
e zitten in de kapel van 
Leuven Centraal. In het 
eerste semester kwa-

men twaalf studenten uit verschillende 
richtingen wekelijks naar hier, voor lessen 
waarin de gevangenisstraf geanalyseerd 
werd met inzichten uit onder meer filoso-
fie, sociologie en psychologie. Vervolgens 
toetsten ze die theorie aan de ervaringen 
van twaalf gedetineerden, die het vak sa-
men met hen volgden. Dat leverde niet 
alleen een gezamenlijke reflectietekst op, 
soms na felle discussies, maar ook een 
menselijke touch in een omgeving waar 
die niet altijd evident is. 

“Ik wist niet wie ik hier moest verwach-
ten”, zegt studente criminologie Paulien 
Vanhoegaerden. “Ik was toch redelijk ner-
veus toen ik naar de eerste les kwam.” Ook 
theologiestudente Hilke Pattyn wou de 

gevangenis van binnenuit leren kennen. 
“Praten met een dader valt best mee, zo-
dra het ijs gebroken is. En dat lukte me-
teen. Dan spreek je met iemand die hele-
maal niet zo veel van jezelf verschilt.” 

Iedereen kan ontsporen, daar is niet 
zoveel voor nodig, zegt Paulien. “Men-
sen beschouwen gedetineerden als speci-
ale gevallen, maar als je de bewoners hier 
leert kennen, blijkt dat ze dezelfde zorgen 
hebben als iedereen. Dat ze net als ieder-
een zoeken naar het kleine en grote geluk. 
Waarmee ik natuurlijk niets zeg over de 
ernst van de feiten waarvoor ze hier zitten.” 

Inspiratie
Elkaar leren kennen, voorbij de dader de 
mens vinden, en deelnemen aan ernstige, 
zoekende gesprekken op gelijke voet: het 
was voor alle betrokkenen een grote ver-

rijking. “Maar het vak ging veel verder,” 
zegt Paulien. “Als criminologe ken ik mis-
schien wel wat theorie, maar om dan in 
de praktijk te leren hoe een gedetineerde 
tegen zijn leven en de omgeving aankijkt, 
is erg verrassend.” 
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STUDENTEN EN GEDETINEERDEN VOLGEN SAMEN LES IN LEUVEN CENTRAAL

Lees meer op P.20

ER IS GEEN 
GEN VOOR 

DEMOCRATIE
Leven na Leuven:

moraalfilosoof  
Patrick Loobuyck

“IK ERVAAR GEEN ENKELE VAN 
MIJN PLEASURES ALS GUILTY”

Op speeddate met filosoof 
en musicoloog Pieter Bergé 

“IK HEB ZELFS GEEN TIJD OM 
HET GRAS TE MAAIEN”

Emeritus Jozef Pacolet blijft werken
aan onze sociale zekerheid

KOT OP KOOKPUNT
Foodblogger Lore organiseert  

kookavonden voor het goede doel

10

De waan van 
het wasbordje

Afgetrainde helden 
in Hollywoodfilms, 
verleiders met een 
sixpack in Temp-
tation Island  … 
Steeds meer tie-
nerjongens zoe-
ken het kracht-
honk op om ook 
zo’n wasbordje te 
kweken. Is dat wel 
gezond? “Vóór de 
puberteit is kracht-

“Levenslang.” Hugo spreekt dat moeilijke woord zonder aarzelen uit. Hij weet dat hij groot 
leed berokkend heeft en aanvaardt zijn straf. Maar aan het systeem waarin die zijn beloop 
moet krijgen, schort een en ander. Die mening deelt hij met elf medegedetineerden uit Leu-
ven Centraal, en met twaalf studenten. Samen reflecteerden zij een semester lang in het vak 
Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Ludo Meyvis

Lees verder op P.02

Studente Hilke:

In de laatste les zijn 
er tranen gevloeid. 
Wat wil je, je praat 

wekenlang heel 
intens met elkaar.

“We zien helaas vaak dat 
patiënten zich kansloze 
operaties laten aanpraten. 
Er is altijd wel een arts 
die gelooft dat pijn weg te 
snijden is”, zegt topdokter 
Bart Morlion, die patiën-
ten met chronische pijn 
behandelt. 

Dat lot treft één op de vier 
Belgen en bepaalt vaak 
hun hele leven. “Je kan het 
vergelijken met een alarm-
systeem dat te scherp is af-
gesteld: bij sommigen kan 
zelfs een zachte aanraking 
immense pijn veroorzaken”, 
zegt Morlion.

In het het Pijncentrum 
van UZ Leuven proberen 
hij en zijn collega’s met een 
multidisciplinaire aanpak 
de pijn onder controle te 

krijgen of ervoor te zorgen 
dat de klachten niet verer-
geren. “Heel wat patiënten 
leven  geïsoleerd: ze zijn 
hun job kwijt en hun so-
ciaal leven staat op een 
laag pitje. Ook dat moet je 
aanpakken.”

In het VIER-program-
ma Topdokters verschijnt 
Morlion bewust niet met 
mondmasker en in een 
groen pakje, maar gewoon 
in witte doktersjas. “Patiën-
ten mogen niet de indruk 
krijgen dat een operatie 
alles zal oplossen. Vaak la-
ten ze zich ingrepen aan-
praten die nauwelijks kans 
maken en een hoog risico 
op complicaties met zich 
meebrengen.”

Lees meer op P.12

“ We zijn dader, 
maar ook mens”

training absoluut af te raden. Enkel spiergroepen trainen 
die er mooi uitzien op de foto, kan zelfs leiden tot misvor-
mingen.”

TOPDOKTER BART MORLION:

‘ Een wereld zónder 
pijn? Onmogelijk.’ 
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JORIS

Wetenschappers maken duurzame wasverzachter op basis van suiker.  Lees het artikel op P.09
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MEGAFOON

“In de les 
kon je 

gewoon weer 
even mens 

zijn. Een 
bijzonder 

fijne 
ervaring.”

ie een zware fout begaan 
heeft, verdient een zware 
straf ”, zegt gedetineerde 

Hugo*. “Zo hoort het. Maar dat zou dan bij 
voorkeur moeten kunnen in een systeem 
dat wérkt, dat rehabilitatie en re-integra-
tie bevordert. En dat is niet altijd het geval. 
Er is goede wil om het systeem te verbete-
ren, maar het kán vaak gewoon niet – geld, 
praktische organisatie, gebrek aan politie-
ke wil, vrees voor de reactie van de buiten-
wereld, noem maar op. Hoe dat komt en 
hoe dat beter zou kunnen, hebben we uit-
voerig in de lessen besproken.”

Het keuzevak werd gedoceerd door 
Geertjan Zuijdwegt en Pieter De Witte 
van het Centrum voor Religie, Ethiek en 
Detentie, onder supervisie van professor 
Jacques Haers (Theologie en Religieweten-
schappen). “Elke week behandelden we een 
deel van de actuele theorie rond vrijheids-
straf. Dat werd vervolgens getoetst aan de 
dagelijkse ervaring van de gedetineerden 
en aan de verschillende overtuigingen bin-
nen de groep. Gaandeweg is daaruit een re-
flectietekst gegroeid, over wat er beter kan 
aan het systeem van vrijheidsstraffen. Ho-
pelijk vindt minister Geens er inspiratie in. 
Hij krijgt de tekst bij zijn bezoek aan Leu-
ven Centraal op 6 maart.”

De kloof
In de gevangenis heerst veel negativisme, 
zegt Hugo. “En dat begrijp ik natuurlijk 
ook wel. Maar het doet goed om ook eens 
op een positieve manier over de dingen te 
praten: wat moet er gebeuren om in mijn 
straf een weg te vinden naar verbetering en 
rehabilitatie? Niet om ze te minimaliseren, 
zeker niet om een per definitie zware fout 
goed te praten of mijn verantwoordelijk-
heid te ontlopen, maar om in een intellec-
tueel eerlijke discussie te zoeken naar de 
tekorten van het systeem. En dat kon in dit 
vak. Het was ook inhoudelijk uitdagend, 

iets waar je binnen deze muren vaak rede-
lijk lang naar moet zoeken. De gevangenis 
is op dat vlak een stagnerende omgeving, 
en dat is niet gezond.”

“We hebben onze eigen situatie veel be-
ter leren kennen, ook juridisch. Gedeti-
neerden weten vaak niet wat wettelijk kan 
en wat niet”, zegt hij. “Niet alleen gedeti-
neerden”, vult Hilke aan. “Voor mij was 
het de eerste keer dat ik wetteksten gele-
zen heb.” 

“De praktijk werkt anders dan de theorie 
voorhoudt. Of werkt niet”, verzucht Hugo. 
“Een voorbeeld, uit de zogenaamde Basis-
wet (een wet uit 2005 die de rechtspositie van 
gedetineerden regelt – red.). Die wet zegt dat 
je een detentieplan moet opstellen, waar-
in je in samenspraak met deskundigen je 
straf individualiseert, met aandacht voor 
je familie en je omgeving. Je werkt aan je 
fouten, je zoekt naar wat beter kan, iets wat 
toch goed is voor iedereen, gedetineerde 
zowel als samenleving. Mooi dus – alleen is 
dat nog altijd grotendeels theorie. Het zou 
al heel wat opleveren als alles wat de Ba-
siswet voorziet geïmplementeerd wordt.” 

Wat denkt hij over recente cijfers waar-
uit blijkt dat steeds meer langgestraften tot 
op het einde van hun straf in detentie blij-
ven? “Ik kan begrijpen dat sommigen er-
voor kiezen om hun hele straf uit te zitten. 
De kans dat je een weigering krijgt als je 
vervroegde invrijheidsstelling aanvraagt, is 
immers heel groot. Dat komt vaak omdat je 
te veel dingen moet regelen die je vanuit de 
cel niet kúnt regelen. Begin zonder toegang 
tot internet maar werk te zoeken, een huis 
te huren, je financiën op orde te krijgen. En 
de frustratie na een weigering kan je in de 
gevangenis nauwelijks kwijt. Je kunt hier 
niet met iedereen over alles praten.”

Praten als gelijken
Groeide er in de lessen ook iets van vriend-
schap? Paulien: “In de mate van het moge-

“W

Geuren zitten dicht 
bij emotie, veel 

dichter dan visuele 
waarnemingen. (...) 

In de meest extreme 
zin zou het kunnen 

dat je walgt van 
iemand die hetzelfde 

parfum draagt als 
je ex. Zeker als het 

om een pijnlijke 
relatiebreuk ging.

Als we iemand voor het eerst 
ontmoeten, telt vooral de 

visuele indruk, maar ook de 
geur speelt een cruciale rol, 
zegt professor biologische 

psychologie Rudi D’Hooge. 
Soms voel je meteen antipathie, 

zonder precies te weten 
waarom. Achteraf kan blijken 
dat die persoon een geur heeft 
die je associeert met negatieve 

gebeurtenissen.

(Knack, 07/02/2018)

Ajax verkoopt 
kruippakjes voor 

baby’s, je kan trouwen 
op de middenstip van 

Feyenoord en voor 
de die hard-fans van 

Benfica Lissabon 
is er een urne in de 
clubkleuren. En bij 

ons thuis hebben we 
de West Ham United-

broodrooster. Het 
toastje floept eruit met 

de WHU er mooi in 
gebrand.

Voetbalclubs houden er lucratieve 
handeltjes in merchandising op 

na en spelen daarbij ook handig in 
op belangrijke levensmomenten, 

vertelde sporteconoom Wim Lagae 
in zijn lezing ‘Kunnen topvoetballers 

nog meer verdienen?’ voor de 
Universiteit van Vlaanderen.

(Bekijk de lezing op 
www.universiteitvanvlaanderen.be)

vervolg van P.01
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lijke. Er zijn natuurlijk evidente beperkin-
gen, maar als je elkaar beter leert kennen, 
ervaar je elkaar als medestudenten.” Hugo: 
“In de gevangenis ben je op elk moment 
de dader. Er is geen enkel moment waarop 
dat onderbroken wordt en je gewoon weer 
even mens kunt zijn. In de les kon dat wel. 
Dat was een bijzonder fijne ervaring.”

Hilke: “In de laatste les zijn er tranen ge-
vloeid. Tja, wat wil je, je zit dan ook we-
kenlang heel intens met elkaar te praten, 
over moeilijke dingen, in een context die 
je niet kent. Je denkt aan de slachtoffers, 
maar ook aan de kinderen van wie hier 
zit. En je praat als gelijken. Er groeit een 
band, hoe dan ook. Je vertelt over je studie, 
je hoort hoe het met hun kinderen gaat ... 
Maar het was zonder twijfel ook een vol-
waardig vak, academisch veeleisend, met 
een ernstig eindrapport.” 

Hugo: “Voor mij bracht het einde van 
de lessen een plotse leegte met zich mee. 
Ik heb veel van de studenten geleerd. En 
ik denk zij ook van ons. Ik denk dat we 

toch twaalf mensen ervan hebben kun-
nen overtuigen dat het negatieve beeld dat 
over gedetineerden bestaat, genuanceerd 
moet worden. We zijn dader, zonder twij-
fel, maar we zijn ook mens.” 

Paulien: “Dat is juist het probleem. Als 
je buiten bent, weet je niet wie of wat hier 
leeft, hoe het er hier aan toe gaat. Je hebt 
een erg vertekend beeld. Als je op tv iets 
ziet over de gevangenis, heeft dat vaak iets 
hotel-achtigs: aanvaardbare kamers, tv, 
kookhoekje … Die moordenaars hebben 
het toch maar best gezellig, lijkt het soms 
wel. Maar dat is natuurlijk onzin.” Hugo: 
“Ik zou nooit in een hotel willen leven 
waar ik de volgende dag niet uit weg kan.”

Liever de zweep
Veruit de meeste gedetineerden keren ooit 
terug in de samenleving. Als ze uit een sys-
teem komen dat gefrustreerde, geteisterde 
mensen aflevert, is er een probleem. “Het 
ergste is de onduidelijkheid”, zegt Hugo. 
“Je kunt hier tien jaar zitten, vijftien, twin-

tig, wie zal het zeggen. En dát vreet aan je. 
We hebben er in de les over gepraat: als je 
gedetineerden de mogelijkheid zou geven 
om een jaar gevangenis te vervangen door 
weliswaar harde maar duidelijk omschre-
ven lijfstraffen, zou daar heel veel gebruik 
van gemaakt worden. De gevangenis is er-
ger dan de zweep.”

“De gevangenis beschadigt mensen”, 
zegt lesgever Geertjan Zuijdwegt. “We 
zitten met een systeem dat perverse re-
sultaten heeft, ook al zijn die niet zo be-
doeld. Maar wat doe je met een systeem 
dat in veel gevallen leidt tot een tijdbom 
van frustratie? Wat doe je als je een sys-
teem hebt waarin begeleiding essentieel is, 
maar nauwelijks bestaat? Wat doe je met 
een straf voor een dader, wanneer andere 
personen, die niets met de misdaad te ma-
ken hebben, daar het slachtoffer van wor-
den – denk bijvoorbeeld aan de kinderen 
van gedetineerden. Uiteraard hebben ook 
de partner of de kinderen van een slachtof-
fer nooit om hun lot gevraagd. Dat maakt 
de discussie des te complexer. In hoeverre 
moet je een slecht systeem in stand hou-
den, alleen omdat er geen algemeen aan-
vaard alternatief is?”

“Verandering moet van buitenuit ko-
men, langzaam”, zegt Hugo. “Twee keer 
twaalf mensen die elkaar leren kennen 
en over de gevangenis reflecteren zal de 
wereld niet veranderen. Maar je moet er-
gens beginnen.” 

   De reflectietekst is te vinden op 
www.vrijplaats.net/gevangenis/ 
Studente wijsbegeerte Lien De Proost, 
die het vak ook volgde, schreef er een 
blogbijdrage over. Die is te vinden op 
www.kuleuvenblogt.be

(*)      Om redenen van privacy is de naam van de 
gedetineerde fictief. 

Service-learning: 
dienen, reflecteren 
en leren
Het vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit 
is een voorbeeld van service-learning. Dat is een 
ervaringsgerichte onderwijsmethode waarbij stu-
denten door middel van maatschappelijke dienst-
verlening, academisch leren en kritische reflectie 
groeien op wetenschappelijk, persoonlijk en soci-
aal vlak. “Het gaat dus niet om een stage of louter 
edelmoedig dienstbetoon, maar om vakken met 
concrete leerinhouden en vormingsdoelen”, zegt 
professor Nicolas Standaert, academisch verant-
woordelijke van het service-learning-project.

