiten-
land, bekeken of er geen ruimte 

is voor optimalisering.”
“IBeO wordt gerund door de 

studenten: zij zorgen zelf voor 
inkomsten, netwerking, relaties 
met bedrijven enzovoort. Het is 
dus wel héél wat meer dan een 
braaf papertje schrijven: er moet 
écht ondernomen worden. Het 
bedrijf in kwestie betaalt immers 
het verblijf in het buitenland, en 
het wil dan ook zinvolle resulta-
ten terug. Meestal wordt gewerkt 
met KMO’s, die vaak niet over de 
expertise of mankracht beschik-
ken om grondige buitenlandse 

marktstudies te doen. Via samen-
werking met IBeO kunnen ze dat 
wél.” 

“Een IBeO-project kan een ta-
melijk originele invulling krijgen. 
Zo wilde een grote Nederlandse 
boerderij uitzoeken of het zin had 
om varkens naar Oekraïne te ex-
porteren. Een van onze studenten 
kwam tot de conclusie dat dit in-
derdaad zo was, en de betrokken 
boerderij exporteert nu varkens 
naar ginder...”

IBeO-studenten bouwen na-
tuurlijk een benijdenswaardige 

ervaring op, waar ze niet zelden 
op kunnen terugvallen in hun 
latere job. Nogal wat studenten 
zien hun project trouwens uit-
groeien tot een heuse job. Dat 
was onder meer het geval voor Ba-
rend Van Mullem. Hij trok voor 
zijn project naar Vincent Shep-
pard, een Brits bedrijf in luxe-
meubelen, met vestiging in ons 
land. Er bleken problemen te zijn 
op de Japanse markt. “Ik ben dan 
een maand naar Tokyo en Osaka 
gegaan, om ter plaatse uit te zoe-
ken waar de distributie foutliep. 

Ik heb een voorstel geformuleerd 
om de zaak te verbeteren, en dat 
heeft me een job als exportma-
nager opgeleverd. Ik heb vijf jaar 
bij Vincent Sheppard gewerkt, tot 
mijn volle tevredenheid. Voor mij 
is het evident dat er een rechtlij-
nig verband bestaat tussen mijn 
IBeO-project en mijn job. Het 
is een win-winsituatie. Als je als 
pas-afgestudeerde op je CV kunt 
zetten dat je al een heus project in 
het buitenland op je actief hebt, 
wekt dat meer indruk dan ‘Erva-
ring: nihil’…” (lm)

Stage in een exportgericht bedrijf
Op de Dag van de Internationalisering wordt niet alleen gepraat, maar ook getoond. Zo komen er 36 projecten aan 
bod die illustreren wat internationalisering concreet kan inhouden. We spraken met Jeroen Daem van de Hoge-
school Universiteit Brussel, stuwende kracht achter het IBeO-project. 

Bart De Moor: “We willen werken aan een ‘gestructureerde mobiliteit’ – bijvoorbeeld: de uitwisseling van groepen studenten 
of onderzoekers met een beperkt aantal instellingen.” Foto: Erasmus-studenten met hun buddies.  (© Rob Stevens)

“Internationalisering 
doordesemt ons hele profiel”
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Van kok 
tot wetenschapper
Lien Lammar

“Het verhaal is stilaan een eigen 
leven gaan leiden”, lacht Wim 
Verhulst over ‘zijn’ trompetschel-
pen. Hoe komt een man die als 
vrijwilliger meegaat als kok te-
recht op een congres van archeo-
musicologie? Het zit logischer 
in elkaar dan het klinkt. De kok 
van dienst, Wim Verhulst, is afge-
studeerd als musicoloog aan de 
K.U.Leuven en werkt in het MIM, 
het muziekinstrumentenmuse-
um in Brussel. Puur toeval leidde 
hem naar de wondere wereld van 
de archeologie.

“Tien jaar geleden heb ik Joa-
chim Bretschneider leren kennen. 
Elk jaar trekt een team archeolo-
gen onder zijn leiding naar Tell 
Tweini, een archeologische site in 
Syrië, om er zeven weken lang op-
gravingen te doen. Mijn toenma-
lige vriendin maakte deel uit van 
het team en ik ging haar in Syrië 
bezoeken. Af en toe stak ik daar 
ook een handje toe. In 2004 vroeg 
Joachim of ik niet mee wilde als 
logistiek medewerker. Dat deed 
ik, maar in Syrië aangekomen 
bleek dat er een student onver-
wacht naar huis vertrokken was 
en heb ik zijn plaats ingenomen. 
Zes weken lang was ik archeoloog. 
Het jaar nadien ben ik opnieuw 
gegaan, maar niet meer om op het 
veld te staan. Dat was niets voor 

mij. Sindsdien ga ik telkens een 
maand lang mee als kok.”

Decibeltest
Vierduizend jaar oude vazen, 
bronzen bijlen, tempels, verde-
digingsmuren en skeletten: het 
team van Joachim Bretschneider 
graaft elk jaar archeologische 
schatten op. Ook enkele grote, 
mooi bewaarde schelpen werden 
de voorbije jaren vanonder het 
zand gehaald. Niet zomaar schel-
pen, zag Wim met zijn musico-
loog-oog: hij opperde dat het wel 
eens om trompetschelpen zou 
kunnen gaan.

“We hebben zelf de test gedaan. 
Vanop het dak van het huis waar 
we verbleven, heb ik geblazen 
met zo’n trompetschelp. Op elke 
uithoek van de tell, Arabisch voor 
‘heuvel’, was het geluid goed 
hoorbaar. Greta, één van de ar-
cheologen, wandelde een eindje 
weg van de tell. Telkens als ze 
het geluid van de schelp hoorde, 
stuurde ze me een sms en ging 
ze nog wat verder achteruit. Tot 
op één kilometer – toen kon ze 
niet verder door een autosnelweg 
– bleef ze het signaal heel goed 
horen.”

De belangstelling voor de trom-
petschelpen groeide en Joachim 
vroeg Wim of hij er een artikel 
rond wilde schrijven. Hij begon 
te lezen en te zoeken: “Ik ben dan 

wel geen archeoloog, maar als 
musicoloog kan ik een andere, 
misschien wel nieuwe kijk op de 
schelpen geven.” Zo kwam het dat 
op 30 oktober van dit jaar Wim, 
geluidsdeskundige Guy Putzeys 
én een trompetschelp in de kou-
de op de Limburgse heide ston-
den. “We hebben met één van de 
trompetschelpen een decibeltest 
uitgevoerd. Op een meter afstand 
gaf de schelp het ongelooflijke 
decibelniveau van 107. Dat is ge-
noeg om iemands oren pijn mee 
te doen. Guy wandelde met zijn 
meetinstrumenten verder en ver-
der, terwijl ik bleef blazen. Tot op 
ongeveer 1,6 kilometer was het 
geluid van de schelp te horen.”

Een unieke vaststelling, zegt 
Wim. “Het gebruik van trompet-
schelpen is bekend, maar het is 
niet zo dat er al massa’s schelpen 
gevonden zijn. Ik denk zelfs dat 
we de eersten zijn die deze test 
hebben gedaan.”

Schelpen en ratels
“De experimenten die we nu ge-
daan hebben, bewijzen dat het 
mogelijk is om de schelphoorn als 
signaalinstrument te gebruiken. 
Het geluid van één schelp zou de 
inwoners van Tell Tweini hebben 
kunnen waarschuwen voor gevaar 
of bezoek aan de stad. Met twee of 
drie schelpen bij elkaar heb je zelfs 
een nog groter bereik. Naast com-

municatiemiddel zou de schelp 
ook een godsdienstige betekenis 
gehad kunnen hebben. Eén van 
de schelphoorns die we in Syrië 
gevonden hebben, lag in een zijge-
bouw van de tempel. Dat kan erop 
wijzen dat ze ook tijdens religi-
euze rituelen gebruikt werden. Op 
een andere site werd er trouwens 
een afbeelding gevonden van een 
priester staand voor een altaar met 
een trompetschelp in de hand.”

Een spectrumanalyse van de 
toon van de trompetschelp is 
nog op komst. Intussen dui-
ken Wim en zijn vriendin Elynn 

Gorris, assyriologe en eveneens 
K.U.Leuven-alumnus, in hun 
pen. “Ik schrijf een artikel over de 
trompetschelpen, Elynn over de 
ratels die ook in Tell Tweini ge-
vonden zijn.”

In december presenteren Wim 
en Elynn hun vaststellingen op 
Iconea 2010, een congres voor 
Near and Middle Eastern Ar-
chaeomusicology in Londen. En 
volgende zomer? Dan gaat Wim 
gewoon opnieuw mee naar Syrië. 
“Voor alle duidelijkheid: niet als 
archeoloog. Laat mij maar achter 
de kookpotten staan. (lacht)”

Wim Verhulst met trompetschelp. (© Rob Stevens)

Lien Lammar

Het project is een interuniver-
sitaire samenwerking tussen 
UNALM (Universidad Nacional 
Agraria La Molina) en de Vlaamse 
universiteiten, onder coördinatie 
van de K.U.Leuven, gesponsord 
door de Vlaamse Interuniversi-
taire Raad (VLIR). Na een inloop-
fase van twee jaar ging het in april 
2010 van start. In oktober vond in 
Peru de officiële kick-off plaats.

“Al bijna twintig jaar hou ik me 
bezig met Zuid-Amerika”, vertelt 
professor Eddie Schrevens van het 
Departement Biosystemen, be-
zieler achter het project en coör-
dinator voor de K.U.Leuven. “Het 
hoofddoel is de ontwikkeling en 
ondersteuning van onderzoek, 
onderwijs en dienstverlening in 
het domein van duurzaam beheer 
van agro-ecosystemen.” 

Het programma bestaat uit ze-
ven projecten, waarachter tel-
kens een team van onderzoekers 
in Lima en Vlaanderen staat. De 

voornaamste objectieven: toege-
past onderzoek uitvoeren, weten-
schappelijke kennis demonstre-
ren én delen en onderwijsvormen 
ontwikkelen die gebaseerd zijn op 
het onderzoek. “Is er in één van de 
projecten een probleem of zien 
we dat er bepaalde kennis ont-
breekt, dan gaan we eerst kijken 
of we een Peruviaanse prof of doc-
toraatsstudent kunnen inscha-
kelen of opleiden. Lukt dat niet, 
dan doen we een beroep op een 
Vlaamse expert of organiseren we 
short courses vanuit Leuven of een 
andere Vlaamse universiteit.”

Eén van de projecten draait rond 
de regionale ontwikkelingscentra 
die UNALM heeft. “In die proef-
boerderijen, verspreid over Peru, 
hebben we een enorm potentieel 
ter beschikking voor onderzoek, 
onderwijs en landbouwvoorlich-
ting. Deze proefboerderijen zullen 
uitgebouwd worden tot regionale 
ontwikkelingscentra. Bedoeling is 
om in die centra een onderzoeks-
infrastructuur uit te bouwen, de 

huisvesting van studenten te ver-
beteren en auditoria te voorzien 
voor lessen en workshops. Dat is 
meteen ook één van de doelein-
den van het onderwijsproject: Pe-
riviaanse studenten de kans geven 
het terrein op te gaan en hun ken-
nis aan de praktijk te toetsen.”

Ook de Peruviaanse boeren zelf 
worden erbij betrokken. “De ver-
schillende experimenten lopen 
op velden bij de lokale boeren. Zo 
participeert de boer dagelijks in 
het onderzoek en kan hij met ei-
gen ogen vaststellen hoe het ene 
systeem beter of slechter werkt 
dan het andere, wat de transfer van 
technologie vergemakkelijkt.”

Ontwikkelingsrelevantie
Tien jaar de tijd en zeven miljoen 
euro ter beschikking: het kan 
niet anders of dit project zal zijn 
vruchten afwerpen. “Natuurlijk 
willen we impact genereren, en 
niet alleen op de landbouw zelf”, 
zegt Schrevens. “Ook institutio-
neel investeren we in UNALM. Zo 

gaan we onder meer de adminis-
tratie verbeteren, het klassieke 
bibliotheeksysteem digitaliseren, 
het ICT-netwerk optimaliseren 
en een ICT-raad en een Onder-
wijsraad uitbouwen. We werken 
ook aan een Language Center 
dat de kennis van het Engels van 
studenten en professoren moet 
bevorderen.”

Het project is een uitdaging voor 
de Vlaamse universiteiten en een 
grote kans voor Peru, waar één op 
vier inwoners nog steeds in ex-
treme armoede leeft en sommige 
gezinnen moeten rondkomen 
met één euro per dag. “Wij doen 
niet aan directe ontwikkelingssa-

menwerking, maar onze projec-
ten hebben wél ontwikkelingsre-
levantie”, benadrukt Schrevens. 
“We ondersteunen de lokale uni-
versiteit, die op haar beurt de re-
gionale ontwikkeling en de boe-
ren tracht te stimuleren.” 

