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Lotte Vanwezemael,  
huisseksuologe

bij MNM

Hoe plak je op een DNA-staal het bijhorende gezicht? Een gelaat ‘voorspellen’ blijft een harde 
noot om te kraken voor de wetenschap. Maar het wordt wel makkelijker om uit een databank 
van gezichten het juiste gezicht te filteren aan de hand van een DNA-staal. Ingenieur Peter 
Claes zoekt mee naar de perfecte match. Ilse Frederickx

BETERE MATCH TUSSEN DNA-STAAL EN GEZICHTENDATABANK

ist je dat Madonna een 
professionele poets-
ploeg met forensische 

expertise meeneemt op haar reizen? Tel-
kens als ze een hotelkamer bezocht heeft, 
komt haar ‘omgekeerde CSI-team’ alle 
DNA-sporen wissen: haren, huidschilfers, 
speeksel op een glas … Dat de beroemd-
heid bang is dat haar DNA in verkeerde 
handen valt, is zo gek nog niet. Er valt im-
mers heel wat gevoelige informatie uit te 
puren, bijvoorbeeld over erfelijke ziektes 
of verwantschap. Misschien heeft de pop-
ster een geheim te bewaren – “Test hier of 
je (verre) familie bent van Madonna!” – of 
wil ze vermijden dat haar erfelijk materi-
aal online geveild wordt – “Koop hier een 
DNA-souvenir van Madonna!”

Voor forensisch onderzoekers blijft 
DNA het ultieme bewijsmateriaal. In het 
ideale scenario vinden ze DNA op een 
crime scene, bijvoorbeeld op een slachtof-
fer, en kunnen ze dat linken aan een ge-
kend profiel in een DNA-databank. Het 

grote voordeel is dat dat quasi onomsto-
telijk bewijs levert van iemands aanwezig-
heid. Het probleem is dat die databanken 
beperkt zijn tot het erfelijk materiaal van 
veroordeelden en vermiste personen, of 
DNA afkomstig van sporenonderzoek.

Neusvleugels
Lang niet alle DNA krijgt dus een identiteit 
opgeplakt. Maar al dat ongeïdentificeerd 
DNA bevat wel een schat aan informatie. 
Hoe we eruitzien, inclusief ons gezicht, zit 
bijvoorbeeld ingebakken in ons erfelijk 
materiaal, zegt ingenieur Peter Claes van 
het Departement Elektrotechniek (ESAT/
PSI) en Departement Menselijke Erfelijk-
heid. “Wetenschappers hebben al meer-
dere genen geïdentificeerd die de vorm 
van ons gezicht bepalen. Dat gaat van de 
afstand tussen je neusvleugels tot de vorm 
van je kin.”

Met andere woorden: met erfelijk ma-
teriaal kan je het gezicht van de eigenaar 
ervan reconstrueren. Als het DNA niet te 

linken is aan een gekend profiel, zou je het 
wel kunnen gebruiken om een gezicht van 
de dader te schetsen. Die gezichtsvoorspel-
ling zou je kunnen verspreiden in de me-
dia, zoals een robotfoto. De techniek kan 
ook nuttig zijn in de medische wereld of 
voor geschiedkundig onderzoek: dokters 
zouden DNA kunnen gebruiken bij sche-
del- en gelaatsherstellende chirurgie, en 
historici zouden gelaatskenmerken kun-
nen reconstrueren met DNA uit lang ver-
vlogen tijden.
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NETJES GEDAAN
Antarctica-expeditie

overtreft verwachtingen

De belangrijkste populaire 
muziekgenres uit de 20ste 
en 21ste eeuw zullen in het 
nieuwe vak aan bod ko-
men, vertelt docent Jeroen 
D’hoe. “Tijdens hoorcol-
leges zullen historische en 
stilistische evoluties in de 
popmuziek worden be-
sproken. Daarbij zullen de 
studenten leren om ver-
schillende stijlen te identi-
ficeren, met elkaar te verge-
lijken en kruisbestuivingen 
te herkennen. 

In werkcolleges kunnen 
ze de theorie vervolgens 
toepassen door popsongs te 
analyseren: “Zowel de par-
tituren als geluidsopnames 
en studiotechnieken. Die 
vaardigheden kunnen hen 
goed van pas komen in het 
latere beroepsleven. De stu-

denten krijgen ook de kans 
om hun masterproef over 
popmuziek te maken.”

“Vroeger werd vaak 
neergekeken op popmu-
ziek. Dat is erg veranderd”, 
zegt professor Pieter Bergé, 
coördinator van de Onder-
zoekseenheid Musicolo-
gie. “Muziek gaat ook – en 
steeds meer – over wat ze 
cultuurhistorisch te beteke-
nen heeft. Voor een heden-
daagse musicoloog is het 
belangrijker dan ooit om 
die brede kijk op muziek 
te hebben en geen genres a 
priori uit te sluiten.”

Het vak zal ook toegan-
kelijk zijn voor andere stu-
denten, zowel binnen als 
buiten de Faculteit Letteren.

Lees meer op P.17

Blokken 
op de Beatles

Vroeger verkoopt
Dertigers kopen tickets voor Samson & Gert, hipsters han-
gen in vintage meubels, en de jeugd grijpt terug naar vinyl. 
Is onze honger naar vroeger groter dan ooit? “Nostalgie 

Een primeur voor Vlaanderen: vanaf volgend acade-
miejaar krijgen studenten musicologie ook les over 
popmuziek. “Een hedendaagse musicoloog sluit geen 
genres uit.” 
 

Lees meer op P.20 Lees verder op P.05

We vermoeden 
dat duizenden 

genen de vorm 
van ons gezicht 

beïnvloeden.

‘ Wie is het?’ 
met je DNA

is zo oud als de mens zelf, 
maar marketeers  gebrui-
ken het nu bewust als 
verkooptruc”, zegt 
professor Jan 
Baetens.



Kan je op basis van DNA iemands gezicht voorspellen? Lees het artikel op P.01
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Europese politiek bedrijven 
is een beetje zoals op reis gaan: 
wie het graag zoals thuis heeft, 
blijft beter thuis.

Met een stevige dosis tegenzin zal de N-VA in de ECR-fractie in het 
Europees Parlement het gezelschap van het anti-Catalaanse Vox 
moeten dulden. Diversiteit is geen verrassing in het Europees Parle-
ment, met meer dan tweehonderd vertegenwoordigde partijen, zegt 
politicoloog Steven Van Hecke. “Dat de politici zich in zo’n fractie 
uiteindelijk nooit honderd procent thuis voelen, is veeleer de regel dan 
de uitzondering”. Wel verrassend is dat de fracties die verscheidenheid 
doorgaans goed absorberen en kanaliseren: wie steun geeft, krijgt die 
ook van de fractiegenoten.
(De Standaard, 21/06/2019)

Voor ziektes die bij ons niet meer 
voorkomen, zoals polio of zelfs de 
mazelen, heerst een vals gevoel 
van veiligheid. De voornaamste 
vraag die artsen krijgen is: moet 
dit eigenlijk nog wel?

Een op de vijf Belgen wantrouwt vaccins, zo blijkt uit een nieuwe inter-
nationale studie. Het hangt wel af van ziekte tot ziekte. Zo zien globe-
trotters de noodzaak van een vaccinatie tegen hepatitis A, buiktyfus 
of gele koorts nog wel in. Maar polio en de mazelen hebben we toch al 
lang klein gekregen? “Terwijl die ziektes net zijn uitgeroeid omdat we 
hier zo’n hoge vaccinatiegraad hebben uitgebouwd”, zegt vaccinologe 
Corinne Vandermeulen.
(De Morgen, 20/06/2019)

“ Ik wil niet 
zeggen hoe het 
spel gespeeld 
moet worden. 
Ik wil wel 
het speelveld 
afbakenen.”

oe verleid je juridisch 
verantwoord een 
vrouw? Zo luidde de 

titel van de lezing die Liesbet Stevens, 
verbonden aan het Instituut voor 
Familiale en Seksuologische We-
tenschappen van de KU Leuven en 
adjunct-directeur van het Instituut 
voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen, vorig jaar gaf voor de Uni-
versiteit van Vlaanderen. Een lezing 
die Stevens er uiteindelijk toe bracht 
een heel boek te schrijven. “Als expert 
strafrecht praat ik altijd over de kwali-
ficatie van de feiten nádat ze gebeurd 
zijn. Ik had me nog nooit de vraag 
gesteld: hoe kan je seksueel grens-
overschrijdend gedrag nu eigenlijk 
voorkómen? Het was verfrissend om 
de zaken eens vanuit een ander per-
spectief te bekijken.”

U geeft concrete adviezen 
en tips, maar een handboek 
‘flirten voor dummies’ is 
het niet geworden.
Liesbet Stevens: “Ik ben geen relatie-
therapeut of seksuoloog. Ik wil niet 
zeggen hoe het spel gespeeld moet 
worden, wél het speelveld afbake-
nen. Over strafbaar seksueel gedrag 
bestaat weinig discussie, maar er is 
ook veel gedrag dat niet strafbaar 
maar wél moreel afkeurenswaardig 
is. Sinds #MeToo en #wijoverdrijven-

niet bestaat daar veel verwarring en 
onzekerheid over, maar weinig duide-
lijke inzichten.”

U noemt flirten een ‘risico-
fase voor grensoverschrij-
dend gedrag.’ Mag er nog 
geflirt worden na #MeToo?
Stevens: “Anders dan in de ‘seksfase’ 
draait het in de ‘flirtfase’ niet zozeer 
om wederzijdse toestemming, maar 
om wat redelijk aanvaardbaar gedrag 
is. Ga er niet vanuit dat iedereen het 
geweldig vindt om vulgaire opmer-
kingen in het oor gefluisterd te krij-
gen. Dat kan opwindend zijn in een 
later stadium, maar niet per se wan-
neer je elkaar net leert kennen. Dus 
dan ben je maar beter voorzichtig. We 
moeten leren om onze voelsprieten 
op te zetten: vindt de ander het leuk 
wat ik zeg of doe? Kan ik verder gaan, 
of heb ik zijn of haar grens al bereikt?”

Precies dat maakt het zo 
moeilijk: grenzen zijn voor 
iedereen anders. 
Stevens: “In een ideale wereld geeft 
iedereen op elk moment duidelijk 
zijn of haar grenzen aan, maar dat 
lukt niet altijd. De verantwoorde-
lijkheid ligt daarom altijd bij dege-
ne die het initiatief neemt. Zet jij de 
eerste stap, dan moet jíj aandachtig 
zijn voor de signalen die de ander 

H

  PUBLICATIE  
MOGEN WE NOG FLIRTEN, EN HOE DAN?  
LIESBET STEVENS GEEFT ADVIES IN NIEUW BOEK

Het debat over seksueel grensoverschrijdend gedrag is 
groter dan ooit, maar dat geldt ook voor de verwarring. 
Mag er nog geflirt en gefloten worden?  Professor seksu-
eel strafrecht Liesbet Stevens schreef een gids voor man-
nen en vrouwen in tijden van #MeToo. “Dit is een boek 
voor potentiële daders, en dat zijn we allemaal.”