Aan de KU Leuven werden dit academiejaar 
zes van die vakken aangeboden. “Zo hebben stu-
denten geschiedenis projecten rond migranten 
en sekswerkers, farmaciestudenten gaan naar 
zorgcentra, en bij economie werkt men rond so-
ciale economie. Meestal leg je in zo’n vak contact 
met een bepaalde groep: gevangenen, patiënten, 
ngo’s ... Je werkt eerder met hen samen dan dat je 
zomaar iets doet voor die groep, want je wil vooral 
van hen leren.”

“Service-learning beoogt de ontwikkeling van 
kritisch en verantwoordelijk burgerschap”, ver-
duidelijkt Maaike Mottart, coördinator van het 
project. “In die zin is het een prima belichaming 
van wat we vorming noemen: de student vormt 
zich breder, niet enkel academisch, maar ook 
maatschappelijk en persoonlijk. Service-learning 
illustreert hoe de academische gemeenschap vol-
op in de wereld kan staan, in contact met wat 
er leeft in de maatschappij, en met oog voor het 
meest kwetsbare.”

De eerste ervaringen zijn heel positief, zegt 
Mottart. “Op grond van buitenlandse voorbeel-
den hadden we dat ook verwacht. Volgend acade-
miejaar komen er aan de KU Leuven zes nieuwe 
vakken bij. Service-learning zit in de lift, daar be-
staat geen twijfel over.”

   www.kuleuven.be/onderwijs/sl 

Studente criminologie 
Paulien Vanhoegaerden:

Als je op tv iets 
ziet over de 
gevangenis, 
heeft dat vaak 
iets hotel-achtigs: 
aanvaardbare 
kamers, tv, 
kookhoekje … 
Dat is een 
vertekend beeld.

Gedetineerde Hugo: 

We hebben onze 
eigen situatie 
veel beter 
leren kennen, 
ook juridisch. 
Gedetineerden 
weten vaak niet 
wat wettelijk kan 
en wat niet.

Studenten Paulien (links) 
en Hilke met gedetineerde 
‘Hugo’ in de kapel van 
Leuven Centraal, waar de 
lessen plaatsvonden.

“Het was verrassend om 
te horen hoe een gedeti-
neerde tegen zijn leven en 
omgeving aankijkt.” 

© KU Leuven | Rob Stevens



KLEINE GEBAREN EN ONVERWACHTE ATTENTIES IN DE ZORG

GEZONDHEID

oms creëren zorgverleners 
– artsen, verpleegkundigen, 
kinesitherapeuten … – met 

een kleine geste of een onverwachte 
attentie een moment dat enorm waar-
devol is voor de patiënt”, zegt professor 
Vanhaecht. “Denk aan een verpleegkun-
dige die even wacht met het toedienen 
van chemotherapie tot de partner terug 
in de kamer is, omdat de patiënt dat zo 
belangrijk vindt. Of aan een arts die de 
tijd neemt om een grapje te maken met 
iemands kinderen.” 

“Dat zijn kleine, bijna alledaagse at-
tenties die de relatie tussen zorgverlener 
en zorgbehoevende diepgaand bepalen. 
In de literatuur noemt men het ‘micro-
momenten van positieve resonantie’. 

Voor onze campagne kozen wij de term 
‘Mango moment’. Dat is een knipoog naar 
reportagemaakster Annemie Struyf, die 
een patiënte op de afdeling Intensieve 
Zorgen eens heel blij maakte met een 
mango, omdat de vrouw haar terloops 
had verteld dat ze die smaak miste.” 

Waarom onderzoeken jullie het 
fenomeen?
Vanhaecht: “Aan het Leuvens Instituut 
voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) 
lopen heel wat onderzoekslijnen rond 
patiëntveiligheid, kostenefficiëntie, de 
psychologische impact van medische 
fouten … De campagne rond Mangomo-
menten springt eruit door de focus op het 
positieve. We willen in kaart brengen hoe 

professionele en vrijwillige zorgverleners 
zonder grote middelen de kwaliteit van 
de zorg enorm kunnen verbeteren.” 

“In een eerste fase verzamelen we ge-
tuigenissen over Mangomomenten, om 
het fenomeen goed te begrijpen. Vanaf 
oktober hopen we een drietal hypothesen 

te toetsen: geven Mangomomenten pati-
enten meer veerkracht? Verbeteren ze de 
relatie tussen zorgverleners en zorgbe-
hoevenden? Doen ze de jobtevredenheid 
bij zorgpersoneel stijgen?” 

Tijdens een Mangomoment voelt 
een patiënt zich niet behandeld 
als een nummer, maar als een 
uniek individu. En een zorgverle-
ner vinkt niet gewoon z’n taken-
lijstje af, maar maakt echt een 
verschil. Gaat de campagne in 
essentie over meer menselijkheid 
in de zorg?
Vanhaecht: “Tijdens een Mangomoment 
beleven twee mensen in een zorgrelatie 
een positieve klik. Eigenlijk is het zo sim-
pel als dat. Veel zorgverleners zijn aan-
genaam verrast door onze aandacht voor 
Mangomomenten. Dan zeggen ze: ‘Dat 
soort kleine dingen doen we toch dage-
lijks, bijna onbewust!’ In vele gevallen is 
dat zo. Toch gaat er vandaag – zowel in de 
opleiding van zorgverstrekkers als in hun 
dagelijkse praktijk – veel aandacht naar 
regels, procedures en protocollen. Het 
is niet slecht om daarnaast de positieve 
impact van kleine, menselijke attenties 
te benadrukken. Want juist dat beetje 
extra aandacht kleurt de ervaring van 
een patiënt.” 
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Een Mangomoment is iets magisch. Het geeft zorgverleners plezier in hun werk 
en patiënten de kracht om door te zetten. Maakte u zo’n positieve, wederzijdse 
klik al eens mee? Dan is professor Kris Vanhaecht van het Leuvens Instituut 
voor Gezondheidszorgbeleid op zoek naar uw verhaal: “Kleine, persoonlijke 
gebaren zorgen voor meer kwaliteit in de zorg.”

TEKST: Barbara De Munnynck | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Op zoek naar
dat Mangomoment

Kris Vanhaecht:

Veel zorgverleners 
zijn aangenaam 

verrast door onze 
aandacht voor 

Mangomomenten. 
Dan zeggen ze: 

‘Dat soort kleine 
dingen doen we 

toch dagelijks, bijna 
onbewust!’
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“Ik ben herstellende van een zeldzame 
kaaktumor, zo groot als een kippenei. Die 
zat op een gevaarlijke plaats, vlakbij aller-
lei zenuwen. Het weghalen is goed gelukt, 
maar ik ben een deel van mijn gehemelte 
kwijt, net als mijn kaak rechtsboven.” 

“De specialist die mijn tumor verwij-
derde, was een gewetensvol man. Hij in-
formeerde me uitgebreid voor de opera-
tie en liet me erna goed opvolgen door 
zijn assistenten. Een maand na de in-
greep zat ik thuis – ik had nog veel pijn 
– toen ik telefoon kreeg. Op een vrijdag-
ochtend, ik vergeet het nooit. De profes-
sor verontschuldigde zich dat we elkaar 
niet meer gezien hadden sinds mijn ont-
slag uit het ziekenhuis, maar verzeker-
de me dat hij op de hoogte was van mijn 
dossier. Dat hij de moeite nam om mij 
persoonlijk te bellen, deed me veel ple-
zier. Later, toen de man met emeritaat 
ging, heb ik hem de dichtbundel gegeven 
die ik over mijn ziekteproces schreef. Hij 
heeft me daar expliciet voor bedankt.”

“Met een van zijn collega’s beleefde ik 
een ander Mangomoment. Aan het begin 
van mijn behandeling had mijn vrouw 
bij hem geïnformeerd welke impact de 
ziekte zou hebben op vlak van intimiteit. 
Twee jaar later polste die arts tijdens een 
toevallige ontmoeting voorzichtig hoe 
we met de veranderingen omgingen. Hij 
deed mijn vrouw de groeten. Dat hij zich 
haar onzekerheid nog herinnerde, vond 
ik bijzonder.”

“Ik heb ook niets dan lof voor de tand-
arts die mijn protheses plaatste. Alles sa-

men heb ik meer dan dertig keer op haar 
tandartsstoel gelegen. Tijdens één sessie 
die urenlang aansleepte, zat werkelijk al-
les tegen. Dat was behoorlijk stresserend 
voor ons allebei, maar we konden er open 
over praten en dat gaf moed. Achteraf 
hebben we er samen nog om gelachen. 
Onze relatie van arts en patiënt voelde al-
tijd heel gelijkwaardig.”

“De afgelopen jaren maakte ik meer-
dere Mangomomenten mee, zowel op de 
afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichts-
chirurgie, als op de afdeling Restaura-
tieve Tandheelkunde. Ik denk niet dat 
die momenten me zomaar zijn ‘over-
komen’. Als patiënt heb ik altijd gepro-
beerd om een relatie op te bouwen met 
de artsen die me behandelden. Zo sta ik 
in het leven.” 

“Toen ik na een kijkoperatie vernam dat 
mijn tumor was uitgezaaid, zat ik erg 
in de put. Ik kon alleen maar aan mijn 
twee jonge kinderen denken. Zouden zij 
moeten opgroeien zonder hun moeder? 
Een  verpleegster en een vriendin van mij 
hebben er toen samen voor gezorgd dat 
ik – met de toestemming van mijn be-
handelende arts – een nacht naar huis 
mocht. Thuis kon ik mijn gevoelens de 

vrije loop laten, in het ziekenhuis lukte 
me dat niet. Die extra nacht thuis gaf mij 
de moed om er weer tegenaan te gaan. Ik 
ben heel dankbaar dat dit voor mij gere-
geld kon worden.”  

“Door de chemo was ik vaak misse-
lijk. Na een operatie belandde ik in het 
ziekenhuis en ging ik die misselijkheid 
verbinden met de plastic bakjes waar-
in de maaltijden werden opgediend. Ik 
kreeg geen hap meer door mijn keel. Een 
attent nichtje bracht toen een vrolijk ge-
kleurd serviesje voor me mee. Vanaf dat 
moment zorgde het team ervoor dat mijn 
eten daarop geserveerd werd. Dat vond 
ik zo lief. Het hielp me echt om weer te 
eten. Ik weet dat de afkeer psychologisch 
was, want het ziekenhuiseten was nog 
steeds hetzelfde. Maar juist wanneer het 
‘tussen de oren zit’, maken kleine dingen 
een verschil.”  

De Mangomomenten 
van Lien en Philippe

Eén op vijf werknemers ervaart maan-
delijks een vorm van pestgedrag op de 
werkvloer. De KU Leuven en IDEWE 
ontwikkelden samen een tool die hen leert 
om stress op het werk actief aan te pak-
ken en zich zo weerbaar te maken tegen 
pesterijen.

Pesten op het werk blijft een prangend 
probleem binnen Belgische organisaties. 
Dat kan gaan van roddels tot beledigingen 
en het isoleren van een collega. IDEWE, 
de grootste externe dienst voor preventie 
en bescherming op het werk, en KU Leu-
ven bevroegen meer dan 25.000 Belgische 
werknemers hierover. Liefst 21,4% van de 
Belgische werknemers blijkt maandelijks 
minstens één vorm van pestgedrag te erva-
ren. Bij 12,1% van de werknemers is dat we-
kelijks het geval, en bij 3,9% zelfs dagelijks. 

Naast persoonlijke factoren speelt de 
werkomgeving een belangrijke rol, zo blijkt 
uit het onderzoek. Werkdruk, het ervaren 
van tegenstrijdige verwachtingen, onzeker-
heid over de toekomst van je job en ondui-
delijkheid over je precieze rol op het werk 
zijn de belangrijkste oorzaken van pesterij-
en. Zo toont het onderzoek aan dat 25,5% 
van de werknemers die dagelijks minstens 
één vorm van pestgedrag ervaren, niet pre-
cies weten wat hun rol op het werk is. 22,5% 
geeft aan dat ze op het werk met tegenstrij-
dige vragen te maken krijgen, terwijl 13,5% 
zich onzeker voelt over de toekomst van zijn 
of haar job. 6,6 % zegt een hoge werkdruk 
te ervaren.

Gestresseerde werknemers zijn een mak-
kelijk doelwit. Enerzijds omdat ze door de 
stress uitgeput raken, waardoor ze zichzelf 
moeilijker kunnen verdedigen tegen nega-
tief gedrag en zich minder hard kunnen in-
zetten. Anderzijds omdat ze de stress pro-
beren te verminderen op manieren – denk 
aan afleiding zoeken – die de normen en 
waarden op het werk kunnen schenden, 
bijvoorbeeld in termen van productiviteit. 
Dat maakt hen een doelwit voor de collega’s 
en leidinggevenden die dat niet tolereren en 

willen bestraffen.
Een aangename werkomgeving blijkt 

werknemers dan weer te beschermen tegen 
pesterijen. Van de werknemers die aange-
ven nooit pestgedrag te ervaren, weet 42,3% 
zich regelmatig tot bijna altijd gesteund 
door collega’s en leidinggevenden, 42,2% 
ervaart regelmatig tot bijna altijd autono-
mie en 33,3% heeft het gevoel zich te kunnen 
ontplooien op het werk. 

Van rood naar groen
Om pesterijen op de werkvloer te vermij-
den, ontwikkelde de KU Leuven in samen-
werking met IDEWE en met de steun van 
Agentschap Innoveren en Ondernemen 
een e-learning-tool die werknemers leert 
om werkstressoren op een actieve manier 
aan te pakken. Zo worden ze meer weerbaar 
tegen uitputting en pesterijen op het werk. 
De tool, die de naam StressBalancer kreeg, 
leert een aantal stressmanagementtechnie-
ken aan en bestaat uit drie stappen. 

De eerste is de ‘StressBarometer’: een 
korte vragenlijst peilt naar de werkbeleving 
van de deelnemers en de manier waarop 
ze omgaan met stress. Dat is nodig voor de 
volgende stap: ‘Mijn StressProfiel’, dat een 
overzicht geeft van sterktes en zwaktes op 
het vlak van stressmanagement. Door mid-
del van groene, oranje en rode kleurenbal-
ken krijgt de deelnemer inzicht in de za-
ken waar het goed, iets minder goed of niet 
goed loopt. Training is de laatste stap: aan 
de hand van filmpjes, foto’s en tekstfrag-
menten worden een aantal oefeningen en 
tips voorgesteld.

Voor de KU Leuven werkten het Depar-
tement Arbeids- & Organisatiepsychologie 
& Opleidingskunde, de Onderzoekseen-
heid Marketing en Organisatie en het Cen-
trum Omgeving en Gezondheid mee aan 
de tool.

 
 
 

  www.stressbalancer.be
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  Deel uw verhaal op mangomoment.be. 
De campagne ‘Op zoek naar 
Mangomomenten’ wordt gesteund 
door Kom Op Tegen Kanker, maar 
beperkt zich niet tot de ervaringen van 
kankerpatiënten. Getuig gerust over dat 
Mangomoment tijdens de dialyse, de 
bevalling of de revalidatie. 
Zowel patiëntenverhalen als herinneringen 
van zorgverleners zijn welkom.

   Lien, 46:

“ Kunnen eten 
van mijn 
eigen, vrolijk 
gekleurde 
bord”

    Philippe, 51

“ Thuis 
telefoon 
krijgen 
van de 
specialist”
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Gloednieuwe 
klokken 
luiden jubileumjaar in

125-JARIG LEO XIII SEMINARIE LAAT VAN ZICH HOREN 

Désiré, Gaspar, Armand, Simon en Fernandine: dat zijn de namen van vijf klokken die je 
binnenkort elk uur kunt horen weerklinken in de straten rondom het Leo XIII Seminarie. 
In de klokkentoren van het seminarie zullen ze met vereende krachten het eerste vers van 
een hymne spelen, bij wijze van knipoog naar de glasramen in de kapel.

TEKST: Ludo Meyvis | FOTO’S: Rob Stevens

adat eerder de wapenschil-
den op het dak opgefrist 
werden, was het herstel van 

de klokkentoren de volgende stap in een 
restauratieproject. Een 125-jarige kan 
ook wel een facelift gebruiken: de funda-
menten van het seminariegebouw wer-
den in 1892 gelegd. Althans, die van het 
oudste gedeelte. Want er werd nadien 
nog voortdurend bij- en aangebouwd. 
Het prachtige resultaat is een volstrekt 
asymmetrisch, atypisch en eigenzinnig 
labyrint: een gebouw om in te verdwa-
len. “Ook letterlijk,” zegt directeur Stijn 
Demaré. “Ik kreeg ooit een telefoontje 
van een studente die hier, in haar eigen 
huis dus, verloren gelopen was.”