Ook omgekeerd biedt de samen-
werking met Peru kansen voor de 
Vlaamse universiteiten. “Peru is 
een enorm biodivers land. Tach-
tig procent van alle ecosystemen 
die in de wereld voorkomen, kan 
je in Peru vinden, van woestijn-
gebied tot Amazonewoud. Deze 
samenwerking geeft ons de kans 
om onderzoek te verrichten in 
zeer diverse agro-ecosystemen.”

De boer op in Peru
Duurzame landbouwontwikkeling in Peru, dat is het hoofddoel van de tienja-
rige samenwerking tussen de landbouwuniversiteit van Lima en de Vlaamse 
universiteiten, onder coördinatie van de K.U.Leuven. Een groots project met 
veel plannen en potentieel. “Over tien jaar willen we heel wat veranderd zien.”

Aardappelplanting in Cruz Pampa, in de Centrale Hooglanden van Peru 

Hij ging als vrijwilliger mee naar Syrië om er te koken voor het team ar-
cheologen van professor Joachim Bretschneider. Binnenkort zit Wim 
Verhulst op een congres in Londen voor een lezing over trompetschelpen 
uit Tell Tweini. Of hoe een musicoloog heel even archeoloog wordt.
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De Vesalius-robot
In onze universiteit wordt niet alleen heel wat kennis uitgewisseld en op-
gedaan, die kennis wordt ook geconcretiseerd in producten. In deze afle-
vering maken we kennis met de Vesalius-robot, een modulaire robot voor 
minimaal invasieve chirurgie. Professor Hendrik Van Brussel is de bezie-
ler van het project, de Taiwanese dr. Hsiao-Wei Tang de uitvinder van de 
robot. Dr. Thierry Janssens stapte dit jaar mee in het project na het beëin-
digen van zijn doctoraat.

tine bergen

NAAM
Vesalius-robot, naar de bekende 
Leuvense anatoom uit de zestien-
de eeuw.

KENMERKEN
Van Brussel: “De Vesalius-robot 
helpt chirurgen bij minimaal in-
vasieve chirurgie of laparoscopi-
sche operaties: de operatie wordt 
uitgevoerd via kleine incisies 
en een ingebrachte camera, wat 
onder meer een sneller herstel 
geeft. De robot werkt met hap-
tische terugkoppeling, zodat de 
chirurg echt voelt wat hij aan het 
doen is in het lichaam. Als er bij-
voorbeeld wrijving is, zal hij dat 
voelen aan de joystick waarmee 
hij de procedure uitvoert, zodat 
hij zijn handelingen ook kan aan-
passen. Daarnaast hanteert de ro-
bot het principe: what you draw is 
what you cut. Er kan gewerkt wor-
den met een laser die het weefsel 
wegbrandt, daar waar een chirurg 

dat met een pen aangeeft.”
Hsiao-Wei Tang: “De robot be-

weegt om veiligheidsredenen 
alleen boven het lichaam. Niet 
alleen de software, maar ook de 
hardware belet zo dat de robot 
de patiënt kan verwonden. Het 
werkingspunt blijft ook mecha-
nisch op een vaste plaats zonder 
daar druk uit te oefenen. Tot slot 
is de robot modulair. De ‘armen’ 
die gebruikt worden, zijn zo smal 
dat er tot vier handelingen tege-
lijk kunnen worden uitgevoerd. 
De chirurg kan dus in functie van 
de operatie kiezen of hij bijvoor-
beeld een van de armen de wond 
laat spreiden terwijl een andere 
de camera vasthoudt. De robot 
maakt dat de chirurg sneller én 
met meer oog voor detail kan 
werken, wat een beter resultaat 
geeft. De leercurve om goed te 
kunnen opereren met de robot is 
ook veel kleiner dan het leren om 
dit soort operaties met de hand 
uit te voeren. Het is immers niet 
evident: elke handeling die je 
uitvoert, wordt in het lichaam ge-
spiegeld.”

GESCHIEDENIS
Van Brussel: “Ik doe al meer dan 
dertig jaar onderzoek naar robo-
tica. Eerst was dat industrieel, 
dan service-robotica zoals mo-
biele robots en rolstoelen. De 
laatste tien jaar hebben we aan 
deze robot gewerkt, omdat mi-
nimaal invasieve chirurgie toen 
sterk opkwam. Het doctoraat van 
Hsiao-Wei in 2006 was beslist een 
eerste mijlpaal. Hij is vertrokken 
van een robot van het Duitse be-
drijf Storz en heeft daarmee ver-
der gewerkt om te komen tot het 
resultaat dat er vandaag is. We 
hebben daarbij veel hulp gehad 
van professor Koninckx van UZ 
Gasthuisberg, een autoriteit op 
het gebied van manuele laserla-
paroscopie.”

Hsiao-Wei Tang: “We hebben de 
voorbije tien jaar ook voortdurend 
samengewerkt, met bijvoorbeeld 
collega’s van biomechanica voor 
de optische beeldverwerking, zo-
dat de chirurg een 3D-beeld heeft. 
De volgende stap is nu de com-
mercialisering. Daarvoor zijn we 
op zoek naar investeerders, want 

dit is een markt waar Vlaanderen 
geen ervaring mee heeft. Noch-
tans noemen we dit niet voor niets 
a seed for the future. De Da Vinci-
robot, een Amerikaanse chirur-
gische robot, heeft in de tien jaar 
dat hij op de markt is een enorme 
omzet gemaakt. Ook al is er maar 
een kleine markt voor dit soort ro-
bots, er zijn dus zeker commerci-
ele perspectieven. De robot maakt 
dat patiënten minder lang in het 
ziekenhuis moeten blijven omdat 
de operatie minder ingrijpend is, 
dat er meer operaties op een dag 
beter kunnen worden uitgevoerd, 
dat er minder personeel nodig is. 
Met het oog op de toenemende 
vergrijzing zijn dat allemaal heel 
erg belangrijke aspecten. De 
Vesalius-robot biedt mee de mo-
gelijkheid onze gezondheidszorg 
in de toekomst in eigen handen 
te houden in plaats van afhanke-
lijk te worden van Amerika of Azië 
voor dit soort robots.”

AFGELEIDE PRODUCTEN
Janssens: “Er is nu ook de Vesa-
lius passieve houder, een soort 
derde arm van de chirurg voor bij-
voorbeeld de manipulatie en posi-
tionering van een camera. Die zal 
qua prijs heel laagdrempelig zijn, 
zodat ook kleine ziekenhuizen die 
zo’n soort arm erg nodig hebben 
erin kunnen investeren. We ho-
pen via deze passieve houder op 
termijn ook de robot in zieken-
huizen te kunnen introduceren.” 

NOG ROBOTS
Van Brussel: “Er komt op korte 
termijn ook een oogrobot, die een 
dunne naald door het hoornvlies 
kan brengen om te werken aan 
het netvlies. Dit is een procedure 
die een grote nauwkeurigheid 
vraagt omdat de contactkrachten 
heel klein zijn. Momenteel zijn er 
zeer weinig chirurgen die dit soort 
operaties manueel aandurven.”

De Vesalius-robot (© Rob Stevens)

ines minten

De collectie – bewaard in de bi-
bliotheek van Psychologie en Pe-
dagogische Wetenschappen –is 
een wonderlijke getuige van het 
ontstaan van de experimentele 
psychologie. Professor Michotte 
(1881-1965) was niet de eerste 
bezieler van het Leuvense Labo-
ratorium voor Experimentele Psy-
chologie, maar hij heeft wel het 
grootste aantal instrumenten sa-
mengebracht en zelf ontwikkeld. 
Hij werd directeur in 1913. Het 
laboratorium zelf werd al in 1891 
opgericht. Dat gebeurde onder im-
puls van Désiré Mercier – de latere 
kardinaal, en in navolging van het 
laboratorium van Wilhelm Wundt 
in Leipzig, het eerste van Europa. 

“België was bij de eersten om 
die nieuwe school op te nemen”, 
vertelt professor Geert Vanpae-
mel, voorzitter van de Commis-
sie Academisch Erfgoed. “De col-
lectie bevat nog heel wat stukken 
uit die beginperiode. Ze vertellen 
het hele verhaal: hoe men hoopte 
om via waarneming en metingen 

meer te weten te komen over de 
psyche. In de loop van de jaren 
groeide dat inzicht uiteraard. Ook 
dat tonen de toestellen aan.” 

In een van de kasten staat een 
constructie met twee grote oog-
bollen waar allerlei touwtjes met 
gewichtjes aan vastzitten. “Een 
demonstratiestuk”, zegt Vanpae-
mel. “Als je de gewichtjes veran-
dert, bewegen de ogen. Het toe-
stel geeft dus een idee van hoe 
een mens kijkt.” Blader je door de 
digitale databanken van Erfgoed-
plus, dan kom je heel precies te 
weten wie dit ‘binoculair oogmo-
del’ ontworpen heeft, hoe groot 
het is, uit welk materiaal het is ge-
maakt en hoe het gebruikt werd. 

Wat verderop in de glazen kasten 
staat de esthesiometer, een meet-
toestel voor sensoriële gewaarwor-
ding, dat de prikgevoeligheid be-
paalt. “De onderzoeker plaatst de 
punten van beide naalden op het 
huidoppervlak van de proefper-
soon. Bij deze handeling schuiven 
de metalen balkjes over hun as-
sen, zodat de druk van de naalden 
op de huid constant blijft. Vervol-

gens verschuift de onderzoeker 
één van beide naalden, totdat de 
proefpersoon twee onderschei-
den contactindrukken ervaart”, 
voegt Erfgoedplus eraan toe. 

Geheugen
“Zolang een toestel mensen intri-
geert, is het interessant erfgoed”, 
vindt Vanpaemel. “Dan kun je er 
een verhaal rond vertellen, iets 
wat met deze collectie uitste-
kend kan, precies omdat we zo 
goed weten hoe ze is ontstaan en 
gegroeid.” Die verhalen samen-
brengen was ook het opzet van 
Verlengstukken van het bewustzijn, 
het boek dat Marleen Brock in 
opdracht van de Commissie Aca-
demisch Erfgoed schreef. “Onze 
collecties zullen maar bewaard 
en gebruikt worden als ze een 
publiek bereiken. Daarom willen 
we ze ruimer bekendmaken bui-
ten de cirkel van vakgenoten. Het 
boek bevat daarom geen diep-
gaand onderzoek, maar het hele 
verhaal van de collectie: waarvoor 
dienden de instrumenten? Waar 
komen ze vandaan? Welke band 
hebben ze met het onderzoek? 
Stel dat de universiteit op een dag 
een tentoonstelling wil organise-
ren over haar geschiedenis, dan 
weten we dankzij zulke boeken 
onmiddellijk welke toestellen het 
interessantst zijn om te tonen.” 

“Als we van alle Leuvense col-
lecties zo’n boek zouden kunnen 

maken, zouden we op de duur 
een bibliotheek hebben met het 
volledige geheugen van de uni-
versiteit. Helaas doe je dat niet 
zomaar: het blijft keer op keer 
zoeken naar middelen. Nochtans 
verdienen de universitaire col-
lecties meer bekendheid, want in 
verscheidene faculteiten valt nog 
fraai erfgoed te ontdekken.” 

De collectie Michotte staat ook 
op het ambitieuze platform Euro-
peana, dat digitaal materiaal van 
musea, bibliotheken, archieven 
en audiovisuele collecties uit heel 
Europa samenbrengt. “Europeana 
staat nu nog in zijn kinderschoe-
nen”, zegt Vanpaemel, “maar we 
hopen dat er in de toekomst almaar 

meer collecties op zullen komen. 
Erfgoed gedijt immers pas als het 
bekend raakt en in grotere verban-
den wordt geplaatst. Als het plat-
form eenmaal op punt zal staan, 
zal het zich uitstekend lenen voor 
erfgoedonderzoek. Maar het is een 
ingewikkeld project, dus het zal 
nog even duren voor we zover zijn. 
Die van Michotte is de eerste Bel-
gische academische collectie die 
erop staat. Onze universiteit en die 
van Gent benen de Europese bewe-
ging rond erfgoed behoorlijk goed 
bij. We zijn bij de voorlopers.”

www.erfgoedplus.be
www.europeana.eu
www.arts.kuleuven.be/erfgoed/
psy/index.html

Fonautograaf in cyberspace
De collectie Michotte oogt als een rariteitenkabinet: 
ze omvat een dubbele olfactometer met twee geur-
cilinders, een fonautograaf, gordijntachistoscoop, 
grote perimeter van Wundt en nog zo’n tweehonderd 
oude psychologische meettoestellen. De collectie is 
nu ook in boekvorm en op internet te bewonderen.