TEKST: Lien Lammar | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge
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Liesbet Stevens, 
‘Hoe legaal te 
flirten. Een gids 
voor vrouwen 
en mannen over 
seksueel geweld 
en #MeToo’, 
Borgerhoff & 
Lamberigts, 
224 p., 
22,99 euro

Campuskrant 
mag vijf 
exemplaren 
van het boek 
weggeven. 
Stuur vóór 
25  juli een 
e-mail met 
onderwerp 
‘Boek legaal 
flirten’ en uw 
adresgegevens 
naar nieuws@
kuleuven.be. 
De winnaars 
worden 
persoonlijk 
op de hoogte 
gebracht.
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  PUBLICATIE  
MOGEN WE NOG FLIRTEN, EN HOE DAN?  
LIESBET STEVENS GEEFT ADVIES IN NIEUW BOEK

uitzendt. In het boek staat een mooie 
metafoor: wie initiatief neemt in het 
flirten, staat als tweede in de rij voor 
het rode licht. Diegene met wie je wil 
flirten staat voor je, en bepaalt het 
tempo. Ga jij sneller, dan komen er 
ongevallen van. Merk je dat er terug
houdend gereageerd wordt op je ge
flirt, respecteer die afwijzing dan. Als 
iemand ‘hard to get’ blijkt te spelen, 
zal hij of zij wel initiatief nemen nadat 
jij bent afgehaakt.” 

Wat als jij de eerste bent 
voor het rode licht en geen 
zin hebt in de flirter achter 
jou?
Stevens: “Dan heb je het recht om 

dat te uiten, maar ook dat kan op een 
respectvolle manier. Iedereen maakt 
fouten. We hoeven niet elke vorm 
van grensoverschrijdend gedrag even 
scherp te veroordelen, want niet alles 
is even erg. Je kan een kordate bood
schap overbrengen zonder iemand 
verrot te schelden.” 

“We zijn allemaal poten-
tiële daders van seksueel 
grensoverschrijdend 
gedrag”, schrijft u. Dat 
klinkt niet bepaald gerust-
stellend.
Stevens: “We denken heel stereotiep 
over daders van seksueel grensover
schrijdend gedrag, maar het zijn lang 

niet allemaal monsterlijke verkrach
ters. In de meerderheid van de geval
len gaat het om mensen zoals jij en ik. 
Mannen zijn zich nog steeds te weinig 
bewust van het effect van hun han
delingen en gedrag op vrouwen. Uit 
onderzoek weten we dat mannen de 
seksuele interesse die vrouwen in hen 
hebben overschatten. Tegelijkertijd 
ónderschatten ze de dreiging die van 
hun handelingen uit gaat. Tijdens het 
flirten is dat een gevaarlijke cocktail, 
bijna een recept voor seksueel grens
overschrijdend gedrag.”

Ook vrouwen kunnen gren-
zen overschrijden. 
Stevens: “Klopt, en dat vergeten we 

weleens. Doordat vrouwen fysiek 
gemiddeld minder sterk zijn, denken 
ze soms dat ze zich meer kunnen per
mitteren, maar ook hun gedrag kan 
te ver gaan. Alleen is dat moeilijker 
te herkennen, omdat we – daar zijn 
ze weer – hardnekkige stereotiepe 
opvattingen hebben over slachtoffers 
en daders.” 

Is flirten iets wat jongeren 
beter aangeleerd moeten 
krijgen?
Stevens: “Seksuele en relationele op
voeding blijft ons hele leven belang
rijk. Opvallend genoeg krijg je die al
leen op de middelbare school, terwijl 
we weten dat jongvolwassenen net 

in de jaren daarna veel gaan experi
menteren met hun eigen grenzen. Op 
het gebied van seksueel grensover
schrijdend gedrag is dát de grootste 
risicoperiode. Universiteiten en hoge
scholen, maar ook bedrijven hebben 
daar een belangrijke maatschappelijke 
opdracht. Het ontwikkelen van betere 
voelsprieten voor andermans grenzen 
is een vaardigheid die je kan aanleren 
en bijschaven.”

Was of bent u zelf een goede 
flirter?
Stevens:“Ik nam graag zelf het initia
tief, maar ik heb ook vaak het deksel 
op de neus gekregen (lacht). Ik ben een 
heel uitbundig en assertief persoon. 
Als ik wilde flirten, ging ik er helemaal 
voor. Ik kon best wel aandringen. Over 
bepaalde situaties denk ik nu: als ik 
een man was, waren mijn acties mis
schien bedreigend overgekomen. Die 
genderswitch maken is een interessan
te oefening.” 

“Tegelijkertijd heb ik ook vaak er
varen dat een vrouw die graag flirt al 
snel als een ‘losse’ vrouw wordt gezien, 
een beeld waartegen ik me graag ver
zet. Flirten kan ook gewoon leuk zijn, 
zonder seksuele bijbedoelingen, en ge
lukkig verloopt het grootse deel van het 
geflirt in deze wereld zonder proble
men. Dat druk ik mijn studenten ook 
altijd op het hart: er gaat nog steeds 
meer goed dan fout.”  

   De lezing die Liesbet Stevens 
gaf voor Universiteit van Vlaanderen 
is te bekijken op 
www.universiteitvanvlaanderen.be

Liesbet Stevens:

Iemand vulgaire 
opmerkingen in het 
oor fluisteren: dat 
kán opwindend zijn 
in een later stadium, 
maar niet per se 
wanneer je elkaar 
net leert kennen.

INFOMOMENTEN
augustus en september 2019
Maak kennis met alle KU Leuven-opleidingen op 10 locaties



oriteit lag bij het vangen en dissecteren 
van vissen. Maar zodra we onze samples 
voor die dag in de diepvries hadden, hielp 
ik vogelveren verzamelen en stak Henrik 
een handje toe bij de zeesterren en de 
mosselen. We waren bezig van 8 uur ’s 
morgens tot na zonsondergang. Zo kan 
je op tweeëntwintig dagen veel doen met 
negen mensen.” 

Zeeziek
Nog een bonus: door de extreme 
hands-on-mentaliteit bleef er geen tijd 
over voor conflicten of verveling. Chris-
tiansen: “Alleen de reisdagen duurden 
vreselijk lang. Het is drie dagen zeilen van 
Ushuaia naar de Straat van Gerlache. De 
boot schommelde zo sterk dat ik niet kon 
schrijven of werken, alleen films kijken.” 
Heindler lacht: “Henrik was bijna jaloers 
dat ik zeeziek was en voortdurend lag 
te slapen.” 

Ter plaatse zat Team Vis de klok rond 
dicht op elkaars lip: “We werkten de hele 
dag samen en sliepen allebei in het gang-
pad. Een slaapkamer kon je het niet noe-
men: we hadden niet eens een deur.” Bij 
wijze van afleiding kon Heindler zich 
toeleggen op de uitgebreide shot list die 
hij mee kreeg van documentairemaakster 
Lilian Hess: “Ik moest alle actie aan boord 
filmen, maar ook interviews afnemen en 
het landschap in beeld brengen. Er komt 
een slow documentary van onze expedi-
tie, waarmee we in 2020 naar de interna-
tionale filmfestivals trekken. Ik coördi-
neerde de opnames onderweg, maar nu 
beslist Hess welk verhaal ze met die in-
put vertelt.”

Antivries
Ieder z’n ding – en voor de marien bio-
logen draait het uiteraard om de weten-
schap. Heindler: “De meeste Antarctische 

ter zake huiswaarts keren. Einde verhaal? 

Monsters
“Gelukkig niet”, lacht Henrik Christian-
sen. “Dit voorjaar was het team van de 
Belgica120 op post voor een tweede po-
ging – expeditie Belgica121 – die wel lukte. 
Vanzelfsprekend is zo’n jaar uitstel niet, 
want in academische kringen wordt veel 
met tijdelijke contracten gewerkt. Toch 
wilde ieder van ons er absoluut weer 
bij zijn.” 

Franz Heindler vult aan: “Door de 
vertraging moest ik de plannen van 
mijn doctoraatsonderzoek wel bijstu-
ren. Ik had eigen monsters van de 
maag- en darm inhoud van Antarctische 
vissen uit westelijke waters willen ver-
gelijken met bestaande stalen, genomen 
in Oost-Antarctica. Nu heb ik andere 
samples moeten gebruiken …  Gelukkig 
is er een grote bereidheid tot samenwer-
king in ons onderzoeksveld. Wie de ge-
netica van vispopulaties bestudeert, moet 
stalen van minstens drie verschillende lo-
caties gebruiken. We wisselen onderling 
samples uit, omdat het verzamelen ervan 
zo tijdsintensief en duur is.” 

Team Vis
Het succes van de Belgica121 wordt in 
internationale onderzoekskringen on-
getwijfeld op gejuich onthaald. Het team 
onder leiding van Bruno Danis (ULB) 
verzamelde maar liefst 1.700 stalen op 
15 moeilijk bereikbare plaatsen – een 
veelvoud van het vooropgestelde doel. 
Heindler: “De sleutel tot ons succes? 
Onze vijf onderzoeksprojecten – rond 
Antarctische vissen en vogels, de biodi-
versiteit net boven en onder de zeebo-
dem, en de aanwezigheid van microp-
lastics – pasten mooi bij elkaar, bijna als 
een puzzel.” 

“Verder hielden we de dagplanning 
heel dynamisch. Elke ochtend bekeken 
we wat de vijf groepen wilden doen, en 
hoe we onze duikers, gemotoriseerde 
rubberboot, onderwatercamera’s en an-
dere resources het best konden inzetten. 
Henrik en ik waren ‘Team Vis’, onze pri-
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Franz Heindler filmt  
hoe Henrik Christiansen 
naar vissen hengelt  
voor zijn onderzoek.

“De westelijke en 
oostelijke waters van 
Antarctica verschillen 
qua temperatuur 
en zoutheidsgraad. 
Ik ga na of dat een 
impact heeft op de 
genetische structuur 
van de vissen”, legt 
Christiansen uit.

MARIEN BIOLOGEN BLIKKEN TERUG OP 
GESLAAGDE ANTARCTICA-EXPEDITIE

Bij een wetenschappelijke expeditie naar Antarctica is het erop of er-
onder – dat ontdekten marien biologen Franz Heindler en Henrik 
Christiansen. In 2018 keerde hun team met lege handen terug van de 
Zuidelijke Oceaan. Hun tweede poging, dit voorjaar, werd een ecla-
tant succes.

TEKST: Barbara De Munnynck | FOTO’S: Ryan Houston

“ Verveling? 
Daar hadden we 
geen tijd voor.”

et plan achter de 
Belgica120-expeditie leek 
waterdicht. Wat doe je als 

je de impact van klimaatsverandering op 
mariene ecosystemen wilt bestuderen? Je 
trekt naar het West-Antarctische schier-
eiland, waar de opwarming van de aarde 
zich sterker laat voelen dan elders. En 
je doet dat met een compact, wendbaar 
zeilschip, waarmee je op plaatsen komt 
die voor een mega-ijsbreker onbereik-
baar zijn. 