Hartslag
Een gids is dus geen overbodige luxe. 
Demaré leidt ons langs trappen en gan-
gen tot we enigszins duizelig de Rozen-
kranskapel binnengaan. Hij toont ons 
de vijftien neogotische glasramen. “Elk 
van die vijftien ramen verwijst naar 

een tientje uit de rozenkrans, en naar 
een strofe uit een 18de-eeuwse rozen-

kranshymne, Caelestis Aulae Nuntius. 
De eerste regel van die hymne kon ge-

speeld worden op de oorspronkelijke 
klokken – een geschenk van Armand 
Thiéry, de priester-hoogleraar die van-
af de beginjaren econoom was van het 
seminarie. Die klokken klonken vals, ze 
zijn ook al jaren weg. Alleen de grootste 
klok in het torentje boven de kapel is nog 
origineel: vandaag luidt ze elke middag 
het angelus.”

Dankzij subsidies kon het oorspron-
kelijke uurwerkmechanisme in de toren 
boven de monumentale traphal volle-
dig worden hersteld. Het is zo groot als 
een flinke koelkast, maar is geborgen 
in een klein torenkamertje: het doffe 
getik klinkt als een hartslag doorheen 
de traphal. 

Met de hulp van het Erfgoedfonds 
en gulle schenkers werd de kroon op 
het restauratiewerk gezet: de vijf gloed-
nieuwe klokken. “Het zijn voorslagklok-
ken: ze hebben geen klepel, maar krij-
gen hun klank van een hamertje”, zegt 
Demaré. “Doordat er maar vijf klan-
ken beschikbaar zijn, kan je natuurlijk 

10 maart 2018 - Gasthuisberg, Leuven

Chronische ziekten, 
metabolisme en veroudering
Wetenschapsdag

Meer info?
www.chrometadag.be

geen uitgebreide melodieën spelen. 
Maar dat de klokken, net zoals vroe-
ger, het eerste vers uit de hymne uit 
de eigen kapel kunnen doen weer-
klinken, is toch wel heel mooi. De 
klank van de klokken is overigens 
ook afgestemd op de uurklok van de 
Universiteitsbibliotheek.” 

Optische illusie
De oude klokken hadden namen die 
verwezen naar de familie van Armand 
Thiéry. Zo was de grootste klok, Adela, 
vernoemd naar zijn moeder. “Hun 
opvolgers hebben we elk de naam 
gegeven van een belangrijk persoon 
uit de eerste jaren van Leo XIII”, zegt 
Demaré. “Zo verwijst Désiré uiteraard 
naar Désiré Mercier, de stichter van 
het seminarie. Gaspar is gelinkt aan 
Gaspar Simons, een van de eerste stu-
denten. Armand Thiéry kreeg ook een 
klok die zijn voornaam draagt. Dan 
hebben we nog klokje Simon, naar 
Simon Deploige, na Mercier de presi-

Stijn Demaré:

Eén van de klokken 
kreeg de naam 

Fernandine, naar 
een inwonende 

zuster die destijds 
voor veel priester-
studenten zowat de 
rol van kotmadam 

vervulde.
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onderdvijfentwintig 
jaar  geleden vond 
kardinaal – toen nog 

professor – Mercier dat er nood was 
aan een seminarie in het hart van de 
stad. “Het is begonnen als interdio-
cesaan seminarie”, zegt directeur Stijn 
Demaré. “Dat betekent dat de meest 
veelbelovende seminaristen uit alle 
bisdommen van het land hier naar-
toe gestuurd werden, letterlijk in de 
achtertuin van het neothomisme. 
Die filosofische strekking was door 
paus Leo XIII gepropageerd in zijn 
encycliek Aeterni Patris. Hij meen-

de dat een revival van de filosofie en 
theologie van Thomas van Aquino 
gunstig zou zijn voor Kerk en samen-
leving. Het Leuvense Hoger Instituut 
voor Wijsbegeerte werd een succesvol 
bastion van deze toen nieuwe filosofi-
sche wind, met een hoofdrol voor het 
Leo XIII-seminarie.”

Mercier deed aanvankelijk beroep 
op architect en professor Joris Hel-
leputte om het seminariegebouw 
te ontwerpen, en later op professor 
Armand Thiéry en Joseph Piscador, 
een leerling van Helleputte, om de 
bouwprojecten verder te zetten. “Het 

was een gouden idee om Armand 
Thiéry aan boord te halen, iemand die 
nooit uit het collectief geheugen van 
de KU Leuven mag verdwijnen”, zegt 
Demaré. “Zijn familie had fortuin ge-
maakt in de textielsector, zelf behaal-
de hij een doctoraat in de rechten en 
in de natuurkunde. In Duitsland deed 
hij aanvullende studies ‘zielkunde’ bij 
Wilhelm Wundt, de voorloper van wat 
we nu psychologie noemen. Hij bracht 
die inspiratie mee terug naar Leuven.” 

“Thiéry had een moeilijk karakter 
en schuwde het conflict niet. Toen ar-
chitect Helleputte de afwerking van 
het seminariegebouw aan Piscador 
toevertrouwde, drong Thiéry er bij 
die laatste op aan dat er wapenschil-
den in het dak verwerkt zouden wor-
den. Helleputte voelde daar helemaal 
niets voor en was ook niet bij de in-
huldiging van het gebouw aanwezig. 

Enkele jaren geleden zijn die schilden 
in alle glorie hersteld.”

Ruggengraat
“Verschillende bisschoppen en kar-
dinalen zijn oud-student van het 
seminarie: kardinalen De Kesel en 
Danneels, aartsbisschop Léonard en 
bisschop Bonny, om maar een paar 
recente namen te noemen. Belang-
rijke filosofen als De Raeymaeker en 
Verbeke waren hier president. Ooit 
woonden en studeerden hier meer 
dan honderd kandidaat-priesters. 
Maar na het Tweede Vaticaans Con-
cilie veranderde dat. Het aantal roe-
pingen daalde, maar ook de splitsing 
van de universiteit liet zijn sporen na. 
De laatste seminarist verliet het huis 
in 1998.”

“We hebben onszelf dus opnieuw 
moeten uitvinden. Volgens mij zijn 
we daar goed in geslaagd: we zijn een 
studentenresidentie met een rug-
gengraat. We bieden onderdak aan 
iets meer dan honderd studenten die 
hier samenleven in gemeenschappen, 
sommige religieus gericht, andere so-
ciaal geëngageerd. We hebben ook 
veel internationale studenten bij ons 
op kot.”

“De christelijke inspiratie is nog 
heel duidelijk en openlijk aanwezig, 
terwijl er toch ruimte is voor alle over-
tuigingen. Respectvol samenleven en 
via gemeenschapsleven de ademruim-
te creëren voor persoonlijke groei, dat 
zijn zowat de twee belangrijkste ken-
merken van deze residentie.” (lm)

   www.leoxiiiseminarie.org

Een seminarie met karakter
Ooit woonden en studeerden er meer dan honderd kandidaat-priesters in 
het Leo XIII Seminarie. Tal van bisschoppen en kardinalen zijn oud-stu-
dent. In 1998 verliet de laatste seminarist het huis, dat zichzelf opnieuw 
uitvond als een internationale en christelijke studentenresidentie waar 
geëngageerde studenten in gemeenschappen samenleven.

H

In 2015 
maakten de 
wapenschilden 
hun rentree op 
het dak van de 
kapel, na een 
afwezigheid 
van enkele 
decennia.

dent van het HIW. En de laatste 
is Fernandine, de naam van één 
van de inwonende zusters Fran-
ciscanessen in het seminarie. 
Voor veel priester-studenten 
vervulde zij zowat de rol van 
kotmadam.”

“Op de klokken is ook een op-
tische-illusie-figuur verwerkt: 
kubussen die je vanuit twee per-
spectieven kunt zien, maar niet 
op hetzelfde moment. Dat is de 
zogenaamde Figuur van Thiéry, 
die voorkomt in een aantal van 
zijn optische studies. Escher 
maakt in sommige tekeningen 
gebruik van deze figuur: denk 
maar aan zijn iconisch labyrint 
van trappen.”

“Op 19 maart worden de klok-
ken officieel in werking gesteld. 
In aanwezigheid van heel wat 
oud-bewoners van Leo XIII or-
ganiseren we dan een academi-
sche zitting. En de volgende dag 
gaat het leven weer gewoon ver-
der: Leo XIII is eerst en vooral 
een studentenresidentie. Maar 
even stilstaan bij het rijke verle-
den kan geen kwaad.” 

Stijn Demaré met 
Fernandine, één van de 
nieuwe klokken:

“Het zijn voorslagklokken: 
ze hebben geen klepel, 
maar krijgen hun klank 
van een hamertje.” 

© KU Leuven | Rob Stevens
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“ We moeten deze kinderen 
méér kunnen bieden”

oek het eens op via Google. 
Dat zei de dokter die in 2013 
de diagnose stelde bij mijn 

dochter Elke”, vertelt Cindy Konings. 
“Het Phelan-McDermid-syndroom, 
ofwel de 22q13-deletie, was in België 
blijkbaar nog niet bekend, maar wij 
zaten met zoveel vragen: wat is Elkes 
levensverwachting, welke complica-
ties kunnen er optreden, hoe moeten 
we voor haar zorgen? Naast verdriet 
voelde ik dus vooral onmacht. Tegelijk 
wilde ik niet gaan zitten wenen in een 
hoekje, dus ik begon verbeten aan een 
zoektocht naar antwoorden. Die leidde 
uiteindelijk naar het Centrum Menselij-
ke Erfelijkheid, waar klinisch geneticus 
Griet Van Buggenhout en orthopeda-
goog Ann Swillen onze Elke wilden en 
konden begeleiden.”

“Het syndroom werd pas in 2001 be-
schreven door de Canadese onderzoek-
sters Mary Catherine Phelan en Heather 
McDermid, dus het is erg nieuw”, zegt 
Van Buggenhout. “Wat we dankzij als-
maar verfijnder chromosomenonder-
zoek wel weten, is dat dit een zeldzame 
genetische aandoening is – zeldzaam 
betekent in Europa dat de ziekte minder 
dan 1 op 2.000 mensen treft – die ont-
staat door de afwezigheid van een stukje 
gen op chromosoom 22. Onder meer het 
Shank3-gen ontbreekt en dat speelt een 
belangrijke rol bij de opbouw en functie 
van zenuwcellen. Het gevolg is een ont-
wikkelingsvertraging.”

Cindy: “Eerst dachten we dat het aan 
haar vroeggeboorte lag – Elke kwam 
negen weken te vroeg, als prutske van 
1,545 kilo – maar toen ze op haar derde 
nog altijd niet kon stappen of spreken, 
raadpleegden we toch een neuroloog. 
Sommige Phelan-patiënten spreken 
een paar woorden, maar Elke maakt al-
leen geluiden. Soms vindt ze een nieuwe 
klank, en daar trekken we ons dan aan 
op. Ze heeft het mentale niveau van een 
tweejarige, maar ze begrijpt korte, sim-
pele zinnen. En als ze ons iets duidelijk 
wil maken, pakt ze onze hand en neemt 
ons mee.”

Vast ritme
Met ‘ons’ bedoelt Cindy haar man Guy 
en haar twee oudere kinderen Stef en 
Britt, die negentien en zestien zijn. “Ze 
zijn veel met Elke bezig. Als ze weer eens 

“Dat organiseer ik nu al drie jaar in 
Wuustwezel”, zegt Cindy. “Ik startte 
ook GOZZ, een kledinglijn voor men-
sen met een beperking, en maakte bro-
chures die het Phelan-McDermid-syn-
droom beter bekend maken. In het 
begin stonden we er met Elke alleen 
voor, nu kennen we al 23 Belgische lot-
genootjes. Ik wil dat hun ouders het 
nooit meer moeten horen, ‘Zoek het 
eens op via Google’. Het fonds dat nu 
start wil bijdragen aan die awareness en 
de Leuvense professoren blijven steu-
nen. Het was zo’n opluchting toen zij 
alle puzzelstukjes in elkaar lieten vallen 
en het is nog altijd heel geruststellend 
dat hun team achter ons staat.”

“Z

ONDERZOEK NAAR ZELDZAME ERFELIJKE AANDOENING KRIJGT NIEUWE IMPULS

Meestal kunnen ze niet of nauwelijks praten. Ze hebben een matige tot ernstige mentale beperking en 
leren trager stappen. De kans op epilepsie, autisme en hart- en nierproblemen is reëel. Kortom: het leven 
van kinderen met het zeldzame Phelan-McDermid-syndroom is een beproeving. Een vroege diagnose en 
intensiever onderzoek kunnen het verschil maken. Een ouder en een arts getuigen.

TEKST: Katrien Steyaert | FOTO: Rob Stevens
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Cindy Konings met 
haar dochtertje:

“De zorg voor Elke is 
heel zwaar. 
Maar als ze weer 
eens de slappe lach 
krijgt, kunnen we 
niet anders dan mee 
lachen.”

de slappe lach krijgt, kunnen wij niet an-
ders dan mee lachen. Tegelijk is de zorg 
voor haar zeer zwaar. Ze slaapt maar 
drie uur aan een stuk en ze uit haar frus-
traties al bijtend, nijpend of stampend.”

“Bij deze kinderen zien we vaak au-
tismespectrumstoornissen”, zegt Van 
Buggenhout. “Ze kunnen uiterst ge-
voelig, soms zelfs agressief, reageren op 
veranderingen. Bij sommige oudere pa-
tiënten kan zich een psychiatrisch pro-
bleem voordoen. Via onderzoek hopen 
we daar nog meer inzicht in te krijgen 
zodat we de ouders kunnen vertellen 
waar ze aan toe zijn.”

“In een compleet nieuwe situatie gaat 
Elke soms roepen of overgeven door 
de stress”, vertelt Cindy. “Dan is ze be-
ter af thuis, waar ze een vast ritme heeft. 
Mensen zoals zij hebben continu, voor 
de rest van hun leven, zorg nodig. Het is 
onmogelijk om die alleen te dragen, dus 
we riepen de hulp in van een orthopeda-
goge, een thuisleerkracht en een kinesist 
die aan huis komen.”

 Puzzelstukjes
“Als Elke weer eens de kapoen uit-
hangt en bijvoorbeeld de wastafel 
vult met handdoeken en ze dan laat 
vollopen, dan zou ik boos moeten 
zijn”, zegt Cindy. “Maar ik heb liever 
dat ze te veel energie heeft dan dat ze 
naar het ziekenhuis moet. Dat gebeurt 
ook vaak, onlangs nog door darm- en 
longproblemen.”

“Ook nierfalen, epilepsie, stuipen 
en overgevoeligheid voor infecties ko-
men vaak voor”, zegt Van Buggenhout. 
“We hebben net twee onderzoeken af-
gerond met een vijftiental patiënten om 
beter te begrijpen welke complicaties 
we in welke mate kunnen verwachten. 
We werken ook samen met wereldwij-
de onderzoeksgroepen om de molecu-
laire ontstaansmechanismen te kunnen 
ontrafelen. Die inspanningen zou-
den we niet kunnen leveren zonder de 
steun van iemand als Cindy Konings, 
die al veel geld inzamelde met haar 
Dreamfestival.”

Geneticus Griet Van Buggenhout:

Een vroege diagnose 
kan een enorm 
verschil maken. 

Deze kinderen moeten 
gelukkig kunnen zijn 

in hun eigenheid.
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© Niels Langenaeken

 BEELDIGE WETENSCHAP  

Een alledaags stukje kruim van een volko-
renbrood onder de microscoop. De bood-
schap dat volkorenbrood gezonder is dan 
witbrood kan u niet ontgaan zijn. Dat heeft 
te maken met wat we hier zien: zemelen. Dat 
zijn de buitenste vliesjes van graankorrels, 
waarin de meeste vitamines, mineralen en 
voedingsvezels verpakt zitten. Volkoren-
brood maak je met meel waarin de hele 
graankorrel – inclusief zemelen – is ver-
werkt. Voor witbrood gebruik je bloem: daar 
zijn alle zemelen en kiemen van de korrels 
verwijderd.