Geert Vanpaemel bij een mechanische chronometer. (© Rob Stevens)
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Zoektocht naar 
internationaLe 
democratie
“De volgende zeven jaar werken 
we inhoudelijk uit hoe we onze 
eeuwenoude concepten van de-
mocratie kunnen herbekijken en 
herijken op internationaal niveau 
– want daar is de democratie vaak 
zoek. Tegelijk onderzoeken we 
empirisch wat er op concrete do-
meinen gebeurt en mogelijk is”, 
zegt professor Jan Wouters, di-
recteur van het Leuven Centre for 
Global Governance Studies.

“België is een democratische 
rechtsstaat, met parlementen, 
scheiding van machten, toezicht 
van de wetgevende op de uitvoe-
rende macht. Ook in de Europese 
Unie is dit model met het ver-
sterkte Europees Parlement een 
realiteit. Maar internationaal is 
democratische controle en verte-
genwoordiging vaak ver zoek. Er 
zijn veel domeinen – veiligheid, 
defensie, financiën, mensenrech-
ten, economie – waar de regerin-
gen vrij spel hebben.”

“Wij onderzoeken deze thema-
tiek met een breed interdiscipli-
nair team: twee juristen, twee po-
liticologen, een politiek econoom 
en drie politieke filosofen. Naast 
het conceptuele denken werken we 
casestudies uit, zoals milieubeleid, 
mensenrechten, veiligheid en de-
fensie. Maar ook de rol van de We-
reldhandelsorganisatie en de G20 
bestuderen we. In die laatste zitten 
naast de Europese Unie 19 landen 
– een aantal zonder democratische 
onderbouw zoals Saoedi-Arabië en 
China. Hoe kan de besluitvorming 
daar democratischer?”

“Wij zijn een nieuw project bin-
nen de programmafinanciering. 
We vertrekken van de expertise 
die we sinds de oprichting van 
het Centre for Global Governance 
Studies in 2007 opbouwden in in-
terdisciplinaire projecten. Binnen 
zeven jaar willen we er staan als 
internationaal erkend centrum 
voor Global Governance. Onze 
interne werking met een stijgend 
aantal onderzoekers van diverse 
disciplines legt de basis. Maar we 
sluiten ook partnerschappen met 
instituten in het buitenland.”

Clusters for Excellence (3)
Vijftien uitmuntende onderzoeksconsortia krijgen zeven jaar lang een significante impuls door middel 
van Programmafinanciering. Campuskrant stelt ze in drie afleveringen aan u voor.

meer vrije markt 
of meer overheid?
“De instorting van het commu-
nisme begin jaren 90 leidde tot 
meer vrijemarkteconomie. Toen 
kwam de crisis. Is er nu meer, of 
een andere, slimmere overheids-
tussenkomst nodig?” Die vraag 
staat centraal in de micro-econo-
metrische analyse die het Center 
for Institutions and Economic Per-
formance en het Center for Econo-
mic Studies onder leiding van pro-
fessor Frank Verboven maken.

“Onze micro-econometrische 
modellen vertrekken van het 
gedrag van ondernemingen en 
consumenten. Dat passen we toe 
op onze gedetailleerde datasets 
van bedrijven. Zo analyseren we 
gedragsparameters en evalueren 
we het beleid op drie domeinen: 
we herbekijken de concurrentie-
regels, de arbeidsrelaties tussen 
werkgevers en werknemers, en de 
internationale akkoorden.”

“Een voorbeeld? Een groep 
onderzoekers focust op de au-
tomarkt. Wij hebben een rijke 
databank over verkopen, prijzen 
en verbruik van diverse auto’s. 
Daarop passen we onze micro-
econometrische modellen toe en 
analyseren hoe consumenten re-
ageren op de verbruikscijfers van 
hun wagen, en de milieu-impact. 
Hoe speelt de overheid daar best 
op in: hogere verbruiksbelasting, 
nieuwe normen, … ? Een ander 
project onderzoekt hoe effectief 
begeleidende steunmaatregelen 
van de overheid zijn voor de ex-
portpromotie. Zo hebben we een 
hele reeks projecten.”

“De volgende zeven jaar bou-
wen we met een reeks doctora-
ten en wetenschappelijke publi-
caties op hoog internationaal 
niveau onze micro-econometri-
sche expertise uit. Constructieve 
bijdragen tot een efficiënter eco-
nomisch beleid moeten onze re-
sultaten verzilveren. Er is nu wel 
sprake van een heropleving van 
de economie, maar toch blijft de 
invloed van de crisis aanwezig. 
Ze heeft structurele gevolgen op 
lange termijn waarvoor nieuwe 
oplossingen nodig zijn. Die wil-
len we wetenschappelijk onder-
bouwen.”

ingenieurs-
technieken 
optimaLiseren
Geavanceerde algoritmen en soft-
ware ontwikkelen om maatschap-
pelijk relevante ingenieursproble-
men te optimaliseren. Dat is de 
doelstelling van OPTEC, onder lei-
ding van professor Jan Van Impe. 
Bij de verlenging breidt het consor-
tium uit van vier naar vijf departe-
menten: ingenieurs in chemische 
technologie, elektrotechniek, 
werktuigkunde, bouwkunde en 
computerwetenschappen.

“Neem een bioreactor die micro-
organismen gebruikt om produc-
ten te maken voor farmacie, fijn-
chemie of voedingsnijverheid”, 
zegt Jan Van Impe. “Geavanceerde 
optimalisering betekent dat de 
micro-omgeving de cellen op-
timaal doet produceren wat wij 
nodig hebben. Dat vergt een  ac-
curate koppeling van celmodel 
aan reactormodel. Of neem het 
ontwerp van een vliegtuigvleugel. 
Dat is al lang geen stijve structuur 
meer, want dan knapt die af bij tur-
bulentie. Er zijn algoritmen nodig 
die uit dit grootschalig probleem 
een optimaal design te puren.”

“In de tweede fase pakt OPTEC 
nieuwe uitdagingen aan, zowel op 
micro- als op macroniveau. Vol-
doende robuustheid moet onze-
kerheden in procesmodel en me-
tingen opvangen. We zoeken uit of 
uitbreiding van onze technieken 
naar soms sterk niet-lineaire pro-
cessen en grootschalige modellen 
met honderden parameters moge-
lijk is – met algoritmen en software 
die niet alleen betrouwbaar, maar 
ook snel zijn. De programmafinan-
ciering dient voor basisonderzoek, 
waarbij we onze ontwikkelingen 
ook valideren op maatschappelijk 
relevante gevalstudies. De vertaal-
slag naar toepassingen op indus-
triële schaal gebeurt onder meer 
via kennisplatformen van het In-
dustrieel Onderzoeksfonds.”

“In deze fase passen we de werk-
wijze aan en organiseren ons 
rond zes werkgroepen, elk met 
een specifiek thema. Elke groep 
slaat van bij de start de brug tus-
sen theorie en praktijk, over de 
departementsgrenzen heen.”

op naar de derde 
ict-revoLutie
“De computer in de jaren 70-80 
was de eerste revolutie. Vanaf de 
jaren 90 volgden internet en gsm. 
Nu staan we voor de derde revolu-
tie: de slimme omgeving, waar elk 
object, elke ruimte deel uitmaakt 
van een globaal Cyber Physical 
System.” De groep rond professor 
Georges Gielen en collega’s van 
ESAT-MICAS doet fundamenteel 
onderzoek naar systemen van de 
toekomst.

“Met de elektronica in pc en 
gsm zweeft u nu al in dat globale 
netwerk. Straks zitten er netwerk-
chips in uw aktetas, kleding, koel-
kast, zelfs koffiemok. Elk gebouw, 
elke werkplaats en huiskamer is 
dan met het netwerk verbonden. 
Die elektronica draait niet zonder 
energie. En u gaat natuurlijk al die 
batterijen niet om de drie dagen 
opladen of vervangen. Licht, be-
weging, temperatuur, … worden 
de energiebronnen in de nieuwe 
ingebedde elektronica die steeds 
minder energie verbruikt.”

Er is nog jaren fundamenteel 
onderzoek naar nieuwe technie-
ken, basisschakelingen en sys-
teemarchitecturen nodig met een 
kerngroep van vijf professoren op 
ESAT-MICAS, aangevuld met nog 
eens tien tot vijftien collega’s. 
“We werken ook samen met de 
industrie: ons fundamenteel on-
derzoek moet leiden naar econo-
mische valorisatie en commer-
cialisering. Dat is een essentiële 
voorwaarde.”

“Een recente studie plaatst Leu-
ven in deze materie internationaal 
op de zevende plaats. Europees 
staan we eerst, de andere zes uni-
versiteiten liggen in de Verenigde 
Staten. Met de programmafinan-
ciering willen we tot de top-vijf 
doorstoten. Onze troeven? De 
keuzes die we maken voor specia-
lisatie: onderzoek naar zeer hoge 
frequenties en ultralaag vermo-
gen, en de toepassing van nieu-
we technologie zoals plooibare 
polymeren en nanotechnologie. 
Vlaanderen geniet van een uit-
stekende marktsituatie met veel 
kleinere bedrijven die onafhan-
kelijk en breed onderzoek niet in 
de weg staan.”

muLtidiscipLinair 
archeoLogisch 
speerpunt
“Onze Cluster for Excellence 
brengt de ‘harde’ wetenschap 
naar de humane: wij passen in-
zichten en technieken van exacte 
en biomedische wetenschappen 
toe op de archeologie”, vertelt 
professor Patrick Degryse. “Het 
resultaat? Een kruisbestuiving 
die leidt tot bredere toepassin-
gen. Onze isotopentechniek 
wordt bijvoorbeeld gebruikt in 
forensisch onderzoek.”

“De samenwerking begon al 
eind jaren tachtig onder impuls 
van professor Marc Waelkens. Die 
stuurde het vorige project met ex-
cellentiefinanciering en legde de 
basis voor de internationaal vrij 
unieke samenwerking tussen zo-
veel wetenschappen. Wij zetten 
dat werk verder met een vrij jong 
team van dertig onderzoekers uit 
een brede waaier disciplines.”

“Ons consortium heeft de ambi-
tie een onderzoekslocomotief te 
zijn op vijf domeinen: interactie 
tussen mens en omgeving, antro-
pologie en demografie, archeo-
metrie, het gebruik van planten 
en dieren in dieet en ecologie, en 
de methodologie van niet-des-
tructieve analyses op het terrein.”

“Archeologen doen opgravingen 
in Turkije en het Nabije Oosten. 
Geologen en geografen onderzoe-
ken de herkomst van grondstof-
fen. Biologen doen onderzoek 
van pollen, dieren en macrobo-
tanische resten. Chemici probe-
ren uit scherven af te leiden welk 
voedsel er vroeger in de pot zat. 
Daarnaast werken ook forensi-
sche experts en informatici van 
ESAT mee.”

“Ons Centre for Archeological 
Sciences groeide uit tot een van de 
belangrijkste onderzoekscentra 
in Europa. De meeste groepen be-
perken zich tot één aspect, wij drij-
ven de multidisciplinariteit het 
verst door. Wij beperken ons ook 
niet tot Leuvense archeologische 
sites. Onze specialisaties vinden 
ook elders ingang, zoals de isoto-
penchemie bij herkomststudies, 
voedings- en dieetanalyses, en in-
zichten in klimaatevoluties.”

Jan Wouters (© Rob Stevens) Jan Van Impe (© Rob Stevens)Georges Gielen (© Rob Stevens)Patrick Degryse  (© Rob Stevens)Frank Verboven  (© Rob Stevens)

jaak poot
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economiste en 
minister van Binnenlandse Zaken 

annemie 
turtelBoom

Aanvankelijk behoort ze tot het 
CVP-kamp. “Van 1995 tot 1999 
was ik ondervoorzitter van de 
CVP-jongeren. We stelden ons 
kritisch op tegenover het natio-
naal bestuur, maar je kunt niet 
blijven kritiek geven. Op een 
bepaald moment moet je het 
aanvaarden of ermee stoppen. Ik 
ervoer een interne kloof tussen 
mezelf en mijn partij en moest 
me bezinnen.” Na een kort in-
termezzo bij de Nieuwe Chris-
ten-Democraten (met Johan Van 

Hecke en Karel Pinxten in 2001 – 
red.) kiest ze voor open VLD. “Ik 
was enorm gecharmeerd door 
de verruimingsoperaties van 
Verhofstadt, nog altijd. Ik heb 
nog geen seconde spijt gehad 
van mijn overstap, maar het was 
een zware beslissing. Ik liet een 
organisatie achter me waarin ik 
jaren actief was geweest. Geluk-
kig zetten veel jongeren de stap 
met mij.”

katrien steyaert

Geduld is een schone deugd, ze-
ker als je een interview wilt met 
een minister van Binnenlandse 
Zaken die haar tijd verdeelt tus-
sen overstromingen, onderhan-
delingen bij Brink’s en andere ur-
gente zaken. Onze eerste afspraak 
vervalt, maar op de valreep, vlak 
voor het weekend, kan Annemie 
Turtelboom even tijd vrijmaken. 
“Een minister werkt bijna 24 op 
24. De job laat me niet los, zeker 
niet in uitzonderlijke weken als 
deze.”