De realiteit heeft echter een broer-
tje dood aan plannen. “In maart 2018 
scheepten we met drie crewleden en 
negen wetenschappers in op de Aus-
tralis, een schip van amper drieëntwin-

tig meter lang”, vertellen de Duitse ma-
rien biologen Franz Heindler en Henrik 
Christiansen, beiden verbonden aan de 
Onderzoeksgroep Ecologie, Evolutie en 
Biodiversiteitsbehoud. “We vertrokken 
precies honderdtwintig jaar na de legen-
darische expeditie van de Belgica. Net 
als de bemanning in 1898 waren wij een 
groep internationale wetenschappers 
onder Belgische leiding, met Belgische 
financiering.” 

Helemaal klaar voor het avontuur 
lichtte het team de ankers in Ushuaia, de 
zuidelijkste stad ter wereld. Maar helaas 
was de Australis amper halfweg toen het 
schip motorpech kreeg, ter hoogte van 
Drake Passage. De crew moest onverrich-

Franz Heindler: 

Natuurlijk is het 
een vreemde 

situatie. We doen 
wetenschappelijk 

onderzoek aan 
het einde van de 
wereld en plots 

duiken er naast ons 
500 toeristen op die 

pinguïns komen 
fotograferen.

Op verkenning  
in een 
gemotoriseerde 
rubberboot:

“Onze tocht was 
wellicht minder 
waanzinnig 
dan die van de 
oorspronkelijke 
Belgica, maar 
we voelden toch 
een soort ver-
bondenheid met 
de expeditie van 
weleer.”
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vissoorten komen alleen in die regio 
voor en ontwikkelden zich 40 miljoen 
jaar geleden – dat is recent – vanuit een 
gemeenschappelijke voorouder. An-
tarctica onderging toen behoorlijk wat 
ecologische veranderingen, waardoor 
de vissen snel diversifieerden. Mijn on-
derzoek zit dus op het snijpunt van eco-
logie en evolutie: erg fascinerend. Van-
daag bestudeer ik de compositie van het 
microbioom van de vissen – zeg maar al 
de bacteriën in hun darmen – met mole-
culaire technieken. Ik kijk of er een link 
gelegd kan worden tussen wat ze eten en 
hoe ze diversifieerden.” 

Christiansen focust meer op de ge-
netische structuur van de vissoorten: 
“Ik vergelijk Antarctische vissoorten uit 
westelijke en oostelijke waters. De tem-
peratuur en zoutheidsgraad daarvan ver-
schilt en in zo’n verschillende omgeving 
zou je differentiaties in de genetische 
structuur verwachten. Ik onderzoek dat 
met betrekking tot de genen die verant-
woordelijk zijn voor de antivriesproteï-
nes: die zorgen ervoor dat het bloed van 
de vissen niet bevriest in water van min 
twee graden Celsius.”

Verbondenheid
Het toerisme naar Antarctica is de jong-
ste jaren gestegen tot 70.000 bezoekers 
per jaar. Heindler: “Natuurlijk is het een 
vreemde situatie. We doen wetenschap-
pelijk onderzoek aan het einde van de 
wereld en plots duiken er naast ons 500 
toeristen op, die pinguïns komen foto-
graferen vanuit een vak dat hun reisbege-
leiders enkele minuten eerder met rode 
tape hebben afgeplakt.” 

“Maar ik vind het moeilijk om me 
daar tegen uit te spreken. Ik ben zelf naar 
Antarctica gereisd, wie ben ik om het een 
ander te verbieden? Ik ben oprecht be-
kommerd om de klimaatopwarming en 
ben blij dat ons onderzoek bijdraagt aan 
een body of knowledge dat bewijst dat er 
iets aan de hand is. Tegelijk ben ik te veel 
een wetenschapper om een radicale kli-
maatactivist te zijn. Ik zie altijd grijstin-
ten en nuances.” 

De expeditie Belgica121 was alleszins 
een onvergetelijk avontuur. Heindler: 
“Onze expeditieleider Bruno Danis had 
het boek van Adrien de Gerlache bij, 
Quinze mois dans l’Antartique. Onze 
tocht op de Australis was misschien wild 
in vergelijking met een reis per moderne 
ijsbreker, maar verbleekt naast de waan-
zinnige trip van de oorspronkelijke Bel-
gica. Toch voel ik een soort van verbon-
denheid met de expeditie van weleer. 
Zelfs al hadden wij internet aan boord, 
ja (lacht).” 

   Lees meer op de blog: Belgica120.be

Tatoeage
Spijtig genoeg kan een gezicht uittekenen 
aan de hand van iemands DNA-staal nog 
lang niet perfect. “Het gezicht dat we voor-
spellen, klopt voor pakweg dertig procent. 
We vermoeden dat duizenden genen de 
vorm van ons gezicht beïnvloeden”, zegt 
Claes. “Bovendien wordt ons gezicht niet 
alleen door onze genen, maar ook door 
onze leefomstandigheden bepaald, zoals 
voeding. Met DNA alleen zullen we wel-
licht nooit een levensecht gezicht kunnen 
voorspellen. Wat ontbreekt zijn unieke 
kenmerken die je wel hebt bij een robot-
foto: een tatoeage, geverfde haren … Die 
kenmerken komen uiteraard nooit naar 
boven op basis van DNA.”

In forensisch onderzoek helpt een voor-
speld gezicht op basis van DNA vooral om 
te bepalen wie zeker niét de dader is, ver-
volgt Claes. “Het komt er in de praktijk op 
neer dat we niet verder geraken dan een 
soort van referentiegezicht, bijvoorbeeld: 
een ‘Europese man’. Daarmee kan je dan 
niet-Europese verdachten uitsluiten, maar 
verder is een forensisch onderzoeker er 
natuurlijk niet veel mee. En helaas: ook al 
neemt onze kennis over de genen steeds 
meer toe, dat vertaalt zich nog onvoldoen-
de in een betere match tussen het voorspel-
de gezicht en de gekende gezichten.”

Beste match
De onderzoekers blijven dus zoeken naar 
een aanpak die een nauwkeurigere match 
oplevert: “Tot nu toe werkten wetenschap-
pers in de richting van DNA naar gezicht. 
Onlangs heeft ons team de omgekeerde 
richting gevolgd: van gezicht naar DNA. 
Met de nodige software maak je allerlei 
metingen van elk gezicht in een databank, 
en je controleert telkens of dat gezicht mo-
gelijk is met een gevonden stukje DNA.” 

“Aan de hand van heel algemene en spe-
cifieke gezichtskenmerken krijg je zo een 
spelletje ‘Wie is het?’: is het DNA van een 
man, dan vallen alle vrouwen weg. Alle 

mensen met loshangende oorlellen vallen 
weg als uit het DNA blijkt dat het om ie-
mand met een vastgegroeide oorlel gaat. 
Voor dat type classificatie is artificiële in-
telligentie zeer geschikt.”

“Stel dat ik toch een stukje van het DNA 
van Madonna te pakken kreeg. Hoe bewijs 
ik dan dat het echt van haar is? Met de me-
thode van het referentiegezicht – from DNA 
to face – voorspel ik een gezicht op basis van 

het DNA. Dan vergelijkt gezichtsherken-
ningssoftware dat voorspelde gezicht met 
foto’s: van Madonna zelf, van dubbelgan-
gers en anderen. In het beste geval zou de 
foto van de echte Madonna in de rangschik-
king als eerste naar voor komen, maar in de 
praktijk is de gezichtsvoorspelling te alge-
meen om goed te kunnen onderscheiden.” 

“Bij de ‘Wie is het?’-methode – from 
face to DNA – maak je geen gezichtsvoor-
spelling. Je vertrekt van een aantal foto’s, 
waaronder die van Madonna, en toetst 
de gezichtskenmerken aan het gevonden 
DNA. De foto die het best het DNA ‘voor-
spelt’, is de beste match. In tegenstelling tot 
de vorige methode worden de individu-
ele kenmerken hier al veel meer in reke-
ning genomen.”

Voetnoot
Wat als het gezicht dat je zoekt niet in je 
gezichtendatabank zit? “Je bent natuurlijk 
nooit zeker dat de persoon die je zoekt in 
je databank zit: daarvoor zou je van de hele 
wereldbevolking een foto moeten hebben. 
Maar je krijgt met de nieuwe methode ten-
minste een lijst van gezichten uit de data-
bank die heel hard lijken op wie je zoekt. 
Dan heb je niet één referentiegezicht van 
bijvoorbeeld een ‘Aziatische vrouw’, maar 
een lijst van Aziatische vrouwen die het best 
lijken op wie je zoekt.”

Daarvoor heb je wel grote databanken 
met gezichten nodig, bijvoorbeeld die van 
identiteitskaarten of rijbewijzen. Daar zijn 
ethisch-juridische voetnoten bij te plaat-
sen, beseft Claes. “Als er databanken met 
privégegevens zoals DNA of gezichten 
worden bijgehouden, moet er uiteraard 
goed op toegezien worden dat die niet mis-
bruikt worden.”

Wetenschappers blijven ondertussen ver-
der zoeken naar meer genen die het gezicht 
bepalen. “Een tijdje geleden wisten we nog 
vijftien nieuwe locaties in het DNA te iden-
tificeren: ondertussen zijn er in totaal al en-
kele tientallen gekend. Het aantal gekende 
genen gaat zeker nog stijgen. En hoe meer 
genen we kennen, hoe accurater de face-to-
DNA- methode werkt.”

Van portret naar diagnose
Dat is niet alleen belangrijk voor forensisch 
onderzoek, maar ook voor de geneeskunde: 
“In de klinische genetica kijkt men al langer 
via het gezicht naar het erfelijk materiaal. 
Vandaag worden diagnoses vaak ‘uitgelokt’ 
door duidelijke afwijkingen in het gelaat. 
Met de techniek die we vandaag hebben, 
zouden we veel subtielere afwijkingen in het 
gezicht kunnen opsporen. In een volgende 
stap kan je op specifieke DNA-kenmer-
ken screenen.”

“Met dezelfde nieuwe technologie kun-
nen we ook andere medische beelden, zo-
als hersenscans, linken aan genen. Dat zou 
op termijn genetisch inzicht kunnen geven 
in de vorm en functie van onze hersenen en 
in neurodegeneratieve aandoeningen zoals 
alzheimer. Dat kan al dan niet gekoppeld 
zijn aan het gezicht, want er bestaat onder-
zoek dat uiterlijke kenmerken van het gelaat 
koppelt aan autismespectrumstoornissen. 
Dat is voorlopig nog allemaal toekomstmu-
ziek, maar er liggen dus vele pistes open.” 

Peter Claes:

Alle mensen met 
loshangende 

oorlellen vallen 
weg als uit het 

DNA blijkt dat het 
om iemand met 

een vastgegroeide 
oorlel gaat.

Peter Claes oog 
in oog met zijn 
‘DNA-gezicht’.