Onze gids en fotograaf van dienst is Niels 
Langenaeken. Hij doctoreert onder leiding 
van professor Christophe Courtin en doctor 
Sami Hemdane in het Laboratorium voor 
Levensmiddelenchemie- en Biochemie. “In 
die grote zwarte streep in het midden zie je 
de verschillende lagen van een zemel. Aan 

de ene kant zie je kleine witte vlakjes: dat is 
het pericarp, de vruchtwand aan de buiten-
kant van de graankorrel. Die laag bevat veel 
voedingsvezel of dieetvezel, een voedings-
bron voor micro-organismen in de dikke 
darm. Die brengen heel wat gezondheids-
voordelen met zich mee, en bovendien zor-
gen de vezels voor een verzadigd gevoel bij 
het eten. Aan de andere kant van de streep 
zie je grotere blokjes met groene randen: dat 
is het aleuron, kubusvormige cellen waarin 
de gezondste stoffen zitten.”

“Naast de zemel zie je grote blauwpaar-
se vlakken: het zetmeel. De groene draadjes 
daarin zijn gluten, de eiwitten van het graan 
die het brood stevigheid geven. En de zwar-
te bolletjes die je overal in het kruim vindt, 
zijn gistcellen. Die produceren gasbellen – 
hier de witte vlakken – die het brood spon-
zig maken.” 

Beter brood
De kleurtjes zijn niet echt, stelt Langenaeken 
ons gerust: “We kleuren de verschillende on-
derdelen zelf in. De zwarte lijnen die vanuit 
de middelste streep lopen, mag je trouwens 
negeren: die hebben te maken met de ver-
harding van het staaltje voor de microscopie. 
Met deze foto wilden we te weten komen hoe 
de zemelen zich positioneren in het kruim: 
je ziet dat ze in een boog lopen, en de lucht-
bellen plaatsen zich daarrond.”

Waarom komt een zemel onder de mi-
croscoop van Niels terecht? “Wel, alle ge-
zondheidscampagnes ten spijt verkiezen 
de meesten onder ons toch witbrood. Vol-
korenbrood is ook minder makkelijk te 
maken. Daarom buigen wetenschappers 
zich over de vraag hoe we dat brood nog 
kunnen verbeteren, zowel qua structuur 
als smaak.” Ilse Frederickx

 
 

 

Wasverzachter op basis van … suiker

“Koolhydraten zoals suiker zijn wereldwijd be-
schikbaar in miljarden tonnen”, zegt professor 
Bert Sels van het Centrum voor Oppervlakte-
chemie en Katalyse. “Suiker bestaat in verschil-
lende vormen. In dit onderzoek werkten we niet 
met sucrose, dat je in suikerbieten terugvindt, 
maar met glucose. Dat zit onder meer in zet-
meel, in de vorm van lange ketens van glucose-
moleculen.”

“Eerst verknipten we die lange glucose ketens 
tot korte  suikers, met behulp van enzymen. 
Door vervolgens een stikstofcomponent toe te 
voegen aan die suikers, slaagden we erin om de 
beoogde korte amines te creëren. Verdere testen 
toonden aan dat deze suikergebaseerde amines 
bruikbare bouwstenen zijn om wasverzachters 
mee te maken, en dat op een duurzame ma-
nier.” De aminegroepen zorgen voor een stevige 
aanhechting van de wasverzachter aan het was-
goed. Daardoor ontstaat een gladde laag die zeer 
zacht aanvoelt.

Een grote troef van de nieuwe methode is 
dat de grondstof natuurlijk en niet-fossiel is, en 
dus hernieuwbaar. “Maar ook het proces zelf is 
milieu vriendelijk”, zegt bio-ingenieur Michiel 
Pelckmans. “Je hebt er geen oplosmiddelen 
voor nodig en er komen geen giftige bijproduc-

ten vrij. Omdat het proces zelfs bij lage tempe-
raturen goed werkt, is de energiekost beperkt.”

Een groot contrast met de huidige industriële 
manier om amines te winnen uit aardolie, een 
productieproces dat niet veilig of duurzaam is. 
Het grootste risico daarbij is het gebruik van het 
gevaarlijke tussenproduct ethyleenoxide, een 
toxische en explosieve stof. “Het is een schade-
lijk proces voor zowel mens als omgeving”, zegt 
professor Sels.

“De industrie is zelf vragende partij voor 
een alternatief, en nu kunnen we een duurza-
me en veilige route aanbieden. Een economi-
sche analyse toont ook aan dat het efficiënter 
en goedkoper is om bepaalde amines uit sui-
ker te puren. Dit is dus geen utopische groe-
ne route, maar een competitief equivalent voor 
aardolie.” (bvh)

Veel producten die we dagelijks gebruiken 
zijn gemaakt van aardolie. Zo ook de bouw-
stenen van wasverzachters, de zogenaam-
de ‘korte amines’. Wetenschappers van de 
KU Leuven hebben nu een veiliger en duur-
zaam proces gevonden om die componenten 
uit suiker te puren. 

KORT NIEUWS

Van Buggenhout: “Bij mijn weten 
hebben we in UZ Leuven de enige spe-
cifieke raadpleging in ons land. Ik werk 
hiervoor samen met een kinderarts, een 
kinderpsychiater en een pedagoog. Op 
dit ogenblik hebben we geen enkel ge-
neesmiddel voor onze patiënten, maar 
we kunnen hen wel medisch, psycho-
logisch, pedagogisch en fysiotherapeu-
tisch begeleiden. Ook een vroege diag-
nose kan een enorm verschil maken. 
Dat is mijn grootste hoop: dat we deze 
kinderen binnenkort meer kunnen bie-
den. Ze moeten gelukkig kunnen zijn in 
hun eigenheid.”

“Het moeilijkst blijf ik het hebben met 
de onvoorspelbaarheid”, besluit Cindy. 
“Wat brengt de toekomst voor Elke? Ze 
gaat aftakelen, dat is zeker, maar hoe ver 
zal dat gaan? Tegelijk was ik zonder haar 
nooit geweest wie ik nu ben. We maken 
er samen het beste van.” 

   Meer info over het Centrum Menselijke 
Erfelijkheid: gbiomed.kuleuven.be/cme 
Meer info over het syndroom: 
www.22q13.be

Drie 
nieuwe 
fondsen
Op 28 februari, Rare Disease 
Day, huldigt het Centrum 
Menselijke Erfelijkheid naast 
het Phelan-McDermid-syn-
droom-fonds nog twee ande-
re fondsen in: het Exceptional 
Kids-fonds en het 22q11-DS/
Vecarfa-fonds, met als respec-
tievelijke titularissen professor 
Hilde Van Esch en professor Ann 
Swillen. Het eerste fonds richt 
zich op onderzoek naar zeldza-
me genetische aandoeningen bij 
kinderen, het tweede wil de ken-
nis van de 22q11-deletie vergro-
ten. Dat aangeboren syndroom 
leidt onder meer tot verhemelte-
problemen en ontwikkelings-
achterstand.

 U kunt de fondsen steunen 
via een gift op het KU Leuven-
rekeningnummer BE45 7340 
1941 7789 met gestructureerde 
mededeling 400/0012/93169 
(Exceptional Kids,) 400/0015/96903 
(Phelan-McDermid) of 
400/0011/82732 (22q11-DS/Vecarfa). 
Voor giften vanaf 40 euro per jaar 
ontvangt u een fiscaal attest van 
de KU Leuven.
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Kot aan de kook
 REPORTAGE   FOODBLOGGER LORE BRENGT SMAAK IN HET STUDENTENLEVEN

Ooit wil studente bio-ingenieur Lore Bonneux (22) haar eigen mosterd of honing op de 
markt brengen, maar experimenteren met smaken doet ze ook nu al volop. In de keuken 
van haar kot organiseert de foodblogger kookavonden voor vrienden en medestudenten. 
En voor het goede doel. Wij trokken met mes en vork naar de Lepelstraat.

TEKST: Reiner Van Hove | FOTO: Rob Stevens

et is gezellig druk in de 
keuken als we op een 
donderdagavond bin-

nenvallen. Terwijl Jeroen Meus op de 
achtergrond gebakken zalm met puree 
en schorseneren klaarmaakt, geeft de 
plaatselijke chef haar Hasseltse vrien-
dinnen instructies voor een moussa-
ka à la Lore. “Zonder aardappelen, zo 
krijg je een puurdere smaak.” Eén van 
de hulpkoks heeft net in haar vinger 
gesneden, maar voor de rest verloopt 
alles vlotjes.

Niet verwonderlijk, want Lore heeft 
al heel wat ervaring achter het fornuis. 
De culinaire kriebel heeft ze van haar 
moeder: “Zij kookt heel graag en ook 
heel goed, vooral klassiekers als stoof-
vlees en vol-au-vent. Voor mij mag 
het wat experimenteler zijn: ik pro-
beer graag nieuwe combinaties uit en 
maak zelden twee keer hetzelfde klaar. 
Ook op restaurant ga ik altijd op zoek 
naar nieuwe smaken en gerechten. In 
de keuken geef ik daar dan mijn eigen 
draai aan.”

“Toen ik op kot ging, zei ik tegen 
mama: geef me maar groenten uit onze 
moestuin mee in plaats van maaltijden 
die ik alleen nog moet opwarmen. Als 
ik op vrijdag thuiskwam, vroeg ze al-
tijd wat ik klaargemaakt had. Daarom 
besloot ik om er foto’s van te maken. 
Die zette ik ook op Instagram, en zo is 
de bal aan het rollen gegaan. Ik kreeg 
veel reacties van vriendinnen die wil-

den weten hoe je die gerechten moest 
klaarmaken. Kom het gewoon zelf eens 
uitproberen, zei ik dan.”

Komen eten
Dat lijkt vandaag aardig te lukken. Nog 
een laagje paneermeel als finishing 
touch, en de moussaka kan voor een 
dik halfuur de oven in. Tijd voor 
de Hasseltse kliek om bij te kletsen. 
De gespreksonderwerpen gaan van 
Blind Getrouwd tot examenresulta-
ten van vrienden die binnenlopen op 
WhatsApp. “We kennen elkaar van het 
middelbaar, maar volgen nu heel uit-
eenlopende richtingen: geneeskunde, 
kleuteronderwijs, arabistiek ... Mijn 
vriendinnen brengen hun medestu-
denten mee naar hier en zo heb ik al 
heel wat nieuwe mensen leren kennen”, 
zegt Lore. 

“Ik vraag mijn gasten vooraf wat ze 
willen eten, en ook of ze willen helpen 
bij het koken. Bijna iedereen zegt ja en 
zo heb ik zelf ook al veel bijgeleerd. Hoe 
je een paprika makkelijker kunt snijden 
bijvoorbeeld, of hoe je het best de pitjes 
uit een granaatappel haalt. Op een gege-
ven moment begon het wel uit de hand 
te lopen en kreeg ik bijna elke avond 
volk over de vloer. Toen heb ik besloten 
om het bij één of twee kookavonden per 
week te houden.”

Studenten die willen aanschuiven, 
zullen dus wat geduld moeten oefenen: 
er is een wachtlijst. In tussentijd kun-

nen ze terecht op de blog MYkotfood, 
waar Lore haar recepten verzamelt: van 
‘jingle balls’ tot ‘mummy dogs’. “Bij ons 
thuis is de kipsalade met zoete aardap-
pel en feta al een klassieker geworden”, 

zegt haar vriendin Bieke. En er blijken 
wel meer ouders te zijn die geregeld een 
hongerige blik op de blog werpen. “Vo-
rig jaar heeft een mama van een vrien-
din me gevraagd om een workshop te 
organiseren”, zegt Lore. “Toen heb ik 
enkele dames vijf hapjes voor de ein-

dejaarsfeesten aangeleerd. Heel leuk 
om te doen, en zeker voor herhaling 
vatbaar, maar ik moet er de tijd voor 
vinden. Ik ben ook al gevraagd voor 
Komen eten, maar ik heb beleefd ge-
weigerd: dat blijft toch een beetje uit-
lachtelevisie.”

Pink Party
“Superlekker Lola, mijn gezondste 
maaltijd van de week!” zegt vriendin 
Laura na een eerste hap van de mous-
saka. Aan de andere tafel in de keuken 
werken kotgenoten van Lore onder-
tussen hun frituurbuit naar binnen. 
“In een studentenstad als Leuven zijn 
er zoveel mogelijkheden om een snel-
le, vaak vette hap te gaan halen”, zegt 
Lore. “En je wordt ook nog eens con-
stant in de verleiding gebracht met al-
lerlei promoties. Ik hoor het geregeld 
zeggen: Sinds ik op kot zit, ben ik flink 
wat kilo’s aangekomen. Met mijn blog 
en mijn kookavonden wil ik tonen dat 
het anders kan. Zelf iets klaarmaken 
hoeft echt niet lang te duren. Voor de 
blog kies ik bewust gerechten uit die 
snel op tafel staan, meestal binnen het 
halfuur. En als je samen kookt, kan je 
de kosten laag houden.”

Zo blijft er ook wat geld over voor 
het goede doel, bedacht Lore een jaar 
geleden. “Ik was toen aan het over-
wegen om mijn haar te laten knip-
pen voor Think Pink, maar ik durfde 
niet. Ik wou toch iéts doen, dus ben 

De moussaka 
is in de maak: 
Lore maakt de 
bechamelsaus 
terwijl hulpkoks 
Bieke, Febe, Laura 
en Marie zich over 
de aubergines 
ontfermen.

Lore Bonneux:

Ik hoor geregeld 
zeggen: ‘Sinds ik 
op kot zit, ben ik 
flink wat kilo’s 
aangekomen.’ 

Met mijn blog en 
mijn kookavonden 
wil ik tonen dat het 

anders kan.

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

Zeg pa, lang uitslapen voorkomt
wel overgewicht, he!
Wees je ouders te slim af dankzij KU Leuven.
www.kuleuven.be/verantwoordbeantwoord
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ik mijn gasten beginnen vragen of ze 
een euro – of meer – wilden bijdra-
gen. Samen met een vriendin heb ik 
in de zomer ook een grote Pink Party 
georganiseerd voor vijftig gasten, met 
een zevengangenmenu. Dat alles sa-
men heeft toch een duizendtal euro 
bijeengebracht. En in de zomerva-
kantie heb ik alsnog mijn haar laten 
knippen (lacht).”

Diepvries en conserven
Waarschijnlijk zal de bijdrage van 
haar gasten binnenkort naar een 
nieuw goed doel gaan: “Voor Saveurs 
du Sud, een project van Academics 
For Development, trek ik in juli naar 
Senegal. We gaan er in de groentetui-
nen werken en samen met de plaat-

selijke bevolking bekijken hoe we de 
voedingswaarde van hun maaltijden 
kunnen verhogen. Door stoffen uit 
algen of de moringa-plant onder hun 
rijst te mengen, kunnen ze bijvoor-
beeld meer vitaminen binnenkrijgen. 
We zullen zeker extra financiële mid-
delen kunnen gebruiken, onder meer 
voor nieuwe infrastructuur. Ik wil ook 
weer iets als de Pink Party organise-
ren, maar dan met een Afrikaans the-
ma en bijpassende gerechten.”

Ondertussen spijkert Lore haar 
kennis over voeding bij met haar 
studie: ze koos voor de richting le-
vensmiddelentechnologie. “Heel in-
teressant om te leren hoe voedsel 
getransporteerd en bewaard wordt. 
Vroeger moest ik niets hebben van 

Spinazie- 
pannenkoeken

Ingrediënten (voor 
4 pannenkoeken)
3 eieren
165 g zelfrijzende bloem
300 ml melk
5 blokjes diepvriesspinazie

Aan de slag
Doe de bloem in een grote 
ronde kom. Maak met je vin-
gers een gaatje in het midden 
en klop er de eieren doorheen. 
Voeg voorzichtig de melk toe, al 
kloppend met een garde. Knijp 
het vocht uit de spinazie en voeg 
toe aan het mengsel. Mix het be-
slag met een staafmixer tot het 
mooi egaal groen ziet.

diepvriesproducten en conserven, nu 
zie ik er de voordelen van in en ge-
bruik ik ze bij het koken. Ik kijk ook 
uit naar mijn bachelorproef, over toe-
passingen van 3D-printen in de voed-
selproductie. Later wil ik zelf in een 
voedingsbedrijf werken, of nog liever: 
een eigen product op de markt bren-
gen. Een nieuwe soort mosterd, ho-
ning of siroop … zoiets.”