Snel handelen en analyseren is 
de boodschap. “Over de waterel-
lende kan je alleen maar conclu-
deren dat de civiele bescherming, 
brandweer, het leger en anderen 
zeer goed samengewerkt hebben. 
Toch voelde ik me soms als een 
verpleegster die een patiënt wel 
kan verzorgen, maar niet kan ge-
nezen. De dokter is in dit geval de 
dienst waterbeheer, een bevoegd-
heid van de gewesten. Het is in 
het belang van iedereen dat er 
meer eenheid komt.”

In crisissen voelt Turtelboom 
het gewicht van haar functie ex-
tra hard. “Als mensen met hun 
voeten in het water zitten, is het 
logisch dat de minister van Bin-
nenlandse Zaken in het holst van 
de nacht opgebeld wordt. Bij ram-
pen als de brand in het rustoord 
in Melle, de treinramp in Halle of 
de explosie in Luik ga ik meteen 
ter plaatse.”

Ze had het zich nooit kunnen 
voorstellen als student. “Ik ben 
een slechte carrièreplanner. Ik 
koester geen grote ambities, be-
halve dan mijn job goed doen, 
waar ik ook zit. Dat ik zo ver ge-
raakt ben, is omdat ik me af en toe 
smijt. Ik ben ook met mijn hoofd 
tegen de muur gelopen. Maar wie 
niets doet, doet niets verkeerd.”

Smartlappen
“Eén van de belangrijkste beslis-
singen in mijn leven was om na 
mijn studies regentaat (in Brussel 
– red.) economie bij te studeren in 

Leuven. Ik ben altijd met cijfers 
bezig geweest. Zowel de micro- 
als macro-economie boeit me. 
Op mijn achttiende voelde ik me 
niet klaar voor de universiteit, ik 
twijfelde te veel aan mezelf. Maar 
het bleef knagen. Ik ben blij dat 
ik nu niet moet denken: ‘Had ik 
het maar geprobeerd.’ Ik moest 
er wel veel voor over hebben. Het 
huidige bachelor-mastersysteem 
bestond nog niet en ik kreeg geen 
enkele vrijstelling. Maar het is ge-
lukt.”

“In Leuven en op kot ging de we-
reld open. Je leert veel leeftijdsge-
noten kennen. Eén van mijn bes-
te vriendinnen zat bij mij op kot.” 
Ze vergeet bijna te vermelden dat 
ze toen ook haar man leerde ken-
nen, een ingenieur. “Ik was geen 
groot fuifbeest maar woonde wel 
activiteiten van Ekonomika bij, of 
het nu het Smartlappenfestival of 
een debatavond was.”

“Het grootste deel van mijn tijd 
ging naar de Christen Democra-
tische Studenten (CDS), waar ik 
drie jaar actief was. Thuis lazen 
we duchtig kranten, bekeken de 
journaals en discussieerden over 
politieke dossiers. Door mijn gro-
te interesse en omdat ik iemand 
kende, kwam ik bij CDS terecht. 
Ik heb mee debatten georgani-
seerd in de Pieter de Somer-aula 
en was in mijn laatste jaar voor-
zitter.”

Verhofstadt charmeert
Turtelboom zegt het studenten-
leven en CDS vaarwel wanneer 
ze begint op de Katholieke Hoge-
school Leuven, in 1993. “Al mijn 
tijd ging naar die eerste job. Ik gaf 
een grote variatie aan vakken, van 
bank en verzekeringen tot statis-
tiek en marktonderzoek. Ik heb 
het tien jaar gedaan, en ben op-
leidingsverantwoordelijke mar-
keting geweest. De combinatie 
van harde cijfers en psychologie 
boeit me. Hoe verklaar je dat een 
glas kraantjeswater dertig keer 
goedkoper is dan een glas uit een 
designfles in een hotel? Dat is 
psychologie.”

“Ik was zo blij dat ik aan de 
KHLeuven aan de slag kon. Les-
geven was ook mijn ambitie toen 
ik aan de universiteit begon. Con-
stant veranderende kennis over-
dragen, scherp gehouden worden 
door jonge mensen, het sprak me 
enorm aan. Ik zou vandaag met 
plezier weer lesgeven. Ik heb het 
opgegeven toen ik parlements-
lid werd (in 2003 –red.), en ik me 
daarvoor helemaal wou geven.”

Turtelboom neemt loopbaan-
onderbreking en gaat voluit voor 

de politiek. “Het is een bal die 
rolt. In deze wereld kan je nau-
welijks plannen. Soms stond de 
politiek op een laag pitje en ging 
ik één keer per maand naar een 
lokale vergadering, zoals iemand 
anders gaat tennissen. Maar na 
vier jaar lesgeven werd het inten-
ser. Ik werd verkozen in het nati-
onaal VLD-bestuur en stak er tot 
twee avonden per week van mijn 
vrije tijd in.”

Volle goesting
In het Parlement krijgt Turtel-
boom de thema’s werk, sociale 
zaken en pensioenen toegewe-
zen, een kolfje naar haar hand. 
“Er waren veel gegadigden maar 
gelukkig zitten er veel juristen in 
het Parlement en is er meer mar-
ge voor economisten”, lacht ze. Ze 
begint intens te blokken en krijgt 
na vier jaar een goed rapport van 
De Standaard en De Morgen. “In 
het begin miste ik het toffe le-
rarenkorps en de studenten. Ik 
moest wennen aan de soms wei-
nig concrete of lang uitblijvende 
resultaten. Maar het is de enige 
manier om de samenleving mee 
vorm te geven, hoe cliché dat ook 
klinkt. En wie hard werkt, komt 
uiteindelijk bovendrijven.”

“Een goed politicus herken je 
aan zijn dossierkennis. Je kunt 
geen moeilijke beslissingen ne-
men als je de consequenties niet 
kan inschatten. Je moet ook veel 
uren kunnen kloppen, ook op za-
terdagavond of zondagochtend in 
de auto stappen op weg naar een 
lokale afdeling of eetfestijn. Doe 
je dat niet met volle goesting, dan 
hoor je niet in de politiek.”

Ook niet onbelangrijk: omkun-
nen met kritiek. Recent kreeg 
Turtelboom boze Brink’s-werk-
nemers tegen zich, die vreesden 
voor hun job. “Ik begrijp hun 
standpunt, maar heb hen uitge-
legd dat ik gebonden ben aan de 
vergunningswetgeving en iets 
Kafkaiaans als het dubbele sta-
tuut (van arbeiders en bedienden 

“Je krijgt 
niet altijd 
meteen gelijk”

Geen groot carrièreplan maken maar je af 
en toe smijten. Dat blijkt de sleutel te zijn 
tot de loopbaan van Annemie Turtelboom, 
ooit begonnen als regente en op haar drie-
enveertigste ‘s lands eerste vrouwelijke 
minister van Binnenlandse Zaken.

“Ik ben een slechte
carrièreplanner. 
Ik koester geen
grote ambities.”

(© Rob Stevens)
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Twintig jaar geleden 
richtte Hervé Eeckman 
samen met zijn mede-
student Benoit Lannoo 
de BrailleKrant op. Anno 
2010 blikt hij terug op 
een uniek initiatief. Te-
gelijk lonkt hij naar een 
nieuwe wereldprimeur.
 
katrien steyaert

“De batterijen zijn leeg. Gelie-
ve het toestel op te laden.” De 
Daisy-speler klinkt in de woon-
kamer van Hervé Eeckman (44). 
“Het ding is nog dominant ook”, 
vindt onze fotograaf. “Tja, een 
vrouwenstem”, grapt Eeckman. 
Maar dominant of niet, voor de 
niet-ziende Eeckman is Daisy 
een zegen. Het Digital Accessible 
Information System is een inter-
nationale standaard die docu-
menten toegankelijk maakt voor 
niet- en slechtzienden.

Als student kon Eeckman alleen 
dromen van dergelijke technolo-
gie. “Toen ik in 1985 rechten be-
gon, bestonden er geen notitie-
toestellen of cursussen in braille. 
Ik had ze op cassette en nam de 
lessen op. Op basis van die twee 
typte ik samenvattingen op een 
brailletoestel. Monnikenwerk. 
Vanaf de eerste licentie had ik 
gelukkig een notitietoestel. Mijn 
resultaten waren wel omgekeerd 
evenredig met de technologische 
vooruitgang”, glimlacht hij.

Eeckmans tijd gaat vooral naar 
zijn engagement in de Academi-
sche Raad. “Ik vertegenwoordig-
de de studenten, niet een speci-
fieke groep. Voor studenten met 
een handicap waren er al werk-
groepen, zoals die van wijlen My-
riam Van Acker. Ook rector Dille-
mans stond open voor personen 
met een beperking. Het was een 
rijke periode.”

Feest
Bij Eeckman geen sporen van 
frustratie of gemiste kansen. 
“Het enige dat wrong, was dat 
ik in gesprekken met proffen en 
medestudenten voelde over min-
der informatie te beschikken. 

Als ik vroeg waar ze die haalden, 
antwoordden ze vaak: ‘Uit de 
krant’. Zo groeide het idee een 
dagblad te maken voor niet- en 
slechtzienden.”

“Benoit Lannoo is een vriend 
sinds jaar en dag. Samen hebben 
we in 1990 de vzw BrailleKrant 
opgericht, waarvan ik zestien jaar 
voorzitter bleef. In Nancy deed 
L’Est R het ons voor. We dachten: 
‘Als de Fransen het kunnen, dan 
wij ook’. We zetten alles op alles 
en verzamelden mensen die erin 
geloofden, zoals Myriam Van Ac-
ker, professor Jan Engelen en Luc 
Desmet, nu zaakvoerder van Sen-
sotec (bedrijf dat hard- en software 
maakt voor personen met een lees-
handicap, red.). Van de Vlaamse 
uitgeversmaatschappijen hapte 
alleen de VUM toe. CEO Guido 
Verdeyen was een aangename en 
sociaal voelende man. Dankzij 
zijn fiat krijgen we van de VUM, nu 
Corelio, al twintig jaar informatie, 
steun en kantoren. Gratis.”

“De redactie van De Standaard, 
en sinds 1997 ook Het Nieuwsblad, 
maakt een selectie van artikels die 
onze werknemers ’s nachts om-
zetten in braille. Bij de eerste ver-
schijning op 15 december 1992 
was het feest! Er was ongelooflijk 
veel belangstelling en we haalden 
meteen 120 abonnees.”

Krap
Vandaag bereikt de BrailleKrant 
nog steeds slechts 1 procent van 
de bijna 13.000 niet- en slecht-
ziende Vlamingen. “Op basis van 
de lezersaantallen van De Stan-
daard en Het Nieuwsblad zouden 
we 275 abonnees moeten heb-
ben. Toch had de overheid niet zo 
snel onze subsidies mogen terug-
schroeven. Toegegeven, 120.000 
euro per jaar was rijkelijk maar 
met de huidige 62.000 euro kun-
nen we amper ons personeel be-
talen. We hadden meer tijd moe-
ten krijgen om de trage groei van 
abonnementen te verklaren.”

Toch zit de BrailleKrant niet 
stil. “Dankzij de DigiKrant, die 
verstuurd wordt op diskette of 
via e-mail, kunnen we bijna de 
volledige kranteninhoud mee-
geven. Het nadeel is dat je aan je 
pc gekluisterd zit. Dat is niet zo 
bij de Audiokrant, die we in 2008 

met Jan Engelen en zijn Onder-
zoeksgroep Document Architec-
turen van de K.U.Leuven hebben 
ontwikkeld. Met een draagbare 
speler kan je de krant overal be-
luisteren.”

Hij demonstreert hoe het Dai-
sy-toestel met heldere stem voor-
leest. We horen de laatste sport-
uitslagen en achtergrond bij de 
overstromingen. “Het kost me 
ongeveer 45 minuten, even lang 
als de gemiddelde Vlaamse kran-
tenlezer.”

Sinds december 2009 verschijnt 
de braillekrant niet meer op pa-
pier. “Slechts een klein aantal 
abonnees las hem nog en onze 
middelen zijn beperkt. Er klonk 
protest maar de meesten zijn 
overgestapt naar de Audiokrant.”