“Met DNA alleen 
zullen we 
wellicht nooit 
een levensecht 
gezicht kunnen 
voorspellen. 
Wat ontbreekt 
zijn unieke 
kenmerken die 
je wel hebt bij 
een robotfoto: 
een tatoeage, 
geverfde 
haren …”

Vervolg van P.01

‘ Wie is het?’ 
met je DNA
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man en filantroop Louis Bamberger, en 
zijn zus Caroline Bamberger Fuld. Privé
giften zijn ook nu nog de belangrijkste 
vorm van financiering. In 1933 konden 
de eerste onderzoekers in volstrekte vrij
heid aan de slag in wat Flexner een uto-
pia van de wetenschap noemde, zonder 
verplichtingen. “Maar elke lagere ambitie 
zou ongepast zijn.” 

Gebouwen waren er nog niet, maar een 
boogscheut verder lag de befaamde uni
versiteit van Princeton. Daar vonden de 
eerste ‘werknemers’ voorlopig onderdak, 
onder wie Albert Einstein, korte tijd later 
gevolgd door figuren als Oppenheimer, 
Von Neumann, Gödel en andere titels uit 
uw handboek wetenschapsgeschiedenis. 
Een geluk bij een ongeluk: het was de tijd 
waarin naziDuitsland onveilig was voor 
geleerden die van vrij onderzoek hielden. 
In Princeton en het nieuwe Institute wa
ren zij welkom. Voor de duidelijkheid: 
de universiteit en het IAS liggen dicht bij 
elkaar, ze werken vaak en goed samen, 
maar staan volledig los van elkaar.

“Oorspronkelijk was er één Institute, 
maar gaandeweg zijn er vier Schools ont
staan – Mathematics, Natural Sciences, 
Social Sciences en Historical Studies. Ik 
hoor bij die laatste”, licht professor Baert 

toe. “De gebieden zijn ruim gedefinieerd. 
Je vindt of vond aan mijn School ook ja
panologen en archeologen, linguïsten, 
psychologen, noem maar op – en na
tuurlijk historici. Een van dé intellectue
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KUNSTHISTORICA BARBARA BAERT HERBRONT 
IN HET INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY

Ergens in de bossen van New Jersey, op wandelafstand van de universiteit 
van Princeton, doen een handvol academici waar ze goed in zijn: den-
ken, zoeken, schrijven. En kletsen. Iets oplossen hoeft niet, nieuwsgierig 
zijn volstaat. Lesgeven kan niet: er zijn geen studenten. No obligations, 
only opportunities. Geen hol verkoopspraatje in dit geval. Welkom in 
het Institute for Advanced Study, 1 Einstein Drive, Princeton. Niet slecht 
als adres.

TEKST: Ludo Meyvis | FOTO: Andrea Kane

“ Zelfs bij de 
thee doe je 
hier nieuwe 
inzichten op”

Barbara Baert:

Je hebt 
geen énkele 
administratieve 
verplichting. Je 
voelt je eventjes 
onwennig 
wanneer al die 
zorgen van je 
weggenomen 
worden, maar na 
een detox-periode 
is het zalig.

unsthistorica Barbara 
Baert trok naar het Insti-
tute for Advanced Study 

(IAS) voor een periode van zes maanden, 
om er te werken aan een boek over kairos, 
het ‘juiste moment’ zoals de kunstenaar 
dat poogt te vatten – juist dié oogopslag, 
dát gebaar, geen seconde vroeger of later. 

Hoe kom je eigenlijk binnen in het 
IAS? “Je kunt solliciteren, maar dat is 
geen evidentie. Verder kan je gescout 
worden, en neemt het Institute zelf con
tact met je op. Als je instemt – ik betwij
fel of er veel weigeringen zijn – loopt al

les verder vanzelf. Je hoeft je geen zorgen 
te maken over het papierwerk, dat is één 
van de sterke punten van het IAS. Je krijgt 
een appartement. En er zijn voorzienin
gen om je gezin op bezoek te krijgen – 
het Institute is erg kindvriendelijk.” Voeg 
daar nog ideale collega’s bij –  ‘Kijk, wéér 
een Nobelprijswinnaar’ – en we voelen 
aan: het kon slechter.

Werken in Utopia
Het Institute werd opgericht in 1930. Aan 
de wieg stonden de Amerikaanse onder
wijshervormer Abraham Flexner, zaken
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Verkoudheid 
geeft zwakke 
plek prijs

Een echte behandeling voor verkoudheid 
is er nog altijd niet. Voor risicopatiënten, 
zoals mensen met astma of chronisch 
longlijden, kan een eenvoudige verkoud
heid nochtans ernstige implicaties heb
ben. Onderzoekers van de KU Leuven 
hebben nu een nieuwe manier ontdekt 
om verkoudheidsvirussen een halt toe 
te roepen. 

“Wanneer een verkoudheidsvirus ons 
lichaam via de luchtwegen binnenkomt, 
zal het proberen in de cellen van het 
neusslijmvlies binnen te dringen. Daarna 
zal het zich vele keren vermenigvuldigen 
en symptomen veroorzaken”, legt profes
sor virologie Johan Neyts uit. Om de cel
len van het slijmvlies binnen te geraken 
moet het virus een kleine vormverande

ring ondergaan. En net daar trachten de 
onderzoekers op in te spelen: “We hebben 
een potentieel geneesmiddel gevonden 
dat deze cruciale verandering verhindert. 
Daardoor kunnen de viruspartikeltjes 
niet meer vervormen en bijgevolg hun 
genetisch materiaal niet meer vrijzetten 
in de cellen van het neusslijmvlies.” 

Hersenvliesontsteking
De onderzoekers testten honderddui
zenden moleculen tot ze er één vonden 
met een remmende werking op het virus. 
Daarna gingen ze op zoek naar het me
chanisme daarachter. Dat leidde tot een 
heel interessante ontdekking: “Hoewel 
deze virussen al tientallen jaren intensief 
worden bestudeerd, hebben we een tot nu 

toe onbekende holte ontdekt in de opper
vlakte van de virusdeeltjes. Onze virus
remmer bleek heel precies in deze holte te 
passen en daardoor het infectieuze parti
keltje als het ware te doen bevriezen.” 

Deze ontdekking biedt ook mogelijk
heden in de strijd tegen resistentie, waar
bij een virus zich aanpast aan verande
rende omstandigheden en zo ongevoelig 
wordt voor een geneesmiddel. “De hol
te die we ontdekten is essentieel voor het 
virus. Als er varianten ontstaan die min
der gevoelig zijn voor het geneesmiddel, 
dan verandert ook de vorm van de holte. 
Daardoor kunnen de mutanten minder 
fit zijn en is de kans dat ze zich verder ver
spreiden kleiner.”

Ook de zogenaamde enterovirussen 

ONTDEKKING KAN LEIDEN TOT MEDICIJN

Wetenschappers hebben een manier gevonden om ver-
koudheidsvirussen een halt toe te roepen. Het onder-
zoek, onder leiding van professor Johan Neyts van de 
KU Leuven, is een belangrijke stap voorwaarts  in de strijd 
tegen dit type van virus.
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le pijlers van het IAS is trouwens het actief 
aanmoedigen van interdisciplinariteit.”

Geen vakantiesfeertje
Het domein is ongeveer 300 hectare 
groot, maar de campus zelf is niet meteen 
mega, zegt professor Baert. “Je woont en 
werkt op het domein, en al gauw ken je 
iedereen, minstens op het niveau van 
goeiedag knikken.”

“Ik ben niet de eerste Leuvenaar die er 
verblijft. Zelf heb ik weet van sinoloog Ni-
colas Standaert, historica Brigitte Meijns 
en economisch historicus Herman Van 
der Wee, die in 1981 en 1991 in Prince-
ton was. Vóór hem had je nog een zekere 
Georges Lemaître (grondlegger van de big-
bangtheorie – red.), die er helemaal in het 
begin verbleef, in 1935.” 

Aan het Institute werken ongeveer 50 
professoren als permanente faculty. Daar-
naast zijn er ongeveer 150 members, zoals 
ik. Die blijven meestal zes maanden tot 
een jaar. Daarnaast heb je ook nog tijde-
lijke bezoekers, veelbelovende studenten 
of onderzoekers op doorreis. En familie 
van de wetenschappers, want die is ook 
welkom – al wordt het idee van een va-
kantiesfeertje afgeraden.” 

“Je hebt geen énkele administratieve 
verplichting. Je voelt je eventjes onwen-
nig wanneer al die zorgen van je wegge-
nomen worden, omdat je het zo gewend 
bent, maar na een detox-periode is het za-
lig. Pas dan besef je hoeveel onzin er zich 
bevindt tussen jou en je echte werk.” 

“Natuurlijk ben je blij dat je aan het IAS 
bent. Maar om meteen naast je schoenen 
te lopen, dat toch ook weer niet. Als je 
daar rondwandelt, en je ziet wie er is of 
geweest is, weet je dat de wereld heus niet 
om jou draait.”

Nutteloos is nuttig
“Je kunt je min of meer opsluiten in het 
Institute, alleen maar werken, in mijn ge-
val schrijven. Mijn boek schiet ook goed 
op, maar daarnaast maak ik er toch een 
punt van om veel sociale contacten te 
onderhouden, zoals dat hier hoort”, zegt 
Baert. “Zo ‘moet’ je eten in Fuld Hall, het 
oudste gebouw van het Institute. Bepaald 
geen straf, want ze hebben er vijf koks, 
waaronder een eigen patissier. En je ‘moet’ 
ook naar de tea, om 15u. Daar heb je vrijuit 
contact met wie dan ook. Robbert Dijk-

Fuld Hall, het 
hoofdgebouw 
van het Institute 
for Advanced 
Study. Baert:

“Mijn leven lang 
zou ik er niet 
willen wonen. 
Ik ben te trouw 
aan Leuven, 
mijn familie en 
vrienden. 
Maar elk jaar 
een paar 
maanden? Waar 
kan ik tekenen?”
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graaf, de huidige directeur, bekend van 
De Wereld Draait Door? Daar zit hij. Je 
praat er met wiskundigen en sociologen, 
met natuurkundigen en historici.” 

“Ik liep op een bepaald moment 
langs bij een paar fysici en vertelde hen 
waarrond ik werkte, ‘het moment’ in de 
kunst. Dat vond een van hen toch wel 
merkwaardig: in het werk van Newton 
blijft juist de term momentum gewoon-
lijk als enige onvertaald. Interessant! 
Die onvoorspelbare ontmoetingen bij 
de thee, met het kruim van de wereld-
wetenschap, zomaar, dát telt. Mijn boek 
zou er zonder het IAS ook wel komen, 
maar die vele ideeën die je zomaar op-
loopt, elke dag weer, uren aan een stuk, 
daarvoor doe je het.” 

“Nog zo’n min-of-meer verplichting 
is dat je deelneemt aan seminaries, en 
dat je er zelf een paar geeft. Je kunt vol-
gen wat je wil, en iedereen kan bij jou 
binnenstappen. Daar heb je die rare wis-
kundige weer. Je weet nooit wie je pu-
bliek is of wat voor vragen je mag ver-

wachten. Prachtige gesprekken komen 
daaruit voort.” 