Dat is voor later, nu eerst de afwas. 
Die laten we graag aan de studenten, 
er zijn grenzen aan de participatieve 
journalistiek. 

   Blog: mykotfood.wordpress.com 
Instagram: mykotfood

INFOMOMENTEN 2018
Maak kennis met alle KU Leuven-opleidingen 

op 10 locaties in Vlaanderen

www.kuleuven.be/infomomenten

Bak de pannenkoeken in een 
antikleefpan met een beetje bo-
ter. Laat ongeveer drie minuten 
aan elke kant bakken.

Combineer de pannenkoeken 
met kruidenkaas, zalm, avoca-
do en een eitje. Ik voegde er ook 
wat pikante pepers en venkel 
aan toe. Je kan het volgens mij 
ook heel goed combineren met 
parmaham, tomaten, champig-
nons en een straffere kaas.

Smakelijk!
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ls het om onze gezondheid 
gaat, slaan we nogal snel aan 
het piekeren. Een lichte dui-

zeligheid, pijntje in de schouder of steekje 
in de onderrug doet ons meteen een na-
kende dood vermoeden. Een zoektocht op 
Google geeft ons gelijk en we rennen als de 
bliksem naar de huisarts. Die kijkt ons ver-
moeid aan en stelt de inmiddels vertrouw-
de diagnose: hypochondrie.   

Vervelend, maar het kan erger, zo blijkt 
uit een bezoek aan professor Bart Morlion, 
anesthesist en pijnarts in het Multidiscipli-
nair Pijncentrum van UZ Leuven. Morlion 
krijgt dagelijks mensen over de vloer voor 
wie pijn wél menens is en bij wie de oor-
zaak ervan veel moeilijker te achterhalen 
valt. Samen met een team van specialisten 
uit verschillende disciplines behandelt hij 
patiënten voor wie de pijnkliniek de laatste 
oplossing is. 

“We bieden hulp aan mensen met lang-
durige pijn, die langer dan zes maanden 
blijft duren”, vertelt professor Morlion. “Het 
gaat bijvoorbeeld om patiënten die pijn 
overhouden aan een kankerbehandeling, 
revalideren na een ongeval of te kampen 
hebben met onverklaarbare zenuwpijnen. 
Zelf behandel ik voornamelijk mensen met 
chronische pijn. Doorgaans hebben zij er 
al verschillende behandelingen of operaties 
opzitten, terwijl de pijn blijft.” 

Waarin verschilt chronische pijn 
van ‘gewone’ pijn?  

Morlion: “Gewone pijn is nuttig, want 
ze laat weten dat weefsel beschadigd is of 
dreigt te worden. Als je met een hamer op 
je vinger slaat en het vervolgens uitkermt, 
zegt je lichaam eigenlijk: dit doe je beter 
geen twee keer. Het is een natuurlijk be-
schermingsmechanisme. Bij chronische 
pijn is het pijnsysteem drastisch verstoord, 
waardoor patiënten pijn voelen terwijl daar 
eigenlijk geen reden voor is.” 

“Dat wil niet zeggen dat die pijn ‘inge-
beeld’ is. In onze hersenen zit een dem-
pingsmechanisme dat pijnprikkels tot de 
juiste proporties herleidt, zodat je het niet 
bij de minste prikkel gaat uitschreeuwen. 
Bij chronischepijnpatiënten faalt dat me-
chanisme, waardoor elke prikkel ongefil-
terd binnenkomt en het pijngevoel mas-
saal wordt uitvergroot. De pijnzenuwen 
zijn overgevoelig geworden. Je kan het 
vergelijken met een alarmsysteem dat 
te scherp is afgesteld: bij sommigen kan 
zelfs een zachte aanraking immense pijn 
veroorzaken.” 

Hoe ingrijpend is die pijn voor 
patiënten?  
Morlion: “Chronische pijn kan je hele le-
ven bepalen. Stel dat je bij elke stap die je 
zet een stekende pijn voelt in je knie. Dat 
kan je misschien één à twee keer verdra-
gen, maar als het continu voorvalt, is het 
de hel. Je kan amper bewegen, slaapt slecht, 
wordt depressief … Uit onderzoek blijkt dat 
chronischepijnpatiënten een lagere levens-

kwaliteit hebben dan iemand die wordt be-
handeld voor een complexe kanker.”

“Die pijn kan ook extreme vormen aan-
nemen. Eén van de ergste gevallen die ik 
ooit heb gezien, was een familie die lijdt 
aan erythromelalgie, een zeldzame geneti-

sche afwijking waardoor je extreem gevoe-
lig wordt aan warmte. Zelfs een normale 
omgevingstemperatuur veroorzaakt ver-
schrikkelijke, brandende pijn en een rode 
huid. Die patiënten gingen soms uit wan-
hoop in ijsbaden liggen en belandden vol-
ledig onderkoeld op de spoed: afgrijselijk.”

Geen valse hoop 
Heel wat patiënten komen naar het 
Pijncentrum als elke andere oplos-
sing ontoereikend blijkt. Verwach-
ten ze een wondermiddel? 
Morlion: “Meestal wel, ja. En dat is ook 
normaal: die patiënten zijn ten einde raad. 
Sommige gevallen krijgen we onder con-
trole. We kunnen de pijn verminderen 
en de normale gevoeligheid bij de patiënt 
voor een groot deel terugbrengen. Maar 
voor heel wat mensen kunnen we de zaak 
niet omdraaien. Dan proberen we ervoor te 
zorgen dat de klachten niet verergeren en 
de levenskwaliteit op te krikken.”     

“Ik wil patiënten geen valse hoop geven: 
als ik vaststel dat ze met hun chronisch pro-
bleem zullen blijven zitten, zeg ik dat ook. 
Tegelijk stel ik een behandelplan voor waar-
mee ik de pijn toch leefbaar wil houden. Ne 
moeilijke, want op dat moment haakt een 
deel van de patiënten al af. ‘Als je mijn pijn 
niet kan wegnemen met een of andere in-
greep kan ik hier niks komen doen’, zeggen 
ze. Ze trekken van ziekenhuis naar zieken-
huis, en twee jaar later zie ik ze terug: ‘Ver-
tel me toch maar eens over die alternatieve 
behandeling die je in gedachten had’.”

Vindt u het frustrerend dat patiën-
ten u niet meteen geloven? 
Morlion: “Natuurlijk, maar je leert daar-
mee omgaan. Een groot probleem in België 
is de vrije artskeuze. Als de diagnose van 
de ene specialist je niet zint, ga je naar een 

TOPDOKTER BART MORLION
BINDT DE STRIJD AAN MET CHRONISCHE PIJN 

Pijnarts Bart Morlion is één van de topdokters die u aan 
het werk kan zien in het gelijknamige VIER-programma. 
In het Pijncentrum van UZ Leuven behandelt hij patiën-
ten met chronische pijn, een lot dat één op de vier Belgen 
treft en vaak hun hele leven bepaalt. “Sommige patiënten 
vertrekken als ze horen dat ik geen wondermiddel heb. 
Niet erg, ik weet dat ze ooit terugkomen.” 

TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | FOTO: Rob Stevens

“ Soms valt 
pijn met 
geen mes 
weg te 
snijden” 
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Gewone pijn is 
nuttig. Als je met 
een hamer op je 
vinger slaat en 
het vervolgens 
uitkermt, zegt je 
lichaam eigenlijk: 
dit doe je beter 
geen twee keer.
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andere. Heel wat patiënten laten zich be-
handelingen of operaties aanpraten waar-
van ik op voorhand weet dat ze nauwelijks 
kans maken en een hoog risico op com-
plicaties met zich meebrengen. Er is altijd 
wel een arts die wil opereren en gelooft 
dat pijn weg te snijden is. Een vloek voor 
chronische pijnpatiënten, want achteraf 
zijn ze er dikwijls nog slechter aan toe.” 

Welke alternatieve behandelingen 
past u toe? 
Morlion: “Bij sommige patiënten kun-
nen we de pijn inperken met technische 
ingrepen, zoals zenuwbehandelingen met 
naalden of elektrostimulatie van het rug-
genmerg. Ook medicijnen kunnen soelaas 
bieden, al is het altijd een zoektocht naar 
wat zal aanslaan. Het klinkt misschien 
vreemd, en het is moeilijk om uit te leg-
gen aan onze patiënten, maar we schrijven 
vaak antidepressiva voor. Die medicijnen 
werken in op dezelfde stofjes die een rol 
spelen bij pijn. Dat is dan weer logisch, 
want het pijn- en emotioneel centrum 
in de hersenen overlappen voor negen-
tig procent.”

“Pillen en ingrepen zijn maar een deel 
van de behandeling. Heel wat patiënten 
leven geïsoleerd: ze zijn hun job kwijt en 
hun sociaal leven staat op een laag pitje. 
Ook dat moet je aanpakken. Als je erin 
slaagt die onderdelen van het leven weer 
op de rails te krijgen en patiënten een doel 
te geven, gaan ze minder focussen op pijn, 
waardoor die afneemt. Ook beweging is 
belangrijk: spieroefeningen of zelfs ge-
woon wandelen kunnen een verschil ma-
ken. Er is een duidelijke link tussen de ac-
tivatie van het brein door beweging en het 
hersenmechanisme dat pijn dempt. Een 
wandeling zal aanvankelijk tot heel wat 
pijn leiden, maar je traint er wel dat me-
chanisme mee. Je gaat pijn dus eigenlijk 
bestrijden met pijn.” 

Topdokter 
U bent sinds kort ook te zien in het 
nieuwe seizoen van het VIER-pro-
gramma Topdokters. Waarom hebt 
u besloten om deel te nemen?  
Morlion: “Om meer aandacht te geven aan 
chronische pijn. Ik wilde vooral het men-
selijke, multidisciplinaire aspect van de 
behandeling in de verf zetten, en minder 
focussen op technische ingrepen. Patiën-
ten mogen niet de indruk krijgen dat een 
operatie alles zal oplossen. Vandaar dat ik 
niet wilde verschijnen met mondmasker 
en in een groen pakje, maar gewoon in 
witte doktersjas. Ik ben de makers van het 
programma dankbaar dat ze tussen alle 
spectaculaire chirurgische ingrepen ook 
aandacht wilden besteden aan de iets ‘sof-
tere’ insteek. En het is natuurlijk ook fijn 
dat het beroep van pijnarts eens onder de 
aandacht wordt gebracht.”
  
Tot slot: krijgen we ooit een pijn-
vrije maatschappij? 
Morlion: (resoluut) Never. En dat hoeft 
ook niet: pijn hoort nu eenmaal bij het 
leven en is inherent verbonden aan het 
mens-zijn. Al wil dat niet zeggen dat we 
niet mogen streven naar een pijnarme 
wereld (lacht).” 

   ‘Topdokters’, nog tot en met  3 april  elke 
dinsdagavond op VIER 
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ns DNA bepaalt hoe we eruit 
zien, inclusief onze gelaatstrek-
ken. Dat spreekt tot de verbeel-

ding: als we kunnen achterhalen welke genen 
een rol spelen, liggen de toepassingen voor 
de hand. Dokters zouden DNA kunnen ge-
bruiken bij schedel- en gelaatsherstellende 
chirurgie. Forensisch onderzoekers zouden 
op basis van DNA dat ze vinden op een crime 
scene een beeld van de dader kunnen schet-
sen. En historici zouden gelaatskenmerken 
kunnen reconstrueren met DNA uit lang ver-
vlogen tijden.

Maar daarvoor moeten we dus eerst de be-
trokken genen identificeren. “Het is zoeken 
naar een naald in een hooiberg”, zegt ingeni-
eur Peter Claes. “Daarom kozen wetenschap-
pers vroeger een aantal specifieke gelaatsken-
merken uit, zoals de afstand tussen de ogen of 
de breedte van de mond. Vervolgens zochten 
ze een link tussen dat kenmerk en een gen. Zo 
werden al een aantal genen geïdentificeerd, 
maar dat bleef natuurlijk beperkt omdat er 
slechts enkele gezichtstrekken geselecteerd en 
getest werden.”

Nieuw onderzoek van de KU Leuven en 
de universiteiten van Pittsburgh, Stanford en 
Penn State gooide het over een andere boeg. 
“Wij spitsen onze zoektocht niet toe op spe-
cifieke kenmerken en bekijken het volledige 

DNA”, zegt Claes. “De collega’s van Pittsburgh 
en Penn State leverden elk een databank met 
3D-beelden van gezichten en het bijhorende 
DNA. Elk gezicht werd automatisch opge-
deeld in kleinere zones. Dan werd er gekeken 

of er locaties in het DNA overeenkomen met 
die zones. Dankzij deze verdeel-en-heerstech-
niek slaagden we erin om een ongezien aantal 
gezichtskenmerken te controleren.”

Struikelblok
De wetenschappers wisten vijftien locaties in 
ons DNA te identificeren. “De collega’s van 
Stanford achterhaalden dat de genen voor 
deze gelaatskenmerken al actief zijn tijdens de 
ontwikkeling van ons gezicht in de baarmoe-
der. Verder ontdekten we dat verschillende va-
rianten van die genen samenhangen met wan-
neer, waar en hoe sterk de genen zich uiten.” 

Zeven van de vijftien geïdentificeerde genen 
hebben te maken met de neus en dat is goed 
nieuws, vertelt Claes. “Bij een schedel rest er 
uiteraard niets meer van de neus, want die be-
staat uit zacht weefsel en kraakbeen. Als fo-
rensisch onderzoekers een gezicht willen re-
construeren vertrekkende van een schedel, 
is de neus dan ook het grote struikelblok. Als 
de schedel nog DNA oplevert, zou het in de 
toekomst makkelijker kunnen worden om de 
vorm van de neus te bepalen.”

De vier onderzoekscentra zullen hun on-
derzoek alvast verderzetten met nog grotere 
databanken. “Dat betekent niet dat we morgen 
op basis van DNA een juist en volledig gezicht 
kunnen voorspellen”, zegt Claes. “We kennen 
nog lang niet alle genen die ons gezicht bepa-
len. Bovendien hebben ook onze leeftijd, om-
geving en leefgewoonten een invloed op de 
vorm van ons gezicht.” 

Claes, die zelf gespecialiseerd is in computa-
tionele beeldanalyse, ziet wel nog andere toe-
komstperspectieven: “Met dezelfde technolo-
gie kunnen we ook andere medische beelden, 
zoals hersenscans, linken aan genen. Zo zou-
den we op termijn genetisch inzicht kunnen 
krijgen in de vorm en functie van onze herse-
nen, en in neurodegeneratieve aandoeningen 
zoals alzheimer.”

Vijftien genen gevonden 
die ons gezicht vormgeven

Leuvense en Amerikaanse onderzoekers hebben vijftien genen 
geïdentificeerd die onze gelaatstrekken bepalen. Zeven van die 
genen hebben te maken met de neus, en dat is goed nieuws. 
TEKST: Ilse Frederickx | CARTOON: Joris Snaet
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Als forensisch 
onderzoekers een 
gezicht willen 
reconstrueren 
vertrekkende van 
een schedel, is de 
neus nu nog het grote 
struikelblok.



GODSDIENSTWETENSCHAPPER EN MORAALFILOSOOF PATRICK LOOBUYCK

ALUMNI

en béétje als vloeken in de 
kerk voelt het toch, een in-
terview met atheïst Patrick 

Loobuyck in het blad van de katholieke 
Alma Mater. Maar zie: een beeldje van 
Jezus begroet ons bij Loobuyck thuis 
in Gent, in een nis op de trap naar zijn 
kantoor. In dat kantoor prijkt boven-
op de boekenkast nog een portret van 
Jezus. Loobuyck heeft voor een atheïst 
weinig last van bekeringsdrang, zal blij-
ken tijdens ons gesprek – “maar ik ben 
geen softie.”

Zijn korte bio leest als een bescheiden 
Ronde van Vlaanderen: geboren Brugge-
ling, studeerde achtereenvolgens gods-
dienstwetenschappen in Leuven én mo-
raalwetenschappen in Gent. Daar woont 
Loobuyck nu ook met zijn gezin, maar 
zijn vaste academische stek heeft hij aan 
de Universiteit Antwerpen, als hoogle-
raar levensbeschouwing. “Ik kom uit een 
nogal geëngageerd katholiek nest. Ik ben 
geboren op 1 oktober, en op 25 december 
lag ik al in de kerk in een kribbe Jezus te 
spelen (lacht). Tot mijn twaalf jaar zijn 
quasi alle foto’s uit mijn fotoalbum in de 
kerk gemaakt.”