Gelukkig
Eeckman werkte als jurist maar 
liet de BrailleKrant nooit los. 
Sinds 2008 is hij coördinator van 
de intussen tot Kamelego omge-
doopte vzw. “Ik werk vooral aan 
een mentaliteitswijziging. Veel 
niet-zienden hebben nooit gewe-
ten wat een krant is, of geloven 
niet dat ze hem zelfstandig kun-
nen lezen. Ik wil hen overtuigen 
van de inhoudelijke meerwaar-
de, tegenover radio en televisie. 
Jammer genoeg kost zoiets tijd, 
en maak dat de overheid maar 
eens diets…” Ook de prijs ligt ge-
voelig. “Armoede is veel mensen 
met een handicap niet vreemd. 
300 euro voor een jaarabonne-
ment is te hoog gegrepen. Ik heb 
dat nu tot een derde kunnen te-
rugbrengen.”

Andere dan de VUM-kranten 
ontsluiten is verre toekomstmu-
ziek. Veel dichterbij is de internet-
krant. “Zo zouden we beter kun-
nen inspelen op de actualiteit. De 
testfases met de nieuwe internati-
onale Daisy-standaard voor inter-
netbestanden zijn goed verlopen. 
Vanaf februari zal je onze krant – 
al dan niet via een draadloze ver-
binding – kunnen downloaden 
of live streamen. Een dagelijkse, 
bijna volledige Daisy-krant zal 
uniek zijn in de wereld. Ik ben nu 
al gelukkig, maar de dag dat onze 
internetkrant er is, ben ik de ge-
lukkigste mens ter wereld.”

www.kamelego.be

– red.). Ik neem beslissingen in 
eer en geweten, maar weet dat 
een deel van de bevolking daar 
soms niet achterstaat. Voor me-
zelf is het makkelijker dan voor 
mijn omgeving, die de kritiek 
soms minder kan duiden.”

Duivenmelker
Turtelboom is actief in de ge-
meentepolitiek van haar woon-
plaats Puurs en van maart 2008 
tot juni 2009 is ze België’s eer-
ste minister van Migratie en 
Asielbeleid. Ze geeft toe dat ze 
het dan hard te verduren kreeg, 
vooral vanuit het kamp van PS-
minister van Maatschappelijke 
Integratie Marie Arena. “Met 
de hongerstakingen en kraan-
bezettingen werd het zeer emo-
tioneel gespeeld. Mensen wer-
den aangestuurd om zich uit te 
hongeren om mij onder druk 
te zetten. Ik wilde natuurlijk 
niet dat er iemand stierf. Het 
enige wat je dan rechthoudt, is 
een duidelijke lijn bepalen en 
die volgen. Je mag je niet laten 
leiden door de emoties van de 
dag. Ik merk dat het asielbeleid 
nu verstrengt, iets waar ik altijd 
voor heb gepleit. Soms krijg je 
niet meteen gelijk, maar vroeg 
of laat vallen de teerlingen.”

“Het meest trots ben ik op de 
brandweerhervorming, waar-
voor ik zopas 32 miljoen heb 
gekregen. Op Binnenlandse Za-
ken heb ik een enorm respect 
gekregen voor brandweerman-
nen, die meer doen dan alleen 
hun job. Ze verdienen deze her-
vorming. De eerste grote stap 
is gezet: de verdeling in zones 
waardoor ze op grotere schaal 
materialen en knowhow kun-
nen uitwisselen. Ik zie het zo: 
we hebben nu het gaspedaal in-
gedrukt tot 100 km/u, mijn op-
volger kan nog 120 km/u gaan. 
Ik kan er mee leven dat in de 
politiek alles eindig is.”

Hoe lang Turtelboom haar 
functie nog zal uitoefenen, is 
een vraag voor Vande Lanotte, 
zegt ze. “Ik voel me als een dui-
venmelker die wacht tot zijn 
duiven vallen, maar misschien 
zijn ze nog niet eens gelost. Er 
moet zo snel mogelijk een nieu-
we regering komen want dit is 
niet goed.”

Een iets minder drukke agen-
da zou in goede aarde vallen bij 
haar twee dochters, van acht 
en elf. “Het ministerschap is 
niet te combineren met een 
gezin. Dat is een nuchtere con-
statering. Onlangs had ik mijn 
dochters met klem beloofd dat 
we samen naar de kapper zou-
den gaan, tot er een dringend 
bericht over terreurdreiging 
binnenkwam. Ik heb ook al 
gezinsvakanties moeten onder-
breken, en soms zie ik hen den-
ken: ‘Nu is de maat vol’. Maar ik 
denk dat ze er mee om kunnen. 
Het is mijn grootste droom dat 
ze opgroeien tot gelukkige, sta-
biele kinderen.”

Tijd met haar gezin is Turtel-
booms voornaamste ontspan-
ning. “In de knusse zetels van 
een filmzaal val ik in slaap en 
ook fitnessen gebeurt met wis-
selend succes”, lacht ze. “De 
job slorpt me helemaal op, in 
die mate dat ik amper tijd heb 
om te bedenken wat er hierna 
komt. Ik heb een diploma en 
zolang ik gezond blijf, vind 
ik wel iets. Ik vind altijd mijn 
weg.” 

Hervé Eeckman (© Rob Stevens)

*** Laat u niet misleiden door 
het fotootje bij dit eerste be-
richt in uw Alumni-telex: nee, 
de Amerikaanse zangeres 
Lady Gaga (foto) is géén oud-
studente van de K.U.Leuven. 
Wél een alumnus is professor 
sociologie Mathieu Deflem, 
die ook zijn carrière in Leu-
ven begon, maar sinds 1992 
in de Verenigde Staten woont 
en werkt. Aan de University of 
South Carolina zal hij in de 
lente van 2001 een undergra-
duate course geven over Lady 
Gaga als sociologisch feno-
meen. “Ik wilde iets doen om-
trent roem en hoe dat mensen 
verandert”, lichtte Deflem toe 
in De Standaard. “Lady Gaga 
heeft inmiddels meer dan 
twintig miljoen fans op Fa-
cebook en meer dan zes mil-
joen mensen volgen haar op 
Twitter. Haar roem is zo snel 
gegroeid dat het bijzonder 
interessant is te onderzoeken 
welke sociale dimensies dat 
kunnen verklaren.” Deflem 
is ervaringsdeskundige: hij 
zag zelf al dertig concerten 
van Lady Gaga en ontmoette 
haar ook enkele keren. De so-
cioloog haalde met zijn initi-
atief verschillende internati-
onale media. ‘Professor goes 
goo-goo for Gaga’, titelde een 
studentenkrant uit Ohio. The 
Guardian verwoordde het 
subtieler: ‘Degrees of Gaga: 
education of a Lady’.

*** Je moet een beetje gaga 
zijn om in het huidige tv-
landschap een nieuw produc-
tiehuis te lanceren. Maar dat 
is precies wat oud-studenten 
Germaanse Wim Vanseveren 
en Dimitri Casteleyn – die 
al het bestuursduo van het 
Tieltse Theater Malpertuis 
vormen – samen met drie ex-
Woestijnvissers gaan doen. 
De Raconteurs heet hun pro-
ductiehuis, een naam die 
verwijst naar de “creatieve 
verhalentelevisie” genre Me-
neer Doktoor die de initiatief-
nemers voor ogen hebben. 
Volgend jaar zouden al twee 
van hun producties te zien 
moeten zijn op één van de 
grote zenders – meer details 
nog niet bekend. Vanseveren 
werkte eerder zestien jaar bij 
de VRT en als netmanager 
van TV1 gaf hij een nieuwe 
impuls aan die zender. Mis-
schien ging het opnieuw 
kriebelen toen Buiten De Zone 
(foto) – een programma waar-
bij hij als producer nauw be-
trokken was – onlangs einde-
lijk op dvd werd uitgebracht. 

(rvh)

Telex
Alumni

“Elke blinde 
kan de krant lezen”
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Jaak poot

Margaret Bath: “Wij produceren 
vezelrijke graanproducten voor 
het brede publiek. Voor ons be-
tekent de samenwerking met 
Kristin en Jan de perfecte keuze 
voor diepgaand onderzoek naar 
prebiotica die uit tarwezemelen 
worden geïsoleerd.” Prebiotica 
zijn niet-verteerbare levensmid-
deleningrediënten, die selec-
tief de groei en/of de activiteit 
van één of meerdere soorten 
bacteriën in de dikke darm sti-
muleren, en zo de gezondheid 
van de gastheer bevorderen. Ze 
stimuleren de goede micro-or-
ganismen in het spijsverterings-
stelsel ten nadele van de minder 
gunstige.

“Bepaalde graancomponenten 
hebben een positieve invloed 
op de gezondheid”, zegt Kristin 
Verbeke. “We weten alleen niet 
welke metabolische  processen 
daarin een rol spelen. Wij willen 
duidelijkheid over de belangrijk-
ste basismechanismen in het di-
gestieve systeem die de werking 
verklaren.” Nelson Almeida, di-
recteur Global Nutrition Science 
bij Kellogg’s: “Niemand ontra-
felde die processen tot nu toe. 
Inzicht daarin moet ons de weg 
wijzen om de producten effici-
enter te maken, zodat het eind-
resultaat voor de gezondheid van 
de consument nog verbetert. Wij 
geloven dat de onderzoeksgroep 
van Jan Delcour en Kristin Ver-
beke die basismechanismen kan 
blootleggen.” De leerstoel kreeg 
de naam van een van de twee 
broers die honderd jaar geleden 
het Kellogg’s concern opstartten. 
William Keith Kellogg had heel 
zijn leven – meer nog dan zijn 
broer John Harvey – een sterke 
interesse voor de gezondheidsef-
fecten van granen.

Het beste onderzoek
Professor Jan Delcour leerde 
Margaret Bath kennen toen ze 
beiden lid waren van de raad 
van bestuur van de American As-
sociation of Cereal Chemists In-
ternational. “Ik waardeerde al 
snel zijn kennis en inzichten en 
nam hem op in onze Science Advi-
sory Board. Die geeft advies over 
onze onderzoeksagenda. In die 
raad zitten maar twee Amerika-
nen, naast vijf Europeanen, een 
Japanner en een Australiër. Wij 
hebben wel onze zetel in Ame-
rika, maar we zijn een multinati-
onal die alleen geïnteresseerd is 
in het beste onderzoek. Waar dat 
ook gebeurt.”

Jan Delcour: “Kristin en ik 
speelden al een tijdje met het 
idee voor dit onderzoek, maar 
we hadden niet onmiddellijk de 
financiële middelen. Daarom 

vertelde ik Margaret over onze 
onderzoeksaanpak en binnen 
de drie weken was er een ak-
koord over een financiering voor 

vijf jaar. De middelen komen 
van een bedrijf, maar Kellogg’s 
gaat ermee akkoord dat wij echt 
fundamenteel basisonderzoek 

doen, zonder directe commer-
ciële toepassingen. Het bedrijf 
vraagt alleen elk jaar een financi-
eel verslag.”

Kellogg’s financiert 
basisonderzoek naar granen
“Het is de eerste keer in zijn honderdjarige geschiedenis dat Kellogg’s fundamenteel on-
derzoek aan een universiteit financiert”, zegt Margaret Bath, Vice President Research, 
Quality and Technology van het bedrijf. “Wij kozen voor de K.U.Leuven omdat deze univer-
siteit het beste onderzoek voert naar granen en vezels.” De professoren Jan Delcour van het 
Centrum voor Levensmiddelen- en Microbiële Technologie en Kristin Verbeke van Gastro-
enterologie zijn samen titularis van de W.K.Kellogg Chair in Cereal Science and Nutrition.