“Het is niet de bedoeling dat je semi-
narie een herkauwing van je laatste ar-
tikels is. Die zijn voorbij, en ze interes-
seren je collega’s maar matig. Waar ben 
je op dit moment mee bezig, daarover 
gaat het. Hoe denk je, waaraan denk je, 
maakt niet uit hoe ongegrond het later 
blijkt. Het hoeft absoluut geen prakti-
sche toepassing te hebben – oprichter 
Flexner schreef een prachtartikel over 
The Usefulness of Useless Knowledge, pas 
heruitgegeven. Er zijn trouwens haast 
nooit ingenieurs, chirurgen of andere 
meer ‘praktische wetenschappers’ op de 
campus. Op het IAS gaat het over vrij, 
theoretisch, niet op voorhand doel-
gericht onderzoek. Het mag passen in 
een context, zoals in mijn geval, maar 
het kan ook volledig nieuw zijn, een 
terreinverkenning. Komt er een boek 
of artikel uit? Prima. Geen boek? Ook 
prima. Hoeveel artikels je hebt, interes-
seert niemand.”

Heeft het instituut dan helemaal geen 
tekorten?  “Op het vlak van gendereven-
wicht is er nog wel wat werk, en som-
mige gebouwen kunnen een likje verf 
gebruiken. En je moet opletten voor 
vereenzaming. Dat risico is er. Maar als 
je echte liefde voor zuivere, belangeloze 
kennis en wetenschap voelt, is het IAS je 
thuis. Je voelt de genius loci, de ziel van 
de plek. Er heerst een luchtig sérieux: 
zware wetenschap, maar je kunt er dus 
bij wijze van spreken ook met Einstein 
op de thee. Dat is het IAS.”

“Mijn leven lang zou ik er niet willen 
wonen. Ik denk dat ik te trouw ben aan 
Leuven, en aan mijn familie en vrien-
den. Maar elk jaar een paar maanden? 
Waar kan ik tekenen?” 

   www.ias.edu

blijken trouwens een gelijkaardige holte 
te bezitten: “Deze virussen zijn nauw ver-
want met verkoudheidsvirussen, en ver-
oorzaken een brede waaier van aandoe-
ningen, waaronder hersenvliesontsteking 
en hersenontsteking. Ook deze virussen 
blijken gevoelig voor de virusremmers 
die in ons lab ontwikkeld werden.”

Hoe veelbelovend de onderzoeksre-
sultaten ook zijn, op een effectief medi-
cijn is het nog even wachten, zegt Neyts. 
“Wie in de herfst opnieuw met een loop-
neus kampt, hoeft nog niet meteen naar 
de apotheker te lopen. Er is nog heel wat 
vervolgonderzoek nodig alvorens we een 
nieuwe behandeling op basis van deze 
onderzoeksresultaten in ons medicijnen-
kastje zullen terugvinden.” (td)

De KU Leuven prijkt op de 80ste plaats 
in de QS World University Rankings en 
blijft zo de hoogst gerangschikte Belgi-
sche universiteit in deze lijst. In vergelij-
king met vorig jaar stijgt de universiteit 
één plaats. De KU Leuven scoort vooral 
goed voor de parameters  citations per 
faculty en academische reputatie. 

De QS World University Rankings 
worden sinds 2004 elk jaar gepubliceerd. 
De ranglijst wordt opgesteld op basis 
van verschillende parameters: academi-
sche reputatie (40%), gebaseerd op de 
mening van meer dan 94.000 academi-

ci van over de hele wereld; de beoorde-
ling van 40.000 werkgevers wereldwijd 
(10%);  het gemiddeld aantal  citations 
per faculty (20%); het gemiddeld aantal 
studenten per academisch personeels-
lid (20%); en het aandeel internationale 
onderzoekers (5%) en internationale stu-
denten (5%). 

“Ik ben trots dat het werk van onze on-
derzoekers en onze sterke academische 
reputatie tot ver buiten de landsgrenzen 
bekend zijn”, zegt rector Luc Sels. “Het 
bevestigt ook dat we met ons Strategisch 
Plan op de goede weg zijn.” (en, kb)

KU Leuven houdt stand in 
QS World University Rankings

1. Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)  

2. Stanford University 
3. Harvard University 
4. University of Oxford 
5. California Institute of 

Technology (Caltech) 
6. ETH Zurich (Swiss Federal 

Institute of Technology)
7. University of Cambridge 
8. University College London
9. Imperial College London
10. University of Chicago

De top 10:
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at elk leven begint met 
één cel, wisten weten-
schappers al langer. 

Maar hoe die cel zich precies opsplitst 
in meerdere cellen, bleef een groot 
mysterie. Tot Paul Nurse in de vroege 
jaren zeventig experimenteerde met 
gist en ontdekte dat het cdc2-gen een 
beslissende rol speelt in verschillende 
fasen van de celcyclus. Een decenni-
um later identificeerden Nurse en zijn 
team ook het overeenkomstige gen in 
menselijke cellen. Het maakte hem één 
van de meest gerenommeerde genetici 
ter wereld.

Vandaag staat Sir Paul Nurse aan 
het hoofd van het Francis Crick Insti-
tute in Londen, adviseert hij de Euro-
pese Commissie over wetenschap, en 
is hij een gedreven mentor voor jonge 
onderzoekers. We ontmoeten hem in 
het labo van professor Kevin Verstre-
pen (KU Leuven/VIB). Ondanks een 
treinvertraging is Nurse in opperbeste 
stemming, en hij spreekt vol enthou-
siasme over zijn grote passie: goede 
wetenschap.  

Wat maakt van iemand een 
goede wetenschapper? 

Paul Nurse: “Je moet gedreven zijn 
door nieuwsgierigheid naar hoe de 
wereld in elkaar zit. Een gezonde dosis 
scepsis is ook belangrijk: wees kritisch 
over alles, ook jezelf en je eigen ideeën.” 

“Naast een goed stel hersens heb je 
ook een zekere handigheid nodig. We-
tenschap is immers ook een ambacht: 
je hebt niet veel aan je geweldige brein 
als je geen experiment kan uitvoeren.”

Pseudowetenschappelijke 
nonsens lijkt alomtegen-
woordig op het internet. Is 
de wetenschap in gevaar? 
Nurse: “Wellicht niet meer dan vroe-
ger. Maar de opkomst van sociale 
media heeft zeker een impact gehad: 
antivaxers en andere gekken vinden 
tegenwoordig een publiek. Die mensen 
begrijpen rationalisme niet. Ze staan 
niet open voor logica, en je krijgt hen 
niet uitgelegd hoe experimenten en 
studies werken. Voor een wetenschap-
per is dat een heel vreemde ervaring.” 

“Vroeger merkten we nauwelijks dat 
deze mensen bestonden, maar soci-
ale media hebben hen een pak zicht-
baarder gemaakt. Zelf ben ik een di-
nosaurus – ik schrijf zelfs nog met de 

Hij ontrafelde de geheimen van de celcyclus en kreeg er een Nobelprijs voor. 
Wij spraken met Sir Paul Nurse over falen, toevalstreffers, en wetenschap-
pelijke integriteit. “Academische instellingen hebben de neiging om de stal-
deur pas te sluiten als het paard al is ontsnapt.”

TEKST: Katrien Bollen | FOTO’S: Rob Stevens
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  INTERVIEW    
NOBELPRIJSWINNAAR PAUL NURSE
OVER HET BELANG VAN GOEDE WETENSCHAP

“ De 
kleinste 
fout kan 
je reputatie 
kapot maken. 
Dat is 
een enge 
gedachte.”

hand (lacht) – dus sociale media zijn 
niks voor mij, maar jongere onder-
zoekers kunnen er hun voordeel mee 
doen. Mijn advies? Luister naar de be-
zorgdheden van mensen, en gebruik 
sociale media om foute informatie 
te bestrijden.” 

Hoe kunnen wetenschap-
pers het vertrouwen van het 
publiek behouden?
Nurse: “We moeten beter commu-
niceren over hoe wetenschap werkt. 
We doen veel experimenten, en die 
mislukken vaak, maar we publice-
ren alleen degene die we vaak genoeg 
hebben kunnen herhalen om te weten 
dat ze werken. Dat is geen fraude of 
cherry-picking: zo werkt wetenschap.”

“We kunnen ook wat meer nederig-
heid gebruiken. Wij wetenschappers 
zetten onszelf al veel te lang op een 
voetstuk. We moeten de maatschap-
pij uitleggen dat wetenschappelijke 
kennis altijd voorlopig is, dat ze kan 
veranderen.” 

“Op school leren kinderen enkel 
de feiten die de tand des tijds hebben 
doorstaan, zoals Newtons wetten van 
de fysica. Dat geeft mensen de indruk 
dat alle kennis in steen gebeiteld staat, 
en dus gaan ze simpele en definitie-
ve antwoorden van ons verwachten. 
Maar zo werkt het niet. Zal het ebola-
virus de mensheid uitroeien, of krijgen 
we het onder controle? We weten het 
gewoon niet.” 

Het helpt natuurlijk ook 
niet als gevallen van weten-

schapsfraude breed worden 
uitgesmeerd in de media. 
Nurse: “Inderdaad. Als een onderzoe-
ker een fout maakt en dat belandt in 
de pers, versterkt dat het idee dat we-
tenschappers bedriegers zijn die alleen 
maar bezig zijn met hun carrière. Dat 
is natuurlijk niet waar, maar het is een 
bijzonder schadelijk idee. We moeten 
het brede publiek mee hebben als we 
de maatschappelijke steun voor weten-
schap willen behouden. Ik zeg altijd dat 
we het recht moeten verdienen om we-
tenschap uit te oefenen.” 

“Maar wangedrag is ook een veel 
complexer probleem dan de media ons 

Wetenschap 
beoefenen is 
hard werk, maar 
het is ook een 
privilege. Wij 
worden betaald 
om ons te laten 
leiden door onze 
nieuwsgierigheid.
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doen geloven. Wat doorgaat voor frau-
de is soms eerder slordigheid of slechte 
wetenschap. Pas op: ik probeer niks te 
vergoelijken, maar ik denk dat we die 
nuance soms over het hoofd zien.” 

“Degelijke wetenschap is een curve: 
helemaal bovenaan staat perfect onder-
zoek, maar dat betekent nog niet dat al-
les daaronder wangedrag of fraude is. 
Als je vijf experimenten uitvoert en je 
krijgt vijf verschillende resultaten, dan 
heb je uiteraard niks om te publiceren. 
Maar als je voelt dat je iets op het spoor 
bent, moet je het experiment meerdere 
keren herhalen om er zeker van te zijn 
dat je gelijk hebt. En misschien doet 
niet iedereen dat. Maar dat is niet zo-
zeer een kwestie van kwade wil als van 
slordige wetenschap.”