“Ik volgde Grieks-wiskunde aan het 
Onze-Lieve-Vrouwecollege in Brugge, 
met het idee ingenieur te worden. Maar 
tegen het einde was ik die wiskunde 
grondig beu, en iemand suggereerde me 
godsdienstwetenschappen. Ik ben in dat 
laatste jaar met mijn toenmalige vrien-
din – die nu trouwens mijn vrouw is – 
in Leuven een kijkje gaan nemen bij een 
paar vakken van godsdienstwetenschap-
pen. En dat zou het dus worden voor mij.”

Geen rancune
Of toch niet helemaal. Zo rond de tweede 

kandidatuur raakt Loobuyck zijn geloof 
kwijt. “Ja, hoe gaat dat? Je denkt er de 
hele tijd actief over na, in de lessen Bij-
belexegese krijg je constant te horen: ‘Dit 
moet je niet al te letterlijk nemen’, ‘Dat is 
maar een verhaal’ ... Ik denk soms: had ik 
rechten gedaan, dan was ik langer gelovig 
gebleven. Op een zeker ogenblik moest 
ik gewoon besluiten dat er voor mij geen 
God was, en dat ik dus atheïst was. Ik had 

het er af en toe over met mijn vrienden, 
en zij namen óók niet alles letterlijk – 
maar we kwamen tot een verschillende 
conclusie. Ik kon mezelf echt geen chris-
ten meer noemen.”

“Ik heb het er eigenlijk nooit expliciet 
met mijn ouders over gehad. Het zou mij 
niet verwonderen dat ze in de krant heb-
ben moeten lezen dat ik atheïst ben. Maar 
het heeft nooit geclasht, ze hebben dat al-
tijd aanvaard. In Leuven heb ik ook nooit 
rancune gevoeld. Eigenlijk deed niémand 
daar moeilijk over, heb ik de indruk.”

“Het heeft in elk geval niet tot een 
zware existentiële crisis geleid bij mezelf. 
Godsdienstwetenschappen bleef interes-
sant, en ik heb nooit écht overwogen om 
mijn studie dan maar meteen stop te zet-
ten. Plus: ik had een druk sociaal leven 
opgebouwd, ik was zelfs preses van onze 
studentenkring Katechetika. Er bestaat 
nog een ‘compromitterende’ krantenfoto 
van mij uit die tijd: ik heb toen als preses 
mee het openingsrondje van de 24-uren-
loop gelopen met een groot houten kruis 
op mijn rug (lacht).”

Is Loobuyck blij dat hij zijn studie toch 
heeft afgemaakt? “Dat wel. Maar zou ik 
er opnieuw voor kiezen? Nee. Je houdt er 
als 18-jarige natuurlijk geen enkele reke-
ning mee dat je en cours de route van ge-
dachten kunt veranderen, en wat je met 
die richting aankunt – godsdienstles ge-
ven of pastoraal werk – is toch volkomen 
afhankelijk van wat je gelooft.”

Softie
Patrick Loobuyck ging in Gent mo-
raalwetenschappen studeren – “Ik ben 
één van de weinigen die, in theorie, 
Rooms-katholieke godsdienst én 
niet-confessionele zedenleer mag geven” 
– en hij doctoreerde er ook, op ‘moreel 
fictionalisme’. “Kort gezegd komt het 
erop neer dat we in de ethiek vaak absolu-
te uitspraken doen, bijvoorbeeld over het 
moreel verschil tussen mens en dier, over 

universele mensenrechten en bijhorende 
plichten. Gelovige mensen kunnen dat 
makkelijk funderen vanuit hun geloof. 
Denk aan de tien geboden die recht-
streeks van God komen. Maar voor een 
atheïst, waar komen die absolute plich-
ten vandaan? In een onverschillige kos-
mos zonder God is het moreel gesproken 
oorverdovend stil en zijn mensen slechts 
beestjes onder de beestjes. Mijn punt was 
dat seculiere moraalfilosofen die absolute 
uitspraken slechts kunnen behouden als 
een soort ‘nuttige ficties’.”

Geloof is dus nuttig? “Nee, ik spreek 
me niet uit over het nut van godsdienst. 
Als atheïst zeg ik: godsdienst is onwaar. 
Maar wat de waarde van godsdienst 
is, daar wil ik gerust over discussiëren. 
Godsdienst heeft een enorme motive-
rende kracht – maar die kan alle kanten 
uitgaan: ze kan mensen motiveren om op 
kruistocht te gaan, om in de Twin Towers 
te vliegen, maar ook om op Molokaï de 
melaatsen te gaan helpen. Het haalt het 
mooiste en het lelijkste uit de mens. Ik 
weet dat veel atheïsten zeggen: ‘De we-
reld zou beter af zijn zonder godsdienst.’ 
Daar ben ik niet zomaar van overtuigd.”

“Ik word soms gecast als de softe, ge-
matigde atheïst, versus ‘rabiate’ atheïsten 
als Etienne Vermeersch. Dat valt dan 
soms tegen: na een lezing komen mensen 
me af en toe zeggen: ‘Je lijkt toch meer 
op Vermeersch dan we dachten’ (glim-
lacht). Voor alle duidelijkheid: ik ben 
even overtuigd van mijn atheïsme als een 
Vermeersch of een Richard Dawkins (be-
faamd atheïst, auteur van ‘The God Delusi-
on’ – red.). Maar ik voel helemaal de drang 
niet om als een soort Don Quichot ten 
strijde te trekken. Die tijd lijkt me voor-
bij. Ja, ik probeer bepaalde privileges van 
godsdiensten te doorprikken, maar ik doe 
dat niet vanuit ressentiment. Ik heb ook 
niet de neiging om religie als achterlijk 
of irrationeel voor te stellen. Ik heb eens 
enigszins provocerend geschreven: ‘Mili-
tant atheïsme is een hobby.’ Mensen wil-
len bekeren, dat lijkt me niet de essentie.”

Toffe pee
Wat Loobuyck er zelf van vindt, maakt 
het eigenlijk veel uit? Geloof verdwijnt 
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Al enkele jaren vertolkt Patrick Loobuyck (43) de stem van de redelijkheid in de denkoefening die 
samenleven heet. Inmiddels heeft hij het gehad met de polarisering en de morele paniek in de discussie 
over diversiteit. “Hysterisch, ik vind er geen beter woord voor, van rechts én van links.” Maar hij denkt 
er niet aan zich terug te trekken uit het debat. “De democratie heeft dat nodig, publieke intellectuelen.” 

TEKST: Wouter Verbeylen | FOTO: Rob Stevens

Bij Bijbelexegese 
kreeg je constant 

te horen: ‘Dit 
moet je niet al te 
letterlijk nemen’, 

‘Dat is maar 
een verhaal’ ... 
Ik denk soms: 
had ik rechten 

gedaan, dan was 
ik langer gelovig 

gebleven.

“ Wij moeten óók mensen 
ronselen. 
Je wordt niet 
als democraat geboren.”

LEVEN
na 

LEUVEN 
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in een razende vaart. “Sommige men-
sen denken dat ik dat hoop, maar ik 
stel het ook maar vast. Ik kom net 
terug van een lezing voor senioren. 
Iedereen daar had nog meegemaakt 
hoe indertijd geld werd rondgehaald 
voor de bouw van de Basiliek van 
Koekelberg. Een gigantische nieu-
we kerk, en nu, vijftig jaar later, staat 
ze gewoon leeg. Om maar te zeggen: 
men heeft die secularisering totáál niet 
zien aankomen.”

“Een enkeling heeft het over ‘le re-
vanche de Dieu’ – God zal terugko-
men. Vergeet het. De secularisering is 
een aanzwellende sneeuwbal. We heb-
ben er het laatste nog niet van gezien. 
Ik ben zelf gedoopt, mijn kinderen niet 
meer, en er is geen enkele reden om 
aan te nemen dat mijn kleinkinderen 
of hun kinderen opnieuw aansluiting 
zouden vinden bij de Kerk. Het meest 
aannemelijke scenario is dat de Kerk 

hier in een diepe existentiële crisis te-
rechtkomt. Er zijn geen priesters meer, 
geen roepingen, de kloosters staan 
leeg. Sommigen rekenen op een Fran-
ciscus-effect, omdat de huidige paus 
zo’n toffe pee is. Kan kloppen, maar hij 
brengt niemand terug naar de kerk.”

“En wie denkt dat de nieuwe religi-
euze golf in Vlaanderen vanuit de islam 
komt, miskijkt zich op die paar nieuw-
komers. Doe bij een Vlaams moslim-
gezin van vandaag twee, drie genera-
ties bij: gaan die kinderen dan meer of 
minder aan religie doen? Minder, is 
mijn voorspelling. Ook daar komt er 
meer seks voor het huwelijk, een los-
sere omgang met de religieuze voor-
schriften. De ontmoskeeïng is al volop 
aan de gang. Probeer maar eens aan het 
vrijdaggebed deel te nemen, vijf keer 
per dag te bidden, als je moet gaan wer-
ken. Probeer maar eens geen alcohol 
te drinken in onze samenleving. Er zal 

ook een soort ‘cultuurislam’ ontstaan: 
ze doen nog mee met de ramadan en 
het offerfeest, zoals voor veel gesecula-
riseerde Vlamingen Pasen een bijzon-
dere dag blijft. Ik wil wel een kleine slag 
om de arm houden: voor het christen-
dom steek ik vijf vingers in het vuur, 
voor de islam hooguit drie (lacht).”

Afschaffen
Vandaag is Loobuyck hoogleraar le-
vensbeschouwing in Antwerpen en 
als dusdanig bijzonder aanwezig in 
de media. Hij is een vurig pleitbezor-
ger van LEF, een algemeen vormend 
plichtvak rond Levensbeschouwing, 
Ethiek en burgerschap, en Filosofie. 
Daarmee rijdt hij geregeld het ka-
tholiek onderwijs tegen de kar. Ten 
onrechte, vind hij zelf. “LEF is mijn 
stokpaardje, maar noem het alsjeblieft 
geen kruistocht. Elke keer als ik het er-
over heb, komt boven mijn foto in de 

Doe bij een 
Vlaams 

moslimgezin van 
vandaag twee, 

drie generaties 
bij: gaan die 

kinderen dan 
meer of minder 

aan religie doen? 
Minder, is mijn 

voorspelling.

krant: ‘Loobuyck wil de godsdienstles 
afschaffen.’ Maar ik heb altijd gezegd: 
het vrij onderwijs is ook vrij om naast 
LEF nog een eigen godsdienstvak in te 
richten. De bottom line van mijn plei-
dooi is: ‘Alsjeblieft, Vlaamse overheid, 
maak die thema’s via eindtermen in 
het onderwijs verplicht.’” 

“Waarom verplichten wij kinderen 
om naar school te gaan? Als je niet 
minimaal geïnformeerd bent over de 
wereld, ben je niet echt vrij. Wat ben 
je met vrijheid om te gaan en te staan 
waar je wil, als je niet weet dat Firenze 
een prachtige stad is, als je geen kaart 
kan lezen om er te geraken, als je niet 
weet hoe de trein ernaartoe te nemen? 
En wat ben je met de vrijheid van me-
ningsuiting, als je geen mening hebt 
leren vormen?”

“Luister, IS ronselt hier mensen 
voor zijn samenlevingsmodel. Wel, 
wij moeten zelf óók ronselen, men-
sen warm maken voor óns samenle-
vingsmodel. Democratie, daar bestaat 
geen gen voor, hè. Je wordt niet als de-
mocraat geboren, democratie moet je 
uitleggen, vóór-leven. Ik begrijp niet 
dat dat niet méér gebeurt. Het onder-
wijs is daar bij uitstek de plek voor. Ik 
geloof graag dat de goede katholieke 
colleges de nodige waarden en kennis 
meegeven. Maar zolang het niet ver-
plicht is, is het niet gegarandeerd voor 
bijvoorbeeld kinderen in de Joodse ge-
meenschap rond het Centraal Station, 
of voor sommige moslims of kinderen 
van Jehovah’s getuigen. Voor die kin-
deren doe ik het.”

“Het Vlaams parlement discussi-
eert nu over eindtermen voor burger-
schap. Maar voor levensbeschouwing, 
nee, dat lijkt me niet voor morgen. Dat 
gaat nochtans héél ver hoor, die le-
vensbeschouwelijke ongeletterdheid.” 
Hij wijst naar de Jezus op zijn boeken-
kast. “Veel jongeren weten zelfs niet 
goed meer wie dat is, die man daar. 
Het wordt dus in feite ook een cultu-
rele ongeletterdheid.”

lees verder op P.16
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vervolg van P.15

Hiep hiep hoera
Vorig jaar schreef Patrick Loobuyck 
Samenleven met gezond verstand. “Het is 
onder meer een pleidooi om redelijkheid 
en wederkerigheid in ons denken over 
diversiteit toe te laten. Als ik het recht 
opeis om mij te kleden zoals ik wil, dan 
is het maar redelijk dat ik aanvaard dat jij 
ook dat recht opeist. Ik mag bedenkingen 
hebben bij de boerkini, maar ik moet aan-
vaarden dat er mensen zijn die hem wil-
len dragen. Jij zit graag kortgerokt op de 
bus, dan moet je aanvaarden dat er men-
sen zijn die graag bedekt zijn. Dat is de 
gulden regel zoals je die ook in de Bijbel 
terugvindt: ‘Doe nooit aan een ander wat 
je niet wilt dat een ander aan jou doet.’”

Hoe doe je dat, redelijkheid brengen in 
een debat dat overloopt van de emoties? 
“Dat gaat niet vanzelf. Ik volg het nu al 
sinds 2000, en het is altijd een moeilijke 
discussie geweest. Mensen kunnen bij de-
zelfde politieke partij zitten, voor dezelfde 
voetbalploeg supporteren, en toch ruzie 
krijgen over een thema als de hoofddoek. 
En de laatste tijd is de discussie, met de 
instroom van vluchtelingen, met de ter-
reurdreiging, er zeker niet rustiger op 
geworden. Ik vind dat ze een beetje – ik 
vind er geen beter woord voor – hysterisch 
wordt gevoerd. Er wordt zwaar geflipt van 

alle kanten. O wee als de rector van UAnt-
werpen zegt dat hij overweegt om halal 
maaltijden aan te bieden in de studenten-
restaurants. Islamisering! O wee als on-
derzoekers nog maar eens vaststellen dat 
homoseksualiteit moeilijk ligt in de mos-
limgemeenschap. Islamofobie!”

“We moeten echt weg uit die kampen-
discussie. ‘Het is de schuld van de nieuw-
komers’, of ‘Het is de schuld van de sa-
menleving, die niet open genoeg is’? Wat 
levert dat op? Diversiteit is geen hiep-
hiep-hoera-begrip, het gaat niet allemaal 
vanzelf. Niet voor de nieuwkomers, maar 
ook niet voor onze gastsamenleving. Als 
mensen hun straat zien verkleuren, buren 
krijgen waar ze nauwelijks nog mee kun-
nen praten, ja, dan is het menselijk dat ze 
defensief reageren. Je moet ze niet meteen 
in de hoek van extreemrechts duwen.”

“Ik wil zeker niet verhullen dat er ef-
fectief racisme en discriminatie is, op de 
arbeidsmarkt, op de woningenmarkt. 
Maar aan de andere kant – en dat is dan 
mijn kritiek op stemmen als Dyab Abou 
Jahjah – het is ook niet allemáál racisme. 
Gebruik het niet als stoplap om discus-
sies niet te moeten aangaan. Als je bij di-
versiteit vragen hebt, ben je niet zomaar 
een racist. Als er bijvoorbeeld midden 
in het jaar een Syrische vluchteling, die 
geen Nederlands spreekt, bijkomt in een 
klas, ja, dan ís dat niet evident. Er staan op 
dit moment te weinig leerkrachten voor 
de klas die weten hoe ze daarmee kun-
nen omgaan.”

Hysterisch, polariserend: nergens kan 
het debat zo hoog oplaaien als op sociale 
media. Toch vlucht Patrick Loobuyck het 
online café niet uit. “Och, wat je op Twit-
ter leest is niet nieuw, je hoorde het vroe-
ger aan de toog. Waar we ons wel voor 
moeten hoeden, is dat de mainstream 
media daar voortdurend nieuws van ma-
ken. Er zijn vijf onnozelaars die com-
mentaar leveren op de Filipijnse afkomst 
van de nieuwe miss België, en het staat in 
de krant.”