Vlnr: Jan Delcour, Kristin Verbeke, Margaret Bath en rector Mark Waer (© Rob Stevens)

Werkgroep kennis en
maatschappiJ
Causerie: ‘Kan de Vlaamse be-
drijfswereld in een gemondialiseer-
de economie voor een duurzaam 
behoud van welvaart zorgen?’ door 
Karel Van Eetvelt 
• 7 december, 19u15, Universiteits-
hal, Promotiezaal, Naamsestraat 
22, Leuven 
Causerie: ‘Waarom zijn doorbra-
ken noodzakelijk in de wereld van 
vandaag?’ door Karel Vinck
• 21 januari, 19u15, Universiteitshal, 
Promotiezaal, Naamsestraat 22, 
Leuven
• Info: activiteiten@alum.
kuleuven.be, (t) 016 32 40 02
• alum.kuleuven.be/kennis.html

science@Leuven
Christmas Lecture 2010
• 18 december, van 15u tot 18u, 
Aula Pieter De Somer,
Deberiotstraat 24, Leuven, 
• Info: Cindy.Beelen@wet.
kuleuven.be, (t) 016 32 14 03,
(f) 016 32 19 95

Leuvens aLumni orkest
Concert ‘Stadsgezichten & Streek-
gezangen’
• 11 december, 20u15 en 12 decem-
ber, 15u, Aula Pieter de Somer, 
Deberiotstraat 24, Leuven 
• Info: info@lao.be, (t) 016 32 03 40
• www.lao.be

aLumni Lovanienses 
antWerpen
Bezoek aan Studio 100 met een 
tweegesprek met Hans Bourlon, 
CEO Studio 100 en Karel Van 
Eetvelt, gedelegeerd bestuurder 
UNIZO 
• 18 januari, 18u30, Halfstraat 80, 
2627 Schelle
• Info: Erik.Gobin@alum.kuleuven.
be, (t) 016 32 40 02
• alum.kuleuven.be/verenigingen/ 
Antwerpen.html

reizen met aLumni
oman
Van 5 tot 14 maart 2011 organiseert 
Alumni Lovanienses een alumni-
reis naar Oman. Begeleiding: Nina 
Igochina.
• De richtprijs bedraagt 2.990 euro 
p.p. bij min. 25 personen (supplement 
465 euro voor éénpersoonskamer)
• alum.kuleuven.be/reizen/Oman

marokko
Van 12 tot 17 april 2011 organiseert 
Alumni Lovanienses een alumnireis 
naar Marokko. Begeleiding: Erik 
Gobin.
• De richtprijs bedraagt 1.280 euro 
p.p. bij min. 25 personen (supplement 
160 euro voor éénpersoonskamer).
• alum.kuleuven.be/reizen/Marokko

armenië en georgië
Van 7 tot 16 juni 2011 organiseert 
Alumni Lovanienses een alumnireis 
naar Armenië en Georgië. Begelei-
ding: Nina Igochina.
• De richtprijs bedraagt 1.995 euro 
p.p. bij min. 25 personen (supplement 
420 euro voor éénpersoonskamer)
• alum.kuleuven.be/reizen/ 
ArmenieGeorgie

inschrijven voor al deze reizen 
kan op alum.kuleuven.be/reizen/
index.html

agenda 
aLumni

Voorzitter Jan Delcour: “Dit 
centrum komt er op initiatief 
van vicerector Karen Maex. Zij 
stimuleert in de verschillende 
deeldomeinen brede onder-
zoekscentra. LFoRCe groepeert 
350 onderzoekers onder leiding 
van 35 professoren. Wij doen 
onderzoek naar levensmidde-
lentechnologie, maar hebben 
ook aandacht voor de relatie 
tussen voeding en gezondheid 
en de sociale aspecten van het 
voedselbeleid.”

Afdelingshoofd Marc Hen-
drickx van het Centrum voor 
Levensmiddelen- en Microbi-
ele Technologie: “Wij werken 

in LFoRCe met een horizontale 
structuur over alle afdelingen en 
groepen heen. We onderzoeken 
de hele keten: van de grondstof-
fen tot het eindproduct dat de 
consument op zijn bord krijgt. 
En we gaan na hoe hij de pro-
ducten in maag en darmkanaal 
verwerkt. Ons doel? De voe-
dingsketen zo veilig en gezond 
mogelijk maken en daarbij de 
beste procestechnieken toepas-
sen. De W.K.Kellogg-leerstoel 
is een perfect voorbeeld van de 
integratie tussen technologie en 
voeding/gezondheid die bij ons 
centraal staat.”

“De K.U.Leuven ziet LFoRCe 

als een speerpuntcentrum dat 
de interactie tussen onderzoe-
kers met diverse achtergron-
den moet bevorderen. Maar het 
krijgt ook een functie als ‘loket’ 
naar de buitenwereld. Het moet 
ons onderzoek grotere visibili-
teit geven en een portaal worden 
waarnaar iedereen die begaan 
is met onderzoek naar voeding, 
automatisch refereert. Dat be-
tekent dat we in de toekomst 
ook beleidsmateries zullen aan-
kaarten op Vlaams én Europees 
niveau.” Dr. Kurt Gebruers werd 
aangesteld als coördinator van 
LFoRCe. 

www.biw.kuleuven.be/LFoRCe

Lforce: nieuw speerpuntcentrum 
rond levensmiddelen 
en voedingswetenschappen
Kristin Verbeke en Jan Delcour liggen ook mee aan de basis 
van LFoRCe, het gloednieuwe Leuvense Onderzoekscentrum 
voor Levensmiddelen- en Voedingswetenschappen, dat op 19 
november zijn lanceringssymposium hield met 280 binnen- 
en buitenlandse deelnemers.
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Verlies of verlossing?
“Een heleboel dingen ga ik na-
tuurlijk serieus missen nu ik met 
emeritaat ben: het contact met de 
patiënten, met de studenten, met 
mijn teamleden – met sommigen 
van hen stond ik twintig jaar in 
de operatiezaal. Ik zou liegen als 
ik dat niet zou toegeven. Som-
mige patiënten volg je jarenlang 
op en met hen bouw je ook echt 
een band op. Maar ik zie ook de 
voordelen wel: ik ben altijd om 
zes uur opgestaan om mijn ronde 
te gaan doen in het ziekenhuis en 
nu hoeft dat eindelijk niet meer 
– ik merk nu dat ik pas spontaan 
wakker word om halfnegen. En ik 
ben blij verlost te zijn van de ad-
ministratieve belasting die je als 
diensthoofd te beurt valt – elke 
twee jaar een beleidsplan opstel-
len bijvoorbeeld. En ook de tal-
loze vergaderingen laat ik graag 
aan me voorbijgaan, net zoals de 
klachtenbrieven van misnoegde 
patiënten. Ik vond het belangrijk 
die steeds persoonlijk en snel te 
beantwoorden, maar om nu te 
zeggen dat ik dat graag deed….”

“In ieder geval ben ik niet bang 
voor het zwarte gat. Men heeft 
me gevraagd om de geschiedenis 
van de geneeskunde te doceren 
als vrij vak. Ik heb altijd veel van 
geschiedenis gehouden – ik heb 
het zelfs lange tijd overwogen te 
studeren – en ik verzamel al jaren 
boeken over het onderwerp. Mijn 
cursus is bijna klaar. En ik blijf 
voorzitter van de Medische Com-
missie Rode Kruis Vlaanderen en 
van de provinciale raad van de 
Orde, en beheerder en lid van de 
raad van bestuur van een aantal 
organisaties en ziekenhuizen.” 

“Daarnaast ga ik meer tijd heb-
ben voor andere dingen. Mijn 
kleinkinderen bijvoorbeeld – ik 
heb er twee. Volgende week neem 
ik ze mee naar Disneyland Parijs. 
Onze twee dochters heeft mijn 
vrouw min of meer in haar eentje 
opgevoed – ikzelf was er nooit. Ge-
lukkig hebben we toch een heel 
warme relatie. Ik wil ook weer va-
ker gaan lopen – ik droom er zelfs 

van nog één keer mee te doen aan 
de twintig kilometer van Brussel 
– al zal ik daarvoor eerst nog wat 
kilo’s moeten kwijtspelen.”

Opereren of doceren?
“Ik heb het allebei graag gedaan 
maar ik denk dat ze me makke-
lijker konden missen als chirurg 
dan als docent. Ik gaf zeer veel les 
– mijn lesopdracht is nu onder 
zeven mensen verdeeld. Ik haal-
de daar veel voldoening uit, ik 
vond het fijn om de colleges voor 
te bereiden. Bij een operatie heb 
je dan weer vaak de adrenaline 
van het onverwachte. Al moet je 
dat ook weer relativeren: zelfs in 
ons traumacentrum – één van de 
grootste van de Benelux – komen 
levensbedreigende polytrauma’s 
slechts af en toe voor. Grappig is 
wel dat mijn allerlaatste operatie 
een kniefractuur betrof – de laat-
ste jaren deed ik hoofdzakelijk 
de complexe heupchirurgie. Ook 
mijn allereerste operatie, acht-
endertig jaar geleden, als tweede 
assistent, was trouwens een knie-
operatie!”

Zwarte gat?
“U gaat me toch niet naar het 
zwarte gat vragen? Daar is vol-
strekt geen sprake van. Soms zou 
ik graag eens rustig kunnen gaan 
zitten en niets doen. Ik doceer als 
emeritus met opdracht nog een 
college en ik heb nog voldoende 
onderzoekscontracten om tot 
mijn zeventigste aan de slag te 
blijven. Ik kom net terug van een 
lang onderzoeksverblijf in Duits-
land, waar ik een Humboldt-Preis 
mocht ontvangen: die wordt toe-
gekend aan onderzoekers van wie 
men ook in de toekomst ‘weitere 
Spitzenleistungen’ kan verwach-
ten. Voor mij verandert er dus 
voorlopig niet zóveel. Al had ik 
het bij het opruimen van mijn bi-
bliotheek onlangs wel een beetje 
moeilijk: het is een vreemd gevoel 
dat ik die kennis niet meer zal 

het emeritusexamen 
Volgens het emeritibeleid van onze universiteit mag elke ZAP’er die minstens vijfentwintig academische dienstjaren heeft, de ex-
tra titel van emeritus voeren wanneer hij of zij met pensioen gaat. Campuskrant maakt voor enkele professoren een uitzondering. 
Als tegenprestatie voor alle examens die ze tijdens hun carrière hebben afgenomen, worden ze door ons nog één keer zelf op de 
rooster gelegd. Pas dan willen ook wij hen emeritus noemen.

ine van houdenhove

traumatoLoog

Paul Broos

(© Rob Stevens)

(© Rob Stevens)

FiLosooF

Carlos Steel

kunnen overdragen naar de stu-
denten – ik heb altijd zeer graag 
lesgegeven.”

Beleid of onderzoek?
“Ik ben bijna twintig jaar inten-
sief betrokken geweest bij het be-
leid van het Hoger Instituut voor 
Wijsbegeerte, waaronder negen 
jaar als decaan. In die periode 
heeft het Instituut een autonoom 
facultair statuut gekregen, wat 
een nieuwe dynamiek mogelijk 
gemaakt heeft binnen onderwijs 
en onderzoek. Anderzijds mag 
het Instituut nooit een gesloten 
huis worden: filosofie kan alleen 
bestaan dankzij interactie met 
andere disciplines en het maat-
schappelijk gebeuren.” 

“Ik heb nooit een keuze willen 
maken. Ik heb een filosofische én 
een politieke kant – voor een Pla-
tonicus hoeft daar trouwens geen 
tegenstelling tussen te bestaan. 
Ik heb altijd behoefte gehad om 
standpunten in te nemen en men-
sen te confronteren met andere 
ideeën, en nieuwe beleidsinitia-
tieven te nemen of andere te be-
strijden. Maar ook toen ik decaan 
was ben ik volop aan onderzoek 
blijven doen. Ik heb een interna-
tionale reputatie in antieke en 
middeleeuwse filosofie, en heb 
het De Wulf-Mansioncentrum uit-
gebouwd tot een internationaal 
erkend onderzoekscentrum in 
dat domein. Ik vind dat wie in het 
beleid stapt op facultair niveau 
zijn academisch onderzoekspro-
fiel niet zou mogen opofferen. Al 
is beide combineren wel zwaar. Ik 
woonde bijna op mijn bureau, ik 
was aanwezig op alles wat er aan 
de faculteit gebeurde. Ik heb er 
wel altijd naar gestreefd om effi-
ciënt te zijn, aan oeverloos verga-
deren heb ik een hekel. Tijd voor 
hobby’s heb ik nooit gehad; mijn 
sport was en is fietsen van het één 
naar het ander. Ik ben wel een 
muziek- en kunstliefhebber en 
wil daar nu meer tijd voor vrijma-
ken. Zo ben ik nu een filosofisch-
culturele reis naar Sicilië aan het 
organiseren.” 

Spijt of niet?
“Soms betreuren collega’s in 
deze rubriek dat zij onvoldoende 
tijd hadden voor hun gezin. Een 
academische carrière dreigt, zo-
als elke andere drukke baan, je 
familieleven op te slokken. Wij 
hebben vier zonen en ondertus-
sen ook een kleinkind, en die 
hebben er wel voor gezorgd dat 
ze voldoende aandacht kregen. 
Wat dat betreft hoef ik dus geen 
spijt te hebben, al gebeuren er 
in een leven dingen die je liever 
niet zou gehad hebben. Maar dat 
is geen spijt, maar soms een diep 
verdriet.” 