Hoe kunnen universiteiten 
wetenschappelijke integri-
teit bevorderen?  
Nurse: “Academische instellingen heb-
ben de neiging om de staldeur pas te 
sluiten als het paard al is ontsnapt. Je 
moet een cultuur creëren waarbij we-
tenschap gaat over het nastreven van 
de waarheid, niet over het aantal pu-
blicaties in toptijdschriften. Dat is een 
volstrekt andere benadering.” 

“Ook laboratoriumleiders spelen een 
belangrijke rol. Als zij zich zorgen ma-
ken over tenure en dergelijke meer, be-
staat de kans dat ze te veel druk gaan 
uitoefenen op hun jongere collega’s. 
Dat is niet fair: jonge onderzoekers leg-
gen zichzelf al meer dan genoeg druk 
op, en ze hebben recht op goede bege-
leiding. Een labo is in de eerste plaats 

een plek om te leren.” 
“Natuurlijk moeten we waakzaam 

blijven. Zelf ben ik al heel lang weten-
schapper, maar één enkele bedrieger 
in mijn labo kan mijn reputatie kapot-
maken. Dat is een enge gedachte. Maar 
we moeten ook opletten dat we niet 
overdreven reageren als iemand een 
misstap begaat. Kijk, je hebt natuurlijk 
fraudeurs die alles uit hun duim zui-
gen, en dat is volstrekt onaanvaardbaar. 
Maar anderen maken fouten omdat ze 
slordig worden. Die laatste groep ver-
dient een tweede kans: hen moeten we 
in de eerste plaats leren hoe ze betere 
wetenschappers kunnen zijn.” 

U neemt uw rol als mentor 
heel serieus. Welke raad 
geeft u aan jonge onderzoe-
kers?
Nurse: “Wees bereid om te falen, want 
dat ga je doen. En vaak. Falen betekent 
niet dat je een slechte wetenschapper 
bent. Wetenschap is nu eenmaal een 
traag en moeilijk proces.”

“Als je gefrustreerd geraakt, onthoud 
dan dat je niet alleen bent. We zitten 
allemaal in hetzelfde schuitje, dus 
praat met andere mensen, steun el-
kaar. Als je het even niet meer ziet zit-
ten, neem dan gewoon een pauze. Het 
heeft echt geen zin om steeds harder te 
gaan werken als je vastzit: je zal alleen 
maar opbranden.”  

“Hou er rekening mee dat er bij suc-
ces in de wetenschap ook een stevige 
portie geluk en toeval komt kijken. 
Wist je dat ik het Wee2-gen (dat een 
cruciale rol speelt in de celcyclus – red.) 

bijna niet ontdekt had? Ik had al onnoemelijk 
veel stalen geanalyseerd, en het resultaat was al-
tijd een mutatie van het Wee1-gen dat ik al gevon-
den had. Heel frustrerend. Ik had nog maar één 
staal over, maar het was vrijdagnamiddag en ik 
was moe, dus ik had er gewoon geen zin meer in 
en gooide het staaltje in de vuilbak. Ik ging naar 
huis, dronk wat thee, en begon me schuldig te 
voelen, dus ik ging terug naar het labo (lacht). En 
toen ontdekte ik dus Wee2.”

“Dat doet me eraan denken: probeer niet de 
grapjas uit te hangen als je een gen ontdekt en 
een naam mag verzinnen. Ik noemde het eerste 
gen dat ik ontdekte ‘Wee1’ omdat ik toen in Edin-
burgh werkte, en wee one betekent ‘kleintje’ in 
Schotland. Heel grappig vond ik dat, maar intus-
sen is de mop er wel wat af (lacht).”

“En tot slot: wetenschap beoefenen is hard 
werk, maar het is ook een privilege. Wij worden 
betaald om ons te laten leiden door onze nieuws-
gierigheid. Het is belangrijk om dat in gedachten 
te houden.” 

De Nobelprijs winnen is waar-
schijnlijk de ultieme droom van 
elke wetenschapper, maar het legt 
ook ontzettend veel druk op een 
onderzoeker in het midden van zijn 
carrière. Hoe keer je daarna terug 
naar het leven van alledag? 
Nurse: “Simpel: niet (lacht). De Nobelprijs is in 
veel opzichten een vergiftigd geschenk. Plots heb 
je er een tweede job bij, want iedereen wil wat van 
je tijd. Laat ons eerlijk zijn: je zou mij waarschijn-
lijk niet eens interviewen als ik de Nobelprijs niet 
had gewonnen, toch?” 

“Er is ook een beruchte ziekte die ik ‘Nobelitis’ 
noem, en die ontstaat als mensen je plots vragen 
beginnen te stellen over zaken waar je helemaal 
niets van af weet: na een tijdje kan je gaan gelo-
ven dat je ook echt een expert bent in alles. Maar 
mijn familie en vrienden hebben me met beide 
voeten op de grond gehouden. Daar ben ik hen 
dankbaar voor.”

U bent in Leuven om een prijs in ont-
vangst te nemen van het Brewing 
Science Serves Health Fund van de 
KU Leuven. Klein bier vergeleken 
met de Nobelprijs misschien, maar 
toch: wat betekent deze prijs voor u?
Nurse: “De naam van het fonds suggereert een 
heerlijk excentriek idee: kon bier drinken ons 
maar gezonder maken! (lacht) Alle gekheid op 
een stokje: dat is natuurlijk niet waar dat fonds 
voor staat. Het gaat om het bestuderen van gist 
om hopelijk ook iets te leren over menselijke cel-
len. Ik ben erg blij dat ik deze prijs in ontvangst 
mag nemen.” 

Wie is 
Sir Paul 
M. Nurse?

°1949, Norfolk, VK

Directeur van het 
Francis Crick Institute 
in Londen 

Won een gedeelde 
Nobelprijs voor 
Fysiologie of Genees-
kunde in 2001 voor 
zijn ontdekking van 
cruciale schakels in de 
celcyclus.

Werd in 1999 tot 
ridder geslagen. Ont-
ving onder andere de 
Royal Medal (1995), 
de Albert Lasker 
Award (1998), het 
Franse Legion d’Hon-
neur (2002), de Copley 
Medal (2005) en de 
Japanse Order of the 
Rising Sun (2018). 

Was voorzitter van de 
Royal Society, hoofd 
van Cancer Research 
UK en voorzitter van 
Rockefeller University.

Is wetenschappelijk 
hoofdadviseur van de 
Europese Commissie 
sinds 2017.

De Nobelprijs is 
in veel opzichten 
een vergiftigd 
geschenk. 
Plots heb je er een 
tweede job bij, 
want iedereen wil 
wat van je tijd.

Van gist 
naar 
gezondheid 

Het Brewing Science Serves 
Health Fund belicht hoe 
onderzoek naar biergisten 
fundamentele inzichten 
kan opleveren in de 
medische wetenschap. 
Op 7 juni reikte het fonds 
de BSSH Awards uit aan dr. 
Morgane Boone (Univer-
sity of California San Fran-
cisco) en Sir Paul Nurse 
(Francis Crick Institute). 

Bij gist zullen veel 
mensen in de eerste plaats 
denken aan bier, brood en 
wijn, maar in de weten
schap is gist in de eerste 
plaats een uitzonderlijk 
goed modelorganisme. 
Gisten combineren im
mers de genetische een
voud van bacteriën met 
de cellulaire complexiteit 
van dieren. 

Gistcellen helpen ons 
dan ook om menselijke 
cellen te bestuderen, legt 
professor Kevin Verstre
pen (KU Leuven/VIB) uit. 
“Veel basisprocessen die 
in menselijke cellen op
treden, vinden ook plaats 
in gistcellen. Omdat je ze 
eenvoudig kan kweken, 
zijn gistcellen een zeer 
waardevol onderzoeks
model. Veel inzichten in de 
biologie en geneeskunde 
komen voort uit gist
onderzoek.”

“Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat je alle kennis 
over gistcellen zomaar kan 
toepassen op menselijke 
cellen. Ten eerste zijn 
gistcellen eencellige or
ganismen, dus ze kunnen 
ons niet alles leren over de 
interacties tussen cellen 
in bijvoorbeeld tumoren. 
Daarnaast zijn gistcellen 
ook een pak minder 
complex dan menselijke 
cellen. Je hebt dus nog 
steeds laboexperimen
ten nodig met cellen van 
hogere organismen, en 
daarna ook klinische tests 
met patiënten, voor je kan 
besluiten dat je inzicht 
over gistcellen ook geldt 
voor menselijke cellen en 
eventueel therapeutisch 
potentieel heeft.” 

Het Brewing Science 
Serves Health Fund werd 
opgericht door KU Leu
venalumnus Bernard Van 
den Bogaert, voormalig 
CEO van Brouwerij De Ko
ninck. Het wordt mee on
dersteund door brouwerij 
Duvel Moortgat.  (kb, bvh)



VIJF JAAR INTEGRATIE10 CAMPUSKRANT | 26 JUNI 2019

Stamboom 
De opleidingen die de KU Leuven aanbiedt 
op Campus Groep T maakten tot de inte-
gratie in 2013 als hogeschoolopleiding van 
het lange type deel uit van de gelijknamige 
hogeschool. Uniek is dat de campus de oplei-
ding industrieel ingenieur in het Nederlands 
én volledig in het Engels aanbiedt.

Student Thomas Holemans en docent 
Stijn De Jonge aan hun warmtebron: 
de Dijle in Leuven.

Hoe de Dijle 
je kan verwarmen 

Ingenieursstudenten met duur-
zame ondernemersspirit kun-
nen meteen hun handen vuil 
maken, als ze aansluiten bij het 
team van studentencoöperatie 
CORE. Daar draaien ze mee in 
verschillende energieprojecten: 
bijvoorbeeld om technisch en 
financieel uit te zoeken of het 
haalbaar is om een gebouw te 
verwarmen met rivierwater.

TEKST: Ilse Frederickx | FOTO: Rob Stevens

W
jaarlijks zijn er toch zo’n 3.000 implantaten 
aan vervanging toe. “Soms dringt een nieu-
we operatie zich op door een infectie, maar 
meestal gebeurt het omdat de prothese is 
losgekomen”, legt Kathleen Denis uit. “Door 
wrijving kunnen er plastic deeltjes vrijko-
men. Als een reactie daarop kan een stuk bot 
verdwijnen, waardoor het implantaat minder 
vast komt te zitten.”

Loszittende tegels
Daarom is het belangrijk dat chirurgen me-
teen bij het aanbrengen van het implantaat 
in het dijbeen het optimale fixatiepunt vin-
den. “Dat is zelfs voor ervaren chirurgen 
zeer moeilijk, omdat er een botbreuk kan 
optreden als ze het implantaat te ver inbren-
gen”, vertelt professor Denis. “Zeker bij de 
vervanging van een implantaat is dat risico 
reëel. Om die reden hebben wij instrumenten 
ontworpen om dat optimale punt te bepalen. 