“Ik vind het belangrijk om aan het pu-
blieke debat deel te nemen, en dan moet 
je ook op sociale media zijn. Ik was daar 
nochtans lang heel conservatief in. Ik was 
één van de laatsten met een gsm, maar nu 
ben ik helemaal mee. Een gezonde demo-
cratie heeft publieke intellectuelen nodig. 
Ik steek er veel tijd in, en dat levert de uni-
versiteiten financieel misschien niet altijd 
op, maar ze lijken het toch wel fijn te vin-
den. Het is ook een vorm van reclame 
natuurlijk (lacht).” 

Ik mag bedenkingen 
hebben bij de 

boerkini, maar ik 
moet aanvaarden 

dat er mensen zijn 
die hem willen 

dragen. Jij zit graag 
kortgerokt op de 
bus, dan moet je 

aanvaarden dat er 
mensen zijn die 

graag bedekt zijn.
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  Bijna 
germanist

“Ik kom uit een arbeidersgezin en was 
de enige thuis die naar de universiteit 
ging. Ik heb er even aan gedacht om 
Germaanse talen te gaan studeren, maar 
de keuze voor economie heb ik me nooit 
beklaagd. Zeker het soort economie dat 
ik later beoefend heb – de publieke fi-
nanciën – is ongemeen boeiend. En ik 
ben een wereldverbeteraar. Ik streef naar 
een betere sociale bescherming en een 
rechtvaardige fiscaliteit.”

“Voor ik hier bij het HIVA terecht-
kwam als hoofd van de toenmalige on-
derzoeksgroep ‘economie’ was ik actief 
in allerlei sociale bewegingen. Ik heb 
dat engagement voortgezet in mijn on-
derzoek. Sinds het begin van de jaren 
tachtig draait dat vooral om de impact 
van de vergrijzing op de financierbaar-
heid van gezondheidszorg en pensi-
oenen. Vandaag is dat thema actueler 
dan ooit ...”

  Op beide oren 
slapen

“Het meest commerciële instituut van 
de universiteit, zo zou je het HIVA kun-
nen noemen. Het merendeel van onze 
medewerkers wordt gefinancierd door 
contracten. HIVA is een joint venture 
van de universiteit en van de christelij-

ke arbeidersbeweging, en wil onderzoek 
doen dat de sociale vooruitgang bevor-
dert. Ik zeg daarom altijd dat ik een 
syndicalist ben. Maar wel één die steeds 
onafhankelijk is geweest. Van Herman 
Van Rompuy kreeg ik tijdens mijn eme-
ritaatsviering een mooi compliment: hij 
zei me dat ik op beide oren kan slapen 
in de wetenschap dat ik mijn onderzoek 
altijd belangeloos heb gedaan. Of eigen-
lijk in het algemeen belang, voor ’t nut 
van ’t algemeen zoals men zegt (lacht).”

  Geen ivoren 
toren

“Beleidsgericht onderzoek betekent dat 
je de snelle veranderingen in de maat-
schappij ook in je werkkamer voelt. Op 
jouw beurt kan je als onderzoeker een 
bijdrage leveren aan het debat, dat geeft 
voldoening. Soms deed een politicus 
weleens het omgekeerde van wat wij 
hadden aanbevolen. Daar heb ik nooit 
moeite mee gehad.” 

 I’m a believer
“Ik ben altijd een enthousiast believer 
gebleven van onze sociale zekerheid. 
Het is een superieur instrument om 
de volledige bevolking tegen de risico’s 
van het leven te verzekeren. In de VS 

Wat doet een expert sociale zekerheid als hij de pensioen-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt? Hij blijft gewoon werken. 
Professor Jozef Pacolet (66) doet even bevlogen als ooit on-
derzoek naar de betaalbaarheid van ons pensioenstelsel en 
de strijd tegen sociale en fiscale fraude: “Ik heb nog altijd 
het gevoel dat ik niet genoeg gedaan heb.”

TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

Een prille emeritus blikt 
terug op wat voorbij is en 
trekt lessen uit een loopbaan.

EMERITUS 
EVANGELIE

“ Ik wil de      wereld verbeteren”
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besteedt men in totaal veel meer mid-
delen aan gezondheidszorg. Zelfs voor 
het publiek georganiseerde deel geven 
ze evenveel uit als wij hier in Europa, 
terwijl zeer veel mensen er uit de boot 
vallen. Dat heeft onder meer te ma-
ken met overconsumptie en met hoge 
inkomens voor artsen en zorgsector. 
Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat de 
VS ons systeem niet met open armen 
overnemen.”

  Roepen in de 
woestijn

“Als een overheid in gebreke blijft, 
dan gaan mensen zich privé verze-
keren. Dat zie je nu gebeuren. Voor 
sommigen is het wettelijk pensioen 
een basis, die mensen uit de armoede 
moet houden, maar ook niet meer dan 
dat. Dat leidt tot privatisering by de-
fault: om hun levensstijl aan te houden 
hebben mensen de tweede en derde 
pijler nodig, de groepsverzekeringen 
die de werkgevers bieden en het fis-
caal gestimuleerde pensioensparen. 
Maar die zijn niet gratis én de pensi-
oenfondsen gaan er niet op vooruit. 
Als de tweede en derde pijler op hun 
beurt in gebreke dreigen te blijven, 
moet de opbouw van een volwaardig 
pensioen misschien maar opnieuw in 
overheidshanden komen. Maar ik ben 
een beetje een roepende in de woes-
tijn – de huidige regering blijft inzet-
ten op de tweede pijler in plaats van 
op de eerste.”

  De toekomst 
(niet) 
voorspellen

“Ik ben mijn hele carrière lang bezig 
geweest met het zo gedetailleerd mo-
gelijk verkennen van de toekomst – 
wat niet hetzelfde is als voorspellen. 
Zo probeerden we bijvoorbeeld de 
toekomstige noden aan personeel in 
de zorgsector in te schatten. Toen ik in 
1990 projecties maakte tot 2010 werd 
dat als gedurfd beschouwd. Vijf jaar 
later wilde ik tot 2020 gaan en deed 
men of ik gek geworden was: zóver 
vooruit willen kijken? Inmiddels pro-
jecteert men al geruime tijd tot 2060. 
Ik kijk elk voorjaar uit naar het nieuwe 
rapport van de commissie vergrijzing.”

 Het grijze gevaar
“Ik heb meermaals het verwijt gekre-
gen een negationist te zijn wat de ver-
grijzing betreft. Omdat ik stelde dat de 
extra kosten die op ons afkomen niet 
onbetaalbaar zijn – je moet ze alleen 
willen betalen. Als het percentage 
65-plussers stijgt van 18 naar 24 pro-

Ik heb 
meermaals 
het verwijt 
gekregen een 
negationist 
te zijn wat de 
vergrijzing 
betreft. Omdat 
ik stelde dat de 
extra kosten 
die op ons 
afkomen niet 
onbetaalbaar 
zijn – je moet 
ze alleen 
willen betalen.

“ Ik wil de      wereld verbeteren”
belastingparadijzen. Langzaam maar 
zeker zie je wel een grotere bereidheid 
tot controle. Twee toevallige factoren 
die daartoe hebben bijgedragen zijn de 
bankencrisis, en het terrorisme – mis-
daadgeld vormt een bedreiging voor 
de veiligheid en dus moet het witwas-
sen daarvan bestreden worden.”

  Ceci n’est pas 
une pipe

“Ik ben gefascineerd door statistieken, 
maar daarachter zie ik wel degelijk de 
mensen – ik heb wat dat betreft een 
levendige verbeelding. Statistieken 
reproduceren de werkelijkheid, een 
beetje zoals het schilderij van Magrit-
te dat doet, Ceci n’est pas une pipe. Dat 
is mijn antwoord aan wie zegt dat de 
werkelijkheid toch anders is dan de 
statistieken. Het ene is wel degelijk een 
manier om naar het andere te kijken” 

  There is no such 
thing as a free 
lunch

“Onbelast bijverdienen voor gepensi-
oneerden, verloning voor vrijwilligers, 

flexijobs of 500-euro-jobs waarop geen 
sociale bijdragen hoeven te worden be-
taald … Het verbaast me hoe hardnek-
kig de politiek allerlei uitzonderingsre-
gimes blijft creëren. Dat is onhoudbaar 
op termijn. En je zorgt voor oneerlijke 
concurrentie voor de reguliere jobs die 
wél een bijdrage leveren aan de socia-
le zekerheid.” 

  Pensioen in 
zicht? 

“Als emeritus met opdracht is het een 
beetje uitzoeken wat je rol nog kan 
zijn. Ik wil nog zoveel bijdragen aan 
het debat. Maar ik heb me in ieder 
geval voorgenomen om niet te veel 
in de weg te lopen. De documentatie 
voor mijn emeritaatstoespraak verza-
melde ik in een map met het opschrift 
‘pensioen in zicht’. Maar soms vraag ik 
me af of ik niet beter zicht zou krijgen 
op mijn pensioen (lacht). Ik tuinier 
graag, ik heb een groentetuin – ik blijf 
tenslotte een economist. Maar sinds 
mijn emeritaat heb ik zelfs geen tijd 
meer gevonden om het gras te maai-
en. Ik stel het uit tot ik met pensioen 
ga (lacht).” 

cent, zal het budget voor pensioenen 
en gezondheidszorg moeten volgen. 
Zodat je voor iedereen een hoogwaar-
dig pensioen kan garanderen, en een 
gezondheidszorg die niet krenterig is 
maar bourgondisch.” 

“Als mensen hun spaarcenten en 
hun eventuele huis moeten opsoupe-
ren voor de rusthuisfactuur – terwijl ze 
hun hele leven sociale bijdragen heb-
ben betaald  – dan heeft het systeem 
gefaald. En dat geldt ook als mensen 
hun oude dag in een petieterig ka-
mertje moeten doorbrengen. De zorg 
moet in verhouding zijn tot de rijk-
dom van onze economie. Sinds mijn 
geboortejaar, 1951, is het BNP per ca-
pita gestegen van omgerekend 10.000 
naar 40.000 euro en het ziet ernaar uit 
dat we naar de 60.000 gaan. We leven 
langer en we zijn rijker dan ooit. Dus 
waarom al dat doemdenken?”

  Later met 
pensioen

“Ik zei in de jaren tachtig al dat we 
langer zullen moeten werken. Dat 
voelt natuurlijk een beetje als sociale 
afbraak … Maar het is de enige manier 
om de facturen van gezondheids- en 
ouderenzorg betaalbaar te houden. 
Om de vijf jaar winnen we een jaar aan 
levensverwachting. Dan kan je kiezen 
voor óf lagere pensioenen óf hogere 
sociale bijdragen óf een verhoging van 
de pensioenleeftijd. Dat laatste lijkt 
me dan het minste kwaad. Al moet 
je uiteraard inzetten op werkbare en 
kwalitatieve jobs. En daarbij niet en-
kel denken aan fysieke maar ook aan 
mentale belasting. Je moet ook struc-
turele maatregelen durven nemen, 
zoals een collectieve arbeidsduurver-
mindering, zodat mensen over hun 
hele carrière meer evenwicht vinden 
tussen werk en privéleven.”

  Follow the 
money

“Voor een betaalbare sociale zeker-
heid is de strijd tegen fiscale en sociale 
fraude essentieel. Er is een sluitend 
systeem nodig waarin zo weinig mo-
gelijk kan worden gesjoemeld. Ik heb 
al die jaren getracht een bijdrage te le-
veren aan de discussie door cijfers te 
verschaffen over de belastinggelden 
die de schatkist misloopt. Van fraude 
over ontduiking tot ontwijking – wat 
perfect legaal is én begrijpelijk … maar 
onmogelijk gemaakt moet worden.” 

“Maar het gaat ook over de onwil te-
genover de belasting op meerwaarde 
– iets wat in de VS dan weer wel ge-
beurt. Of tegenover meer belasting op 
kapitaal, of tegenover bestrijden van 
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versitaire ontmoetingsplaats 
van jonge toponderzoekers en 
-kunstenaars.

•  An De Moor (talenbeleidcoör-
dinator Odisee en KU Leuven 
Campus Brussel & Gent) is de 
winnaar van de Lofprijs der Ne-
derlandse taal 2017. Ze wint de 
prijs van de stichting Nederlands 
voor een pleidooi voor het ver-
stevigen van de positie van het 
Nederlands in het hoger en we-
tenschappelijk onderwijs.

Benoemd of 
onderscheiden

in
De universitaire gemeenschap 
neemt afscheid van:

Memoriam

•  Professor Peter Carmeliet heeft de 
prestigieuze award gewonnen van 
de Fondation ARC Léopold Griffuel, 
één van de belangrijkste prijzen in 
Europa voor kankeronderzoek.

•  Professor Orhan Agirdag en 
Jozefien De Leersnyder (Faculteit 

Psychologie en Pedagogische We-
tenschappen), professor Silvana 
Mandolessi en professor Umar 
Ryad (Faculteit Letteren) en pro-
fessor Lendert Gelens (Faculteit 
Geneeskunde), werden verkozen 
tot lid van de Jonge Academie, een 
interdisciplinaire en interuni-

Op haar achtste stond ze met 
een zelfgemaakt fan-hoedje 
op de eerste rij bij een optre-
den van Brahim, twee weken 
geleden nam ze de show van 
de MNM-presentator over. 
The circle of life, noemt 
Anushka Melkonian (24) het.

Katrien Steyaert

VRAGEN  
AAN5

ANUSHKA MELKONIAN
COMMUNICATIEWETENSCHAPPER 
EN KERSVERS MNM-DJ

“ Ik zou dit werk al niet meer 
kunnen missen”

01/ Hoe ging je op 16 februari de 
ether in?
“Met superveel stress – al die schake-
laars en schuiven, en die moet ik dan 
nog bedienen terwijl heel Vlaanderen 
meeluistert. Ik ben het nochtans ge-
wend om een publiek te hebben: op 
mijn dertiende begon ik met theater en 
lessen woordkunst, en ik trok met zelf-
geschreven liedjes naar free podiums. 
Door constant aan castings deel te ne-
men kweekte ik een dikke huid, maar 
die heb ik bij MNM nog niet nodig ge-
had. Na die eerste uitzending, waarin 
uiteindelijk alles in orde kwam, kreeg 
ik alleen maar positieve reacties, ook 
van Brahim.”

02/ Zijn programma Urban50 
overnemen, dat zijn grote 
schoenen om te vullen.
“Absoluut. Weet je wat het zotte is? 
Toen ik acht was, stond ik tijdens een 
optreden van Brahim op de eerste rij 
met een hoedje dat mijn oma de nacht 
ervoor gebreid had. Nu, vijftien jaar 
later, mag ik zijn programma overne-
men. Dat is toch the circle of life? Net als 

Brahim groeide ik op in West-Vlaan-
deren – pas op mijn twaalfde verhuis-
den we van Veurne naar Aarschot. Dat 
je mijn West-Vlaamse accent niet meer 
hoort, beschouw ik trouwens als één 
van mijn grootste overwinningen. We 
delen ook een grote liefde voor urban 
muziek. Die geeft me altijd meteen een 
übercool gevoel. Momenteel ben ik weg 
van SZA, een Amerikaanse zangeres 
die ik bewonder om haar attitude, ze 
durft het achterste van haar tong te 
laten zien.”

03/ Is een goede presentator 
even eerlijk?
“Je moet volgens mij spontaan zijn, 
ja. Ik denk dat het gewerkt heeft dat ik 
tijdens de MNM Talentdagen vooral 
mezelf bleef en zoveel mogelijk mop-
pen tapte. Daarnaast moet je natuur-
lijk goede teksten kunnen schrijven, 
in spreektaal en vlot uitspreekbaar. 
Dat leerde ik tijdens mijn twee jaar bij 
Radio Scorpio in Leuven. Een vriendin 
die er al presenteerde nam me mee en 
ik ontdekte dat ik het tof vond om pla-
ten aan te kondigen. Ik studeerde toen 

nog communicatiewetenschappen, iets 
wat een ander mens van mij maakte. 
Vroeger had ik de neiging om dingen 
zwart-wit te zien, maar aan de univer-
siteit ging ik breder denken.”