“Misschien had ik ervoor moe-
ten zorgen dat André Oosterlinck 
een tegenkandidaat had bij de 
rectorverkiezing na zijn eerste 
termijn, zodat er toen een diep-
gaand debat was geweest over 

Zwarte gat?
“‘Zorg maar dat je niet in een 
zwart gat valt’, zei mijn echtge-
noot, toen ik hem vertelde van 
mijn voornemen om met bijzon-
der emeritaat te gaan. Maar ik 
heb de gevolgen van blijven wer-
ken tot mijn 65ste op professio-
neel en op persoonlijk/familiaal 
vlak goed tegen elkaar afgewogen 
– een aanpak uit de psychologi-
sche besliskunde, een vak dat ik 
jarenlang doceerde – en toen was 
het duidelijk. Het is tijd om an-
ders en wat rustiger te gaan leven, 
zodat ik meer tijd heb voor mijn 
familie en vrienden, onder meer 
voor mijn zoon met mentale han-
dicap en mijn bejaarde ouders. 
En voor de aangename dingen 
van het leven: lezen, tentoonstel-
lingen bezoeken en city trips ma-
ken samen met mijn echtgenoot. 
Voor dat alles heb ik vele jaren te 
weinig tijd gehad. Ik ben meer 
dan drieëndertig jaar verbonden 
geweest aan het Centrum voor 
Menselijke Erfelijkheid en heb 
er samen met mijn medewerkers 
veel onderzoek gedaan naar de 
psychologische impact van erfe-
lijke risico’s en genetisch testen.” 

“In de genetische kliniek heb ik 
een belangrijke rol kunnen spe-
len bij de uitbouw van de multi-

psychoLoge

Gerry 
Evers-Kiebooms 

disciplinaire benadering van pre-
dictieve genetische tests die het 
mogelijk maken op te sporen of 
iemand later de ziekte zal krijgen 
die in de familie voorkomt. Ik ben 
gelukkig dat beide activiteiten 
van mijn groep bijgedragen heb-
ben tot de internationale uitstra-
ling van de dienst. Ik ben vanuit 
de K.U.Leuven al sinds 1996 lid 
van het Belgische Raadgevend 
Comité voor Bio-Ethiek en heb er 
meegewerkt aan vele adviezen die 
raakvlakken hebben met geneti-
ca. In de toekomst zal de evolutie 
in de genetica nog vele vragen uit-
lokken, zodat verder actief blijven 
in het comité zeker zinvol is.” 

“Daarnaast loop ik rond met 
plannen om nog ‘iets’ te doen  
met mijn kennis over psycholo-
gische besliskunde. Maar welke 
vorm dat concreet zal aannemen, 
daar ben ik nog niet uit. Het mag 
zeker niets zijn wat me te zeer 
opslorpt. Ik speel ook met de ge-
dachte om mijn ervaring en mijn 
contacten meer in te zetten om 
iets te kunnen doen voor de voor-
ziening waar mijn zoon tijdens de 
week verblijft en waar ik sinds en-
kele jaren lid ben van de Raad van 
Bestuur. Ik hoop dat dit ook ten 
goede kan komen aan vele andere 
personen met mentale handicap 
en hun familie.”

Werk of gezin?
“Ik ben ondanks de mentale han-
dicap van mijn jongste zoon altijd 
blijven werken, dankzij de steun 
van mijn familie, vooral mijn 
moeder, die tijdens zijn eerste zes 
levensjaren heel veel voor hem 
zorgde. Toen hij pas geboren was, 
was ik nog aan mijn doctoraat be-
zig en we waren aan het bouwen. 
Achteraf vraag je je af hoe je dat 
hebt gebolwerkt. Maar uit mijn 
werk putte ik vaak de energie om 
alles te blijven aankunnen. Dat 
neemt niet weg dat de combina-
tie zeer zwaar was: twee soorten 
plichtsbesef zijn voortdurend 
met elkaar in conflict.” 

Meisjesnaam
of dubbele naam?
“Ik gebruik de naam van mijn 
man in combinatie met mijn 
meisjesnaam, hoewel ik mezelf 
als een pragmatische feministe 
beschouw. Ik heb daaromtrent 
soms de wind van voren gekre-
gen van enkele collega’s binnen 
het interuniversitair programma 
genderstudies waar ik een deel 
van het vak ‘Vrouw en gezond-
heidszorg’ doceerde. Het is tus-
sen haakjes frappant hoe het 
vaker de vrouwen zijn die de cru-
ciale rol op zich nemen om fami-
lieleden te informeren over erfe-
lijke risico’s en die het initiatief 
nemen voor genetische tests. Ik 
heb me pas onlangs gerealiseerd 
dat ik best een risico nam door te 
publiceren onder de naam Evers-
Kiebooms. (lacht) Gelukkig heb-
ben mijn man en ik lief en leed 
relatief goed weten te delen.”

(© Rob Stevens)

de hervormingen die op komst 
waren. Dat had mogelijk ook in-
vloed gehad op de verdere ont-
wikkeling binnen de universiteit. 
Soms vraag ik me ook af of ik wel 
genoeg heb deelgenomen aan het 
maatschappelijk debat. Maar ik 
héb al gewoekerd met mijn tijd. 
Griekse of Latijnse filosofische 
teksten uitgeven is bijvoorbeeld 
bijzonder arbeidsintensief. Mis-
schien heb ik daaraan teveel tijd 
besteed als filosoof? Maar ik doe 
dat graag en goed, en je kan nu 
eenmaal niet álles doen. Elke 
keuze is ook een fatum.”
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Dieter ceustermans

Van Hoovels studeerde in juli 
vorig jaar af als master in de 
lichamelijke opvoeding en be-
wegingswetenschappen. In ok-
tober van dat jaar begon hij aan 
een doctoraatsopleiding. Maar 
zijn overwinning in het Belgisch 
kampioenschap mountainbike 
in juli van dit jaar en nog een 
paar andere goede resultaten 
doen hem nu radicaal van koers 
veranderen.

“Ja, het is een grote stap, maar 
het boterde niet echt met mijn 
promotor en bovendien heb ik de 
laatste tijd zulke goede resultaten 
behaald als mountainbiker dat ik 
me begon af te vragen wat er mo-
gelijk zou zijn als ik me volledig 
op de sport zou toeleggen, want 
tot nu toe heb ik werk en sport al-
tijd gecombineerd. Maar ik word 
geen profwielrenner, zoals nu her 
en der wordt beweerd. Mijn ploeg 
ondersteunt mij logistiek en ik 
krijg wellicht een soort onkos-
tenvergoeding, maar ik heb geen 
echt profcontract. Dat komt la-
ter misschien nog wel. Voorlopig 
krijg ik het statuut van wielrenner 
in opleiding bij de VDAB. Dat wil 
zeggen dat ik een werkloosheids-
uitkering krijg zonder de verplich-
ting om werk te zoeken. Dat kan 
voor een periode van twee jaar. En 
dan zien we wel weer.”

Fietsen is al jaren de grote pas-
sie van Van Hoovels, maar toch 

heeft hij zichzelf verbaasd met 
zijn prestaties van de afgelopen 
jaren: “Ik fiets al sinds mijn tien-
de en doe al mee aan competitie-

wedstrijden sinds mijn vijftien, 
zestien jaar. Maar ik had nooit 
gedacht zover te geraken, want ik 
beschouwde mezelf niet als een 
supertalent. Ik reed vooral vier-
de en vijfde plaatsen toen. Maar 
ik heb de laatste jaren echt veel 
vooruitgang geboekt.” 

“Wat nu precies mijn ambities 
zijn? Goeie vraag... Ik sta nu 51ste 
op de UCI-ranglijst en ik zou toch 
graag binnen de top 50 geraken 
en later misschien zelfs binnen 
de top 30. Natuurlijk zou ik ook 
wel mijn titel van Belgisch kam-
pioen willen verlengen, maar 
veel zal afhangen van wat Sven 
Nijs gaat doen en wat er met Roel 
Paulissen gaat gebeuren, want 
die twee behoren echt wel tot de 
wereldtop en ik nog niet. (Na het 
interview raakte bekend dat Pau-
lissen, die in juni van dit jaar be-

trapt werd op doping, door de wie-
lerbond voor twee jaar geschorst 
wordt – red.)”

Nochtans is Van Hoovels op dit 

moment de hoogst geplaatste 
Belgische mountainbiker op de 
UCI-ranglijst en dat betekent in 
principe dat hij in beeld komt 
voor deelname aan de Olympi-
sche Spelen van 2012 in Londen. 
“Daar ben ik nog niet echt mee 
bezig en ik denk dat het heel 
moeilijk zal zijn, want niet al-
leen de UCI-ranking speelt een 
rol. Het BOIC heeft bijkomende 
voorwaarden opgelegd en die 
zijn vrij streng, vind ik. Ik meen 
me te herinneren dat je twee 
keer top 12 moet rijden in een 
wereldbekerwedstrijd of min-
stens top 16 op het wereldkam-
pioenschap. Tot nu toe is top 50 
voor mij het hoogst haalbare ge-
bleken. Maar het zou natuurlijk 
wel een droom zijn om aan de 
Olympische Spelen te kunnen 
deelnemen.”

Clean
Kevin Van Hoovels treedt met 
zijn beslissing in het voetspoor 
van illustere voorgangers als Filip 
Meirhaeghe en Roel Paulissen, 
Belgische mountainbikers die in 
het verleden wisten door te stoten 
tot de absolute wereldtop. Maar 
beiden zijn intussen betrapt op 
het gebruik van doping. Is het dan 
niet moeilijk om nog vertrouwen 
te hebben in de sport? “Ik weet 
dat ik clean rijd en voor de rest 
kan ik alleen maar hopen dat dat 
ook voor de anderen geldt, want 
het is natuurlijk zuur als achteraf 
blijkt dat de mannen die voor jou 
geëindigd zijn gepakt hadden.”

Filip Meirhaeghe verwees, nadat 

hij betrapt was, herhaaldelijk naar 
de torenhoge verwachtingen en de 
daarbij horende druk als verkla-
ring voor zijn dopinggebruik. Maar 
daar is Van Hoovels redelijk gerust 
in. “Voorlopig heb ik van druk niet 
veel te klagen, maar dat kan na-
tuurlijk veranderen als ik me volle-
dig op de sport ga toeleggen. Maar 
ik ben goed omringd. Ik woon nog 
bij mijn ouders, dus financieel heb 
ik niet zo veel nodig. En zij steunen 
mij ook door dik en dun.”

En wat er ook gebeurt, een te-
rugkeer naar de universiteit komt 
er niet. “Nee, als het niet lukt in 
de sport, zoek ik wel gewoon werk 
zoals iedereen. Ik heb tenslotte 
mijn diploma.“

Onderzoeker
kiest voor het zadel
Kevin Van Hoovels werkte het voorbije jaar aan een doctoraat 
over de optimalisatie van de fietshouding en traptechniek bij 
wielrenners, maar omdat hij zelf veel te graag fietst, houdt hij 
het op het einde van dit jaar voor bekeken om zich voltijds aan 
zijn sport, het mountainbiken, te wijden.

Kevin Van Hoovels (© Rob Stevens)

“De Olympische
Spelen? Daar ben ik
nog niet mee bezig.”

Vanaf 1 januari 2011 
worden alle personeels-
leden van de K.U.Leuven 
aangesloten bij een hos-
pitalisatieverzekering, 
volledig op kosten van 
de universiteit zolang 
het om de sociale formu-
le gaat. 
 
 
ilse FreDerickx

Dit nieuwe voordeel voor per-
soneelsleden kwam er naar 
aanleiding van de CAO voor het 
administratief en technisch per-
soneel (ATP), maar geldt voor 
alle personeelsleden. De enige 

voorwaarden zijn dat men min-
stens twintig procent werkt en 
door de K.U.Leuven wordt uitbe-
taald. Wie minder werkt of wie 
wordt betaald door bijvoorbeeld 
FWO of IWT, valt buiten de rege-
ling.

Inhoudelijk verandert er niets 
aan de al bestaande sociale en 
de privé formule voor een hos-
pitalisatieverzekering via de 
K.U.Leuven. De sociale formule 
is de goedkoopste variant; de 
privéformule dekt meer aan-
doeningen en gedurende een 
langere periode en hier betaalt 
men een prijs per persoon. Van-
af nieuwjaar worden alle perso-
neelsleden van de K.U.Leuven 
aangesloten op de sociale for-
mule en betaalt de K.U.Leuven 
de kost hiervan. Bij deze grote, 

eenmalige operatie zal de aan-
sluiting van iedereen ingaan 
zonder wachttijd. De verzeke-
ring zelf is op verschillende ma-
nieren uit te breiden, mits men 
de verzekeringsdienst voor eind 
2010 de gegevens bezorgt. Voor 
de privéformule betaalt een per-
soneelslid extra, maar zonder 
wachttijd. Gezinsleden kunnen 
ook zonder wachttijd verzekerd 
worden: gratis voor de sociale 
formule, betalend voor de privé-
formule.