Die zijn gebaseerd op de trillingsanalyse die 
ingenieurs gebruiken om de stabiliteit van 
bijvoorbeeld bruggen en andere grote struc-
turen te onderzoeken. Vergelijk het met te-
gels in je badkamer die loszitten: als je daarop 
klopt, gaan die anders trillen en klinken.” 

“Door met een hamertje op het implantaat 
te slaan en de frequenties te analyseren, weten 
we wanneer de prothese goed vastzit. Ons in-
strument waarschuwt tijdens de ingreep ook 
wanneer een botbreuk dreigt. Om het te kun-
nen gebruiken bij operaties, ontwikkelen en 
testen we nu een toestel dat contactloos werkt.” 

Gezond bot raakt vanzelf vergroeid met 
het implantaat, maar als er te veel beweging 
mogelijk is tussen het bot en de prothese, kan 
het zich niet vasthechten. De maximale spe-
ling bedraagt 150 micrometer. Om de micro-
beweging tussen implantaat en bot te meten, 
ontwierp Kathleen Denis met haar team een 
opstelling die een kracht op het implantaat 
laat inwerken, vergelijkbaar met de belas-
ting op de heup wanneer je een trap oploopt. 
Een internationale primeur. Professor Denis: 
“Vroegere meetmethodes gingen uit van de 
‘rigid body assumption’, die stelt dat een im-
plantaat niet vervormt bij beweging. Wij heb-
ben die theorie ontkracht: er is wel degelijk 
een impact op de prothese. Bovendien heb-
ben we met deze opstelling aangetoond dat je 
met trillingsanalyse inderdaad het optimale 
fixatiepunt kunt vinden.”

Onontgonnen terrein
De Smart Instrumentation Research Group 
van Campus Groep T is gespecialiseerd in 
slimme tools voor heelkundige ingrepen. Zo 
ontwikkelt collega Manu Vander Poorten ook 
robotische technologie voor operaties, bij-
voorbeeld simulators waarmee artsen zeld-
zame chirurgische ingrepen kunnen oefenen. 
“Het is zeer interessant om met chirurgen 
en met ingenieurs van andere onderzoeks-
groepen samen te werken”, getuigt Kathleen 
Denis. “Zo bundelen we heel wat expertise. 
Ik geloof in het grote potentieel van het sa-
menbrengen van de vele specialisaties aan 
onze universiteit; er ligt nog behoorlijk wat 
onontgonnen terrein voor ons.” 

Een been 
om op te staan

ie als student industrieel, 
burgerlijk, handels- of 
bio-ingenieur het postgra-

duaat Innoverend Ondernemen voor Ingeni-

INGENIEURS SCHIETEN CHIRURGEN TE HULP

E

Een lokaal bezaaid met namaakbotten. Hoewel ze van kunststof zijn, 
zien ze er zeer realistisch uit. Met een nepdijbeen voor zich, dat in een 
testopstelling hangt, onderzoekt professor Kathleen Denis de stabiliteit 
van orthopedische heupimplantaten. Peter Van Dyck

lk jaar worden er in ons land meer 
dan 26.000 heupprotheses ge-
plaatst. Zo’n heupprothese bestaat 

uit twee delen: een steel die de chirurg met hamer-
slagen in het dijbeen plaatst, én een halve bol die 

aan het heupbeen vast komt te zitten. Daartussen 
zit nog een stuk plastic dat ervoor zorgt dat de 
twee onderdelen soepel kunnen bewegen. 

In negen op de tien gevallen zit de prothese tien 
jaar na de plaatsing nog stevig op haar plek, maar 

Bachelor & master in de industriële wetenschappen / 
Engineering Technology:
  biochemie / Biochemical Engineering Technology
  chemie / Chemical Engineering Technology
  elektromechanica / Electromechanical Engineering Technology
  elektronica-ICT / Electronics and ICT Engineering Technology
Postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs

Opleidingen:

CAMPUS
GROEP T
LEUVEN
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Kathleen Denis:

Door met een hamertje 
op het implantaat te 
slaan en de frequenties 
te analyseren, weten we 
wanneer de prothese 
goed vastzit.
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Online de luchtkwaliteit checken, militaire 
training in virtual reality of een e-bike die de 
hulpdiensten verwittigt? Studenten indus-
triële wetenschappen van Campus Groep T 
ontwierpen tal van technologische hoogstand-
jes en stelden die voor tijdens een demodag.

Pieter-Jan Borgelioen

Presenteer 
geweer!

“Voor het vak Engineering Experiences 
zetten derdejaarsstudenten van de afstu-
deerrichting Elektronica-ICT hun kennis 
om in de praktijk”, zegt projectcoördinator 
Luc Vandeurzen. “Ze creëerden systemen 
waarbij hardware en software hand in hand 
gaan. Via tussentijdse evaluaties leerden we 
de studenten haalbare doelen te stellen en 
daarnaartoe te werken.”

Zo’n honderd studenten werden verdeeld 
over 27 teams en ingezet op tien verschil-
lende projecten. “Er waren dus telkens twee 
à drie groepen die een bepaald project op 
hun eigen manier uitwerkten. Sommige op-
drachten kwamen van de industrie, andere 
stroomden voort uit onderzoek aan Campus 
Groep T of uit initiatieven op het vlak van 
dienstverlening.”

Eén van de projecten is een ‘smart gun’: 
een hoogtechnologisch oefengeweer voor 
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STERKE STAALTJES TIJDENS DEMODAG 

militairen. Van studenten Richard en 
Shivan mogen we het even uittesten. We 
zetten een 3D-bril op, en staan plots oog in 
oog met een terrorist. Het houten proto-
type is nu een luchtdrukgeweer waarmee 
we hem onschadelijk moeten maken. 

“Soldaten kunnen hiermee trainen in 
een virtual reality-omgeving”, zeggen de 
studenten. “Wat jij ziet met je 3D-bril, ziet 
de trainer op een computerscherm. De 
sensoren in het geweer meten handelin-
gen, die nadien geanalyseerd worden. Zo 
kan de trainer makkelijker feedback ge-
ven. In virtual reality kan je ook elke om-
geving nabootsen. Je hoeft enkel de bouw-
plannen te importeren.”  

Crashalarm 
Zien we nog op onze ronde: een slim 
systeem dat de luchtkwaliteit in en rond 
bedrijven kan meten. “Via sensoren re-
gistreert het toestel onder meer fijnstof en 
CO2”, zeggen Lien, Tessa, Koen en Simih. 
“Die gegevens worden doorgestuurd naar 
een website: daar kunnen bedrijven kij-
ken hoe het gesteld is met de uitstoot van 
hun fabrieken.” 

Maarten, Raf, Rasih en Wies effenden 
dan weer het pad voor een veilige e-bike. 

“We willen fietsers beter zichtbaar maken 
in het verkeer”, zeggen ze. “De lichten gaan 
automatisch aan als het donker wordt, en 
we hebben remlichten en richtingsaanwij-
zers geïnstalleerd. Het gros van de appara-
tuur werkt zelfstandig. In het achterlicht 
zitten bijvoorbeeld sensoren die nabijheid 
meten: als een auto te dichtbij komt, be-
gint het licht te knipperen.”  

De studenten ontwierpen ook een 
gps-systeem dat je kan bedienen met je 
smartphone. “Is je fiets gestolen, dan kan 
je hem terugvinden via een app. Daarnaast 
telt het systeem je afgelegde kilometers en 
geeft het een seintje als de remmen aan 
vervanging toe zijn. Er is zelfs een ‘crash-
alarm’: bewegingssensoren geven een sig-
naal als je wordt aangereden. Het systeem 
stuurt een melding met gps-coördinaten 
naar je noodcontacten, die de hulpdien-
sten kunnen verwittigen.”   

Luc Vandeurzen kijkt tevreden rond. 
“Dit is de bekroning van een semester 
hard werk”, besluit hij. “Niet alleen van 
de studenten, maar ook van de project-
coaches die alles in goede banen leidden. 
Deze ervaring kan studenten later van pas 
komen bij de opstart van grotere projec-
ten. En dus ook in het beroepsleven.”      

Tijdens de 
demodag op 
29 mei toonden 
trotse studenten 
onder meer 
een hoog-
technologisch 
oefengeweer 
voor militairen 
en een veilige 
e-bike met tal 
van snufjes.

Health Engineering: Smart Instrumentation / 
e-Media Research Lab / Biofabrication Lab

Sustainable Engineering: Life Cycle Engineering / 
ChEMaRTs / Sustainable Composites / Intelligent 
Mobile Platforms / Dimensionele Metrologie /  
Applied Fluid Mechanics and (Aero)Acoustics Group

Engineering Education

177
personeelsleden

146
academisch

31
administratief  
en technisch

2.118
studenten

1.694
Belg

424
internationaal

1.782
jongens

336
meisjes

Een greep uit het onderzoek:

eurs volgt, wordt verondersteld de handen uit de 
mouwen te steken: stage lopen in een bedrijf, een 
start-up beginnen of in een teamproject stappen. 

Eén van die teamprojecten is CORE – 
Coöperatief Ondernemen in Rationeel Ener-
gieverbruik – dat in 2012 aan Groep T werd op-
gericht. “Het is de bedoeling dat de studenten als 
vennoten zelf deze onderneming runnen en hun 
klanten zoeken, weliswaar ondersteund door 
een heel aantal partners”, vertelt docent Stijn De 
Jonge van Campus Groep T. 

Thomas Holemans is student industrieel inge-
nieur in de richting elektromechanica en combi-
neert zijn masteropleiding met het postgraduaat. 
Hij zit dit en volgend academiejaar in de zeven-
koppige CORE-ploeg. “Het feit dat CORE een 
volledig functionerend bedrijf is, sprak mij aan. 
De studenten zoeken zelf hun projecten, stel-
len de offertes ervoor op, en voeren ze dan uit. 
Zo oefen je de soft skills die je nodig hebt in de 
bedrijfswereld.”

Zoals de Thames
Naar aanleiding van de bouw van een nieuw 
schoolgebouw vroeg de stad Leuven CORE om 
een verwarmingssysteem te ontwerpen op basis 
van de beschikbare warmte in de Dijle. “Een ri-

vier of een meer stockeert eigenlijk zonne-ener-
gie in het water. Als je ervoor zorgt dat je geen 
impact hebt op het ecosysteem, zou je met de 
warmte uit de Dijle 20 procent van Leuven kun-
nen verwarmen en de CO2-uitstoot als gevolg 
van verwarming met 50 procent verminderen”, 
legt De Jonge uit.

Thomas legt uit hoe dat precies in zijn werk 
gaat: “Je kan het vergelijken met de werking van 
een koelkast. Daar stuur je koelvloeistof door, 
zodat die de warmte kan opnemen. In de rivier 
leg je een warmtewisselaar: dat zijn dunne pla-
ten waardoor een water-glycoloplossing vloeit. 
Het water van de Dijle is in de winter vier graden 

warm: dat lijkt weinig, maar is al voldoende. De 
koelvloeistof neemt de warmte op en wordt on-
der druk gezet, waardoor ze nog verder opwarmt 
– tot dertig à veertig graden. In het geval van een 
koelkast wordt de warmte afgegeven, meestal via 
het rooster aan de achterkant. Hier vangen we 
de warmte op, om er de vloer mee te verwarmen 
in een gebouw. Het is een nieuwe methode die 
technisch en financieel haalbaar is: er bestaan in 
het buitenland al enkele voorbeelden, zoals in 
Londen met de Thames.”