04/ Droomde je toen al van een 
mediacarrière?
“Ja, maar niet per se van radio ma-
ken. Het is pas sinds mijn opleiding 
bij MNM dat radio mijn passie is. Op 
het einde van de rit dacht ik zelfs: als 
ik nu geen presentator mag worden, is 

mijn leven gedaan. MNM is absoluut 
mijn lievelingszender, ik hoor daar ge-
woon bij. Ik zou dit werk dus niet meer 
kunnen missen, al wissel ik het in mijn 
ideale toekomstscenario af met tv-
werk en rollen in films. Acteren is een 
kinderdroom. Als klein meisje kon ik 
blijkbaar al tranen met tuiten huilen en 
die meteen inruilen voor een smile als 
mijn moeder de camera bovenhaalde.”

05/ Je studeert nog?
“Ja, op dit moment combineer ik zelfs 
mijn eindwerk voor de banaba Toege-
paste Audiovisuele Communicatie aan 
Thomas More met mijn job bij MNM. 
Het is zwaar, ik ben al een paar keer ge-
storven, maar opgeven zit niet in mij. 
Mijn mama is op dat vlak mijn grootste 
voorbeeld. Ze begon op oudere leeftijd 
nog rechten te studeren in Leuven. Ik 
zag haar jongleren met die studie, haar 
werk en onze opvoeding, maar het 
lukte haar. Sindsdien is het ook mijn 
motto: Go hard or go home.” 

   
       Urban50 is elke vrijdag van 19u tot 21u te 

beluisteren op MNM.
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Je hoort mijn 
West-Vlaamse 
accent niet meer.
Dat beschouw ik 
als één van mijn 
grootste over-
winningen.

Professor Frans Bouckaert
Emeritus hoogleraar aan de 
Faculteit Rechtsgeleerdheid
(04/12/1934 – 31/01/2018)

Professor Fernand Mortelmans
Ere-gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit Ingenieurswetenschappen
(19/07/1926 – 06/02/2018)

Professor Marc Goovaerts
Emeritus gewoon hoogleraar 
aan de Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen
(07/04/1946 – 18/02/2018)
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SPEED
DATE In 24 vragen naar hoofd en 

hart van Pieter Bergé

“Ik kijk graag naar live-uitzendingen van 
grote sportevenementen. Dat ontspant mij 
enorm. Bij films val ik meestal in slaap. Ze-
ker bij de klassieke Hollywoodprenten.”

08/ Wat is uw grootste angst? 
“Dat een van onze vier kinderen, door een 
speling van het lot, ongelukkig zou worden.” 

09/ Wat is uw meest onhebbelijke 
karaktertrek? 
“Ik ben zeer snel geïrriteerd, zowel door be-
langrijke zaken als door pietluttigheden. Ik 
denk ook erg oordelend, al probeer ik daar 
wel voortdurend zelf tegen in te gaan. Ei-
genlijk ben ik een soort wereldverbeteraar 
die zelf voor veel verbetering vatbaar is.”

10/ Welk voorwerp zou u redden als 
uw huis in brand stond? 
“Handgeschreven teksten, zowel van ande-
ren als van mezelf. Brieven, manuscripten, 
postkaarten …”

11/ Hebt u een ‘guilty pleasure’? 
“Ik heb heel wat ‘pleasures’, in zowat alle 
mogelijke zintuiglijke regionen, maar ik 
ervaar geen enkele daarvan als ‘guilty’. Dan 
zou de ‘pleasure’ er ook af zijn, vrees ik.”

12/ Wat zou u graag beter kunnen?
“Piano spelen. Ik heb het als kind nooit wil-
len leren, puur uit koppigheid. Het moet 
echt overheerlijk zijn om af en toe aan dat 

instrument te gaan zitten en je helemaal te 
laten gaan.”

13/ Wat is de ergste job die u ooit 
hebt gedaan?
“Ik heb een bloedhekel aan administratie. 
De paradox is natuurlijk dat ik door mijn 
afkeer en het bijhorende uitstel de zaken 
alleen nog maar ellendiger maak.”

14/ Wat is de belangrijkste les die 
het leven u heeft geleerd?
“Van mijn vrouw heb ik geleerd om meer 
open te staan voor de schoonheid van het 
onvolmaakte.” 

15/ Wat was het meest pakkende 
moment van uw leven tot nu? 
“Er zijn natuurlijk de evidente momenten, 
maar uiteindelijk gaan die toch veel minder 
diep dan die onvoorspelbare ogenblikken 
waarop je plots een soort onvoorwaardelij-
ke liefde voelt voor mekaars kwetsbaarheid.” 

16/ Hoe komt u bij na een lange 
werkdag? 
“Ik heb maar zelden het gevoel dat ik moet 
‘bijkomen’, eerder dat ik moet voortdoen. 
Ik kan wel enorm genieten van de stilte die 
rond middernacht over het huis valt.” 

17/ Van welke gewoonte wilt u af? 
“Van de gewoonte om mijn irritatie vrijwel 
meteen te laten blijken.” 

18/ Wat zit er in uw cd-speler?
“Gewoon naar muziek luisteren, los van 
het werk, doe ik eigenlijk enkel in de auto. 
Heel vaak Vlaamse polyfonie, en vaak ook 
requiems. Ik weet eigenlijk zelf niet waarom.”

“Sinds ik artistiek directeur ben van Fes-
tival 20/21 – een festival voor muziek van de 
20ste en 21ste eeuw – ga ik opnieuw vaker 
naar concerten. Ook daar heb ik trouwens 
veel last van irritaties. Ik heb er zelfs een 
bundeltje over geschreven, waarin 39 ver-
schillende luistertypes puntig voorgesteld 
worden. Homo audiens heet het.”

Pieter Bergé (51) is hoogleraar aan de Onderzoeksgroep 
Musicologie, artistiek directeur van Festival 20/21 en 
hoofdredacteur van Karakter. TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

01/ Wat wilde u ‘later’ worden? 
“Dirigent of operaregisseur. Voor het eerste 
is het te laat, maar het tweede kan eigen-
lijk nog!”

02/ Zou u vandaag dezelfde 
studiekeuze maken? 
“Ik denk het wel. Mijn basisstudie in de 
filoso fie heeft er naar mijn gevoel voor ge-
zorgd dat ik alles wat daarna kwam béter 
heb kunnen doen. Filosofie helpt je om een 
gezonde achterdocht te ontwikkelen. Daar-
om is ze echt onmisbaar in een universitaire 
opleiding. De universiteit moet in de eerste 
plaats leren nadenken, en niet te veel focus-
sen op pragmatiek.”

03/ Wat weten uw studenten niet 
van u? 
“Misschien dat Beethoven lang niet mijn fa-
voriete componist is, terwijl ik wel heel veel 
les over hem geef.” 

04/ Welk boek ligt er op uw 
nachtkastje? 
“Romans, kunstboeken, essays, partituren … 
Ik ben een gulzige en onrustige lezer. Recent 
heb ik veel gehad aan Verzet en rede in tijden 
van nepnieuws van Susan Neiman, Niet voor 
de winst van Martha Nussbaum en Brieven 
uit Genua van Ilja Leonard Pfeijffer.” 

05/ Waaraan ergert u zich?
“Aan veel dingen, maar momenteel toch 
vooral aan de impact van de smartphone 
op het sociale weefsel. Het is zo’n vreselijk 
symbool van individualisering en leegheid. 
Zelf blijf ik er bewust van af.” 

06/ Welk goed voornemen kan u 
maar niet volhouden? 
“Ik zou graag wat scherper willen staan – dat 
draagt ook bij tot mijn mentale scherpte – 
maar het is lastig. Ik hou van lekkernijen, 
zoet én zout, vast én vloeibaar.”
 

07/ Voor welk tv-programma blijft 
u thuis? 

19/ Wat houdt u wakker ’s nachts? 
“Zinnen die niet in de plooi vallen en zaken 
waarover ik de controle moet lossen, zoals 
de festivalconcerten. Ook na de concerten 
val ik moeilijk in slaap. Op zo’n moment 
kijk ik heel graag naar snooker op televisie: 
ik hou van het lijnenspel en de klank van de 
ballen. Heel rustgevend.”

20/ Wanneer was u het bangst? 
“Toen ik, enkele uren na het fietsongeval 
van mijn jongste dochter, een foto van haar 
schedelbreuk te zien kreeg.”

21/ Wat was uw meest recente 
vakantiebestemming? 
“Nieuw-Zeeland. We zijn daar tijdens de 
kerstvakantie onze oudste dochter gaan 
ophalen na haar Erasmusstage.”

22/ Wat had u beter anders gedaan? 
“Ik denk dat ik me wat sneller had moeten 
beginnen focussen op wat ik écht goed kan, 
eerder dan me zo lang te richten op zaken 
die ik vooral beter wílde kunnen. Ik moet 
creatief kunnen zijn. Festival 20/21 biedt me 
op dat vlak enorme mogelijkheden.”

23/ Hebt u een hobby?
“Ik ben zeer actief als jeugdvoetbalcoach. 
Voetbal is in mijn ogen een ongelooflijk rij-
ke levensschool voor kinderen – véél leer-
zamer dan de muziekschool. Al mag ik dat 
misschien niet hardop zeggen (lacht).”

“En ik schrijf graag: brieven, sprookjes, 
gedichten, epigrammen … Op dit moment 
heb ik een sabbatical en ben ik een muziek-
geschiedenis voor kinderen aan het afwer-
ken. Moeilijke zaken op een eenvoudige 
maar correcte manier proberen uit te leggen 
heb ik altijd al heel graag gedaan.”

24/ Is er iets waar u al lang van 
droomt om te doen?
“Traag en onvoorbereid reizen, zonder 
bestemming en zonder einddatum. Sa-
men met mijn vrouw een beetje door de 
wereld kuieren.” 

“ Gezonde 
achterdocht 
is onmisbaar”
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De smartphone 
is een vreselijk 
symbool van 
individualisering 
en leegheid. 
Zelf blijf ik er 
bewust van af.

Pieter Bergé:
“Ik heb heel 

wat ‘pleasures’, 
in zowat alle 

mogelijke 
zintuiglijke 

regionen, maar 
ik ervaar geen 

enkele daarvan 
als ‘guilty’.”
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 IN BEELD 

Keurig zij aan zij, mooi in uniform: 
de gelijkenis tussen de twee stoe-
ten is treffend. Tijdens het recente 
Patroonsfeest, op 2 februari, kruisten 
de togati op weg naar de Sint-Pie-
terskerk een klas kinderen. Plots 
waren er veel lachende gezichten 
op de Grote Markt, onder meer bij 
de eredoctores in spe, die samen 
met de rector voorop liepen. “Het 
zijn professoren!” riep één van de 
kinderen enthousiast. Met de lessen 
wereldoriëntatie in onze scholen zit 
het dus duidelijk wel snor.

Kruispunt

Gek op het sixpack
TIENERS IN HET KRACHTHONK: STRAK PLAN?

Gebruiksaanwijzing 
voor de hedendaagse mens

MODERNE  
TIJDEN 

Steeds meer tienerjongens zijn met halters in de weer en trekken naar de sportschool 
voor een strak wasbordje. Waarom azen ze op dat perfecte lijf? En hoe gezond is al 
dat fitnessen? TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Conclusie:

Tienerjongens hopen in het 
krachthonk het lijf van een 
Hollywoodhunk te krijgen. 
Krachttraining kan, maar dan 
liefst mét begeleiding en uit 
liefde voor de sport. 

e mens neigt altijd naar 
het esthetische, maar dat 
tienerjongens uit zijn 

op een gespierd lichaam heeft ook te maken 
met het schoonheidsideaal dat we zien in de 
media”, zegt professor communicatieweten-
schappen Steven Eggermont. “In films is de 
held afgetraind, liefst met een goed zichtbaar 
sixpack. Een onhaalbaar ideaal, maar wél 
een waar tienerjongens zich aan spiegelen. 
Op die leeftijd ben je nu eenmaal beïn-
vloedbaar, en het helpt niet dat vrienden 
en sociale media dat ideaal delen en soms 
nog versterken.” 

“Jongens die vaker in contact komen 
met gemediatiseerde schoonheid voelen 
zich sneller ontevreden over hun eigen 
lichaam. En ze zijn meer geneigd om er 
iets aan te doen, fitnessen bijvoorbeeld. 
Vroeger gingen we ervan uit dat ze dat 
vooral deden om fitter te worden. Maar 
uit onderzoek blijkt dat media die berich-
ten over sport en waarin gespierde atleten 
aan bod komen minder invloed uitoefenen 
op fitnessende jongens dan pakweg Holly-
woodfilms met Vin Diesel. Als ze hele avon-
den halters heffen, doen ze dat dus omdat ze 
inspiratie vinden in dat droomuiterlijk.”

Spieren of spot
Media laten ook zien dat je voor zo’n uiterlijk 
beloond wordt, zegt Eggermont. “Kijk bij-
voorbeeld naar het tv-programma Temptation 
Island. De ‘verleiders’ laten hun spieren rollen 
en kunnen daardoor meer meisjes krijgen. In 
films zijn gespierde mannen over het algemeen 
succesvoller, terwijl mollige personages vaker 
het voorwerp zijn van spot. Wie niet aan het 
ideaalbeeld voldoet, wordt gestraft. Bovendien 
doen media uitschijnen dat zo’n droomuiterlijk 
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al langer bij meisjes. Zijn jongens er nu 
even erg aan toe? “Het schoonheidsideaal 
weegt nog steeds zwaarder op meisjes”, zegt 
Eggermont. “Al is het maar omdat die idea-
len de traditionele rollenpatronen bevesti-
gen en dat nadeliger uitdraait voor vrouwen. 
Een gespierde kerel straalt kracht en ini tia-
tief uit, en bevestigt de domi nante positie 
van de man in de maatschappij, terwijl het 
schoonheidsideaal bij vrouwen de nadruk 
legt op kwetsbaarheid. Meisjes worden ook 
nog veel meer dan jongens tot hun uiter-
lijk gereduceerd.”

Eggermont en Hespel hebben elk hun be-
zorgdheden, maar trekken nog niet aan de 
alarmbel. “Media vergroten uit en stereo-
typeren”, zegt Eggermont. “Maar vanuit de 
maatschappij groeit het besef dat je mensen 
niet mag herleiden tot hun uiterlijk. Mis-
schien moeten we wat meer druk uitoefe-
nen op media die het ‘ideaalbeeld’ promo-
ten. Dat zou al helpen.” Hespel: “Als je het 
verstandig aanpakt en excessen vermijdt, 
is er helemaal niks mis met krachttraining. 
Integendeel, het is een essentieel ingredi-
ent van gezond bewegen en ondersteunend 
voor andere sporten. Maar het belangrijkste 
is dat je volhoudt en plezier hebt in sport. En 
als die sport halters heffen is, waarom niet?”

“D hun spiermassa is verdubbeld. Ande-
ren zien na precies dezelfde training 
amper effect en zijn teleurgesteld. 
Het gevaar is dat die laatste groep 
met de bodybuilders mee heult en 

doping gaat nemen, waardoor je met 
minder training meer resultaten boekt.” 

binnen handbereik ligt. In bepaalde bladen lees 
je artikels met ‘tips voor een perfect sixpack’. 
Wie niet gespierd is, heeft dat zogezegd aan 
zichzelf te danken.”  

In werkelijkheid kan dat nochtans tegenval-
len, zegt professor inspanningsfysiologie Peter 
Hespel. “Net als bij alle sporten komt bij power-
training ook erfelijke aanleg kijken. Sommige 
jongeren staan na drie maanden fitnessen voor 
de spiegel en hebben een aha-erlebnis omdat 

Hoe gezond is het om als tiener te kracht-
trainen? “Vóór de puberteit is het absoluut af te 
raden. Als je nog niet volgroeid bent en traint 
met gewichten, kunnen er gewricht- en spier-
letsels ontstaan. Later kan het wel, maar énkel 
onder professionele begeleiding. Op je eentje 
halters heffen is uit den boze omdat je spieren, 
pezen en gewrichten kan overbelasten. Enkel 
spiergroepen trainen die er mooi uitzien op de 
foto, kan zelfs leiden tot misvormingen. Als je 
je buikspieren traint met het oog op een was-
bordje, moet je dat ook doen voor je achterste 
beenspieren en bilspieren. Zo niet krijg je een 
verkeerde bekkenkanteling, een holle rug en 
ontwikkel je lage rugpijn. Spiermassa moet je 
evenwichtig opbouwen.”

Halt aan de halters? 
Het streven naar een perfect lichaam zien we 

Inspanningsfysioloog 
Peter Hespel:

Enkel spiergroepen 
trainen die er mooi 

uitzien op de foto kan 
leiden tot misvormingen.
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