Wie na 1 januari 2011 in dienst 
treedt bij de K.U.Leuven, is zelf 
steeds vanaf de eerste werkdag 
verzekerd via de sociale formule. 
Wie de formule wil uitbreiden, 
krijgt twee maanden tijd. Voor 
beide formules kan een perso-
neelslid toetreden zonder wacht-

tijd, maar voor gezinsleden geldt 
telkens een wachttijd van drie 
maanden, met uitzondering van 
twaalf maanden wachttijd in ge-
val van zwangerschap en beval-
ling.

Als een personeelslid te laat is 
met het formulier, kan dat later 
nog in orde gebracht worden. 
Maar behalve voor de sociale for-
mule voor het personeelslid zelf 
zijn er dan steeds wachttijden. 
Mensen die nu dubbel verzekerd 
zullen zijn, kunnen dat zo laten 
en checken best waar ze welke 
kosten krijgen terugbetaald. Wie 
zijn huidige dubbele verzekering 
wil opzeggen, kan best contact 
opnemen met de verzekerings-
dienst – vooral als u kosten ver-
wacht in de overgangsperiode 
rond eindejaar.

Om alles in goede banen te lei-
den, krijgen alle personeelsle-
den – ook mensen die al een hos-
pitalisatieverzekering afsloten 
via de K.U.Leuven – nog voor het 
einde van dit jaar een brief met 
aansluitingsformulier in de bus. 
Daarop kan u aanduiden welke 
formule u kiest en voor wie van 
het gezin. Als u wachttijden wil 
vermijden, is het dus zaak dat 
formulier op tijd terug te bezor-
gen aan de verzekeringsdienst. 
Ook als uw gezinssituatie veran-
dert, geeft u dat het best zo snel 
mogelijk door. Jaarlijks krijgt u 
ook een overzicht van de verzeke-
ring: van Ethias bij de privé for-
mule en van de K.U.Leuven zelf 
bij de sociale formule. Hopelijk 
hoeft u er niet al te veel gebruik 
van te maken.

Gratis hospitalisatieverzekering 
voor personeel
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Op 16 november werden de 8ste 
Wetenschappelijke Prijzen McKinsey 
& Company uitgereikt in Brussel. Het 
FWO kent de prijs toe aan Wouter ach-
ten, verbonden aan de Afdeling Bos, 
Natuur en Landschap, voor zijn werk  
‘Levenscyclusanalyse van tropische 
biobrandstoffen – Oliepalm en Ja-
tropha’. De Wetenschappelijke Prijzen 
McKinsey & Company, van 5.000 euro 
elk, bekronen doctoraatsstudenten die 
de maatschappelijke of bedrijfskun-
dige relevantie of mogelijke implemen-
tatie van hun doctoraat aantonen.

Op 7 september werd professor Jan 
parys, verbonden aan het Laborato-
rium voor Moleculaire en Cellulaire 
Signaaltransmissie, op de algemene 
vergadering van de European Calcium 
Society in Warschau (Polen), be-
noemd tot nieuwe secretaris-gene-
raal van die vereniging. Het doel van 
de European Calcium Society is het 
ontwikkelen van kennis over calcium 
en verwante onderwerpen bij nor-
male en pathologische weefsels en 
het samenbrengen van wetenschap-
pers uit verschillende domeinen.

Op 18 november heeft antropoloog 
Wim peumans, verbonden aan de 
Faculteit Sociale Wetenschappen, 
de Marguerite Lefèvreprijs voor 
Genderstudies ontvangen voor zijn 
werk ‘Seks & stigma in beweging. Een 
etnografisch onderzoek naar homo-
seksuele en lesbische allochtonen 
van eerste en anderhalve generatie 
in België.’ . De Academische Stichting 
Leuven kent deze tweejaarlijkse prijs 
toe ter bekroning van een eindwerk 
op masterniveau. De studie moet een 
belangrijke bijdrage leveren aan het 
wetenschappelijk inzicht in de proble-
matiek van gender en genderverhou-
dingen. De prijs draagt de naam van 
de eerste vrouwelijke hoogleraar aan 
de Leuvense universiteit, Marguerite 
Lefèvre. 
lees ook het interview op pagina 5.

Professor stefaan pleysier, verbon-
den aan het Leuvens Instituut voor 
Criminologie, is laureaat van de Frans 
Van Cauwelaert Prijs 2010. Deze prijs 
looft een bedrag van 7.500 € uit aan 
een waardevol wetenschapper jonger 
dan 40 en heeft tot doel Vlaams 
wetenschappelijk onderzoek aan te 
moedigen. De prijs wordt volgens een 
vierjaarlijkse beurtrol georganiseerd 
en wisselt tussen exacte en humane 
wetenschappen.

Professor anna sablina, verbonden 
aan het Departement Menselijke 
Erfelijkheid, heeft op 26 oktober in 
het Zwitserse Zürich de Swiss Bridge 
Award 2010 voor haar strijd tegen 
kanker gekregen. Ze deelt de prijs 
met twee andere wetenschappers, 
Andrea Alimonti (Zwitserland en Ronit 
Satchi-Fainaro (Israël). De prijs werd 
voor de elfde keer uitgereikt. De Fon-
dation Swiss Bridge werd in 1997 in 
het leven geroepen, met de steun van 
de Zwitserse liga tegen kanker.

Op 17 december reikt de Stichting Ver-
hulst - Van Eeckhoven van Antwerpen 
haar driejaarlijkse prijs ter waarde van 
15.000 euro uit aan professor bernard 
spitz, verbonden aan de Dienst Verlos-
kunde. Professor Spitz krijgt de onder-
scheiding ‘omwille van zijn activiteiten 
in de verspreiding en toepassing van 
wetenschappelijke medische kennis, 
waarbij hij een grote wetenschappe-
lijke competentie combineert met een 
buitengewoon engagement’.

benoemD oF 
onDerscheiDen

in memoriam
De universitaire gemeenschap neemt afscheid van

De heer Maurice Seuntjens
Erelector aan de Faculteit Geneeskunde
geboren op 25 maart 1929
en overleden op 31 oktober 2010

Steun Music for Life.
Koop een kerstbal.

Kerstballen kosten € 5 en zijn 
te koop in de K.U.Leuven shop 
(Naamsestraat 22). Per verkochte 
kerstbal gaat € 2,50 naar de 
Studio Brussel-actie Music for Life.

Cadeautips voor 
een sfeervolle kerst

Te koop bij de K.U.Leuven shop

Schrijf uw kerst-en nieuwjaarswensen 
met deze mooie pennenset  € 6,50

Voor warme drankjes 
in koude dagen

K.U.Leuven mok  € 7,50

Trotseer de winter 
met een K.U.Leuven sweater  € 25

K.U.Leuven shop, Naamsestraat 22

Eindejaarsactie Universitaire Pers Leuven
30% tot 70% korting* op meer dan 400 titels!

Promoties op boeken over:

• Middeleeuwse studies 
• Leuven • Geschiedenis
• Psychologie • Filosofi e 
• Kunst  • Archeologie
• Muziek • Literaire studies
• Politiek • Religie

Surf naar www.upl.be en download 
de eindejaarscatalogus

* actie geldig tot 31/12/2010
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excellentie
Op 23 november ontvingen 
vijf wetenschappers – waar-
onder drie K.U.Leuven-pro-
fessoren – de FWO-Excel-
lentieprijs uit handen van 
Koning Albert. Om de vijf 
jaar bekroont een interna-
tionale jury de top van onze 
wetenschappers met deze 
‘Vlaamse Nobelprijzen’, ter 
waarde van 100.000 euro. Op 
de foto (vlnr) professor Paul 
Rutgeerts, professor Peter 
Carmeliet,  professor Bart 
De Moor, professor Sonja 
Snacken (VUB), professor 
Dirk Inzé (UGent) en Koning 
Albert.
Herlees de interviews met
de Leuvense laureaten op
dagkrant.kuleuven.be

Op 25 oktober reikte Bell Labs, de 
onderzoekslabo’s van Alcatel-Lucent, 
zijn jaarlijkse prijzen uit aan stu-
denten die een opmerkelijke thesis 
hebben geschreven. Een van die stu-
denten is Wouter theetaert, student 
Departement Computerwetenschap-
pen. Hij won de MSc Thesis Award, 

in samenwerking met de K.U.Leuven, 
met zijn thesis ‘Een raamwerk voor 
dynamisch uitbreidbare en context-
gedreven domoticasystemen’, met 
professor Yolande Berbers als pro-
motor. Elke winnende thesisstudent 
krijgt een bedrag tussen 1.500 en 
2.500 euro mee naar huis.



(© Rob Stevens)

Een wetenschappelijke bril
Tijdens de eerste editie van de ‘Dag van de Wetenschap’, op 23 november, zette ook de K.U.Leuven haar deuren open. In het Museum voor Dierkunde waren vooral kinderen onder de indruk 
van het skelet van de Groenlandse walvis, de coelacanth – een vis die tijdgenoot was van de dino’s en nog steeds bestaat –, een collectie dierlijke en menselijke foetussen en 3D-tekeningen 
(vandaar de bril) over de ontwikkeling van een bevruchte eicel.
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Word je extra dronken 
als je met een rietje drinkt?
InE Van HoudEnHoVE

Studenten en bier en dan van 
allebei heel veel: ziedaar de in-
grediënten voor een recordpo-
ging die begin deze maand zou 
plaatsvinden maar werd afge-
last wegens ‘gebrek aan animo’. 
Om beneveld, beschonken of 
bezopen te raken, is het toch 
een stuk voordeliger om je bier-
tje met een rietje op te slurpen, 
zullen ze daar in het Nederland-
se Weesp gedacht hebben. Te-
recht, professor Jan Tytgat van 
het Laboratorium voor Toxico-
logie?

“Wel, ja én neen… Je wordt 
niet méér dronken als je met 
een rietje drinkt maar wel iets 
sneller. Volgens één theorie zou 
bij het drinken met een rietje 
de alcohol meer contact heb-
ben met het goed doorbloede 
gehemelte en dus eerder in het 
bloed terecht komen. Anderen 
wijzen erop dat het bewegen 
van het rietje wat meer zuurstof 
in de vloeistof brengt, waardoor 

de alcohol beter kan worden op-
genomen.”

“Ik geloof vooral in een derde 
verklaring: door de onderdruk 
die in de mond ontstaat als je 
met een rietje drinkt, gaat de 
alcohol sneller verdampen zo-
dat een deel via de longen wordt 
opgenomen in plaats van door 
de slokdarm en de maag. En dat 
is een stuk efficiënter. Om dat 
wetenschappelijk te bewijzen, 
zou je bij proefpersonen zowel 
het alcoholgehalte in het bloed 
als de subjectieve dronkenschap 
moeten nagaan. Want bij 0,5 
pro mille zullen vier op de hon-
derd al uiterlijke tekenen van 
dronkenschap vertonen, terwijl 
je aan twee procent van de drin-
kers zelfs bij 2,5 tot 3 pro mille – 
vergelijkbaar met vijftien pinten 
ad fundum na elkaar – nog niets 
merkt. Dat komt door de factor 
gewenning, maar ook aanleg 
speelt een rol.”

“Hoe snel de alcohol je bloed 
bereikt, hangt verder af van je 
vetpercentage en in hoeverre 

en waarmee je maag gevuld is. 
Alcohol is beter in water oplos-
baar dan in vet en wordt daar-
om minder makkelijk opgeno-
men als je een rijke maaltijd 
achter de kiezen hebt. In een 
vliegtuig zal je ook iets vlugger 
dronken worden, vanwege de 
lagere luchtdruk, al is dat wel-
licht nauwelijks meetbaar. Met 
bubbels gaat het sneller omdat 
koolzuurgas de opname van 
alcohol bevordert. Verder is er 
geen verschil tussen dranksoor-
ten: een molecule alcohol is een 
molecule alcohol.”

“Jongeren nemen soms hun 
toevlucht tot eyeballing – wodka 
in het oog druppelen – of slim-

men – een in alcohol gedrenkte 
tampon vaginaal of anaal in-
brengen. Don’t try this at home 
– het is pure zelfverminking. Ik 
weet niet of het dronken wor-
den zo sneller gaat en we zijn 
ook niet meteen van plan het 
proefondervindelijk te achter-
halen. (lacht) Ze kiezen soms 
ook voor deze praktijken in de 
veronderstelling dat de alcohol 
dan niet te detecteren zal zijn 
in hun adem. Maar langs welke 
weg je alcohol ook inneemt, je 
adem zal er altijd naar ruiken.” 
Dan kan je nog beter doen zoals 
de Finnen, en alcohol uitgieten 
over de hete stenen van je sau-
na. 

[concLUSIe] 
Bubbels op grote hoogte op een lege 
maag maken een rietje overbodig.