Zaadje is geplant
Er zijn nog wel hordes te nemen: “We doen nu 
onderzoek naar de gevolgen op de biodiversiteit 
in en rond het water”, zegt Thomas. “Er bestaan 
ook nog geen richtlijnen voor het gebruik van 
warmte uit rivierwater: hoeveel graden mag 
de ene gemeente maximaal onttrekken aan de 
rivier zodat de volgende gemeente het systeem 
ook nog kan toepassen? Dat moet uitgeklaard 
worden door de Vlaamse Milieumaatschappij, 
en daar wil CORE zeker bij helpen.” 

Om het nieuwe schoolgebouw uit te rusten 
met het systeem, bleek het wat te kort dag. De 
CORE-studenten zijn nu samen met de stad ac-
tief op zoek naar een andere proeflocatie aan de 

Dijle. De Jonge: “Er zijn verschillende pistes: in 
de binnenstad liggen heel wat gebouwen aan de 
Dijle, aan de Vaartkom wil de stad mogelijk een 
openluchtzwembad aanleggen, en de Molens 
van Orshoven krijgen een nieuwe bestemming.”

Het gebruik van restwarmte om te verwar-
men is een weerkerend thema bij CORE. Dat 
was al zo vanaf de allereerste opdracht, vertelt 
De Jonge: “Die betrof een studie over een warm-
tenet in Eeklo. De afvalverbrandingsoven daar 
produceert elektriciteit met de opgewekte warm-
te, maar meer dan 40 procent ging verloren. De 
CORE-studenten berekenden hoe je die warm-
te toch nog kunt gebruiken. Snel bleek dat een 
groot deel van de stad ermee verwarmd kon 
worden. Het heeft politiek wat voeten in de aar-
de gehad, maar vorig jaar hebben ze toch beslist 
om het warmtenet aan te leggen. Onze rapporten 
leiden dus niet altijd onmiddellijk tot een con-
creet resultaat, maar het zaadje is geplant. Hope-
lijk gebeurt dat op termijn ook met ons nieuwe 
project in Leuven: het zou een unicum in Bel-
gië zijn, met een voorbeeldfunctie voor ande-
re gemeentes.”  

  www.thinkcore.be

Docent Stijn De Jonge:

Een rivier of een meer 
stockeert zonne-energie 
in het water, en die kan 

je gebruiken.
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oor wie het niet zou weten: 
de KU Leuven verzorgt via 
haar centrale alumnidienst 

en de faculteiten een soepele, eigentijd-
se alumniwerking, in nauwe samenwer-
king met een  dertigtal  alumnikringen, 
gebaseerd op de studierichtingen. Daar-
bij treedt Alumni Lovanienses vzw op als 
overlegkoepel. 

“Dat overleg krijgt bijzondere aan-
dacht”, zegt Peter Lievens. “De nieuwe 
Raad voor Alumnibeleid speelt daar een 
hoofdrol in. Frans van Daele is de voor-
zitter. Ikzelf zetel erin, namens de uni-
versiteit. Ook decanen en alumniverte-
genwoordigers ontmoeten er elkaar. Het 
hoofddoel is meer contact tussen alum-
ni en universiteit aanmoedigen. Via ge-
richte aanbevelingen krijgen alumni een 
stem in het universiteitsbeleid.”

Frans van Daele: “De kringen verschil-
len nogal van elkaar – in samenstelling, 
activiteiten, klemtonen enzovoort. Dat 
blijft uiteraard zo. Maar zij spelen een 
cruciale rol in het facultaire alumnibe-
leid, en daarvoor willen we zeker meer 
mogelijkheden tot samenwerking creëren 
en ondersteunen. Verder zijn er ook re-
gionale alumni-initiatieven, waar je geen 
lid van kunt worden, maar die geregeld 
events organiseren in een regio.”

Waar gaat de aandacht van de 
Leuvense alumniwerking op 
dit ogenblik naartoe?
Peter Lievens: “Vorig jaar werd het Strate-
gisch plan Alumnibeleid KU Leuven goed-

gekeurd. Dat willen we nu concreet 
maken. Ik denk bijvoorbeeld aan weder-
kerigheid. Dat betekent dat alumni er zijn 
voor de KU Leuven, als ambassadeurs en 
als belichaming van het ‘merk’ KU Leu-
ven. En omgekeerd is de KU Leuven er 
voor haar alumni, als ‘thuisbasis’, als be-
langrijk onderdeel van het grote alumni-
netwerk enzovoort. Die wederzijdse ver-
bondenheid was in het verleden niet altijd 
zo uitgesproken. Dat nieuwe besef heeft 
gevolgen, en we investeren er voelbaar in.”

“Kijk naar de aandacht die we besteden 
aan de buitenlandse chapters, de organi-
satie van alumni in een bepaald land. In 
de context van de internationalisering 
van onze universiteit is dat uiteraard 
belangrijk.”

Van Daele:  “Alumni  spelen een be-
langrijke rol bij netwerking. Dat heeft 
sociale kanten: vriendschap, misschien 
nostalgie. Maar het heeft evengoed eco-
nomische aspecten. Studenten vinden 
via alumniwerking mogelijk de weg naar 
een baan.  Alumni  die hun aanwezig-
heid in het buitenland willen uitbouwen, 
misschien voor zichzelf, misschien voor 
hun bedrijf, kunnen via het alumninet-
werk allicht contactpersonen vinden. Dat 
hoort thuis bij Truly International, een 
van de grote pijlers van het huidige be-
leid van de KU Leuven. Een andere pijler 
is Going Digital: we werken aan een veel 
efficiënter digitaal platform, waar alum-
ni elkaar kunnen zoeken en vinden – na-
tuurlijk met alle respect voor de privacy-
regels.” 

“De KU Leuven is er voor de alumni, de alumni zijn er voor 
de KU Leuven.” Dat is de intrigerende slagzin die het beleid 
van de KU Leuven ten aanzien van haar afgestudeerden ken-
merkt, volgens vicerector Peter Lievens en Frans baron van 
Daele. De eerste heeft het alumnibeleid in zijn portefeuille, 
de tweede is voorzitter van Alumni Lovanienses vzw. Zij spe-
len een hoofdrol in het uittekenen van een eigentijdse, toe-
komstgerichte alumniwerking voor 300.000 oud-studenten.

TEKST: Ludo Meyvis | FOTO’s: Rob Stevens, Johan Van Droogenbroeck
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ALUMNIWERKING OP NIEUWE WEGEN

“ De 
KU Leuven 
heeft 
300.000 
ambassadeurs”

Hoeveel alumni heeft de 
KU Leuven eigenlijk?
Lievens:  “Ongeveer driehonderddui-
zend. Dat zijn dan de oud-studenten met 
een diploma van wie we een spoor heb-
ben, een fysiek of digitaal adres, of een 
telefoonnummer. Van dat totaal zijn er 
ongeveer dertigduizend betalend lid van 
een alumnikring. We werken graag samen 
met de alumnikringen, maar het zou fout 

zijn om de alumniwerking alleen op hen 
te richten. Mensen die betalen, hoeven 
daarom nog geen echte band met de uni-
versiteit te voelen, terwijl mensen die geen 
bijdrage betalen, misschien juist wél heel 
sterk met de KU Leuven verbonden zijn. 
In elk geval, we willen beide groepen kun-
nen bereiken.”

Van Daele:  “Het besef is gegroeid 
dat alumni mensen zijn die ooit aan de 
KU Leuven gestudeerd hebben. Klinkt evi-
dent, maar je moet ‘studeren’ in ruime zin 
opvatten. Niet iedereen komt voor het hele 
traject van vier of vijf jaar. Ook Erasmus-
sers moeten door de alumniwerking aan-
gesproken kunnen worden. Of onderzoe-
kers die hier gewerkt hebben, als visiting 
scholar bijvoorbeeld.”

“De kern is dat alumni mensen zijn met 
een Leuvense achtergrond. Dat is ruim, 
maar zo is het ook bedoeld. Die mensen 
zoeken naar uiteenlopende informatie, de 
ene wil heel intens contact met de alum-
niwerking, de ander wat minder. Je moet 
iedereen kunnen gerieven.”

“Het moderne alumnibeleid probeert de 
complexe en diverse wereld van de krin-
gen te verzoenen met de complexiteit van 
de universiteit. Beide instanties hebben 
baat bij vlotte contacten, en ze vragen daar 
ook om. We willen hen die mogelijkhe-
den geven.” 

Wanneer moeten de nieuwe 
plannen echt operationeel 
zijn?
Van Daele: “Je kunt natuurlijk niet alles 

Frans van Daele:

Het is nogal 
duidelijk dat 
de alumni een 
hoofdrol willen 
spelen in het grote 
jubileum dat er 
zit aan te komen, 
de zeshonderdste 
verjaardag van de 
KU Leuven.
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Peter Lievens en 
Frans van Daele. 
Lievens:

“De wederzijdse 
verbondenheid 
tussen de KU Leuven 
en haar alumni was 
in het verleden 
niet altijd zo 
uitgesproken. We 
investeren er nu 
voelbaar in.”
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op één dag realiseren. De geschiedenis 
biedt ons een mooie streefdatum aan: 
het is nogal duidelijk dat de alumni een 
hoofdrol willen spelen in het grote ju-
bileum dat er zit aan te komen, de zes-
honderdste verjaardag van de KU Leu-
ven. Het zou toch mooi zijn als vele, 
véle alumni en alumni-organisaties in 
2025 de weg naar Leuven – of een van 
haar campussen – weer zouden vinden. 
Er is nog zoveel groeiruimte, mogelijk-
heden voor alumni om reëel en substan-
tieel bij te dragen aan het welzijn van 
hún KU Leuven.” 

“Ze kunnen een inbreng hebben in 
de inhoud en de structuur van opleidin-
gen. Ze kunnen een sleutelrol spelen in 
de fondsenwerving. Ze kunnen effectief 
deelnemen aan het beleid van de univer-

siteit, de faculteit, de opleiding. Maar dat 
kan alleen als de organisatie soepel op-
gebouwd is. Daar hebben we nu de basis 
voor gelegd.”

Lievens:  “Op 13 juni hebben de 
KU Leuven, de rector, vicerectoren en 
decanen, de voorzitters van de kringen 
en van  Alumni  Lovanienses voor het 
eerst een algemeen en verregaand sa-
menwerkingscharter ondertekend.  Je 
moet opletten met het woord ‘historisch’, 
maar van groot belang is dat natuurlijk 
zeker. Dit samenwerkingskader erkent 
de alumnikringen formeel als partners 
in het alumnibeleid, stipuleert concreet 
de regels rond bescherming van alum-
nigegevens, en bevat afspraken rond een 
kwalitatieve omgang met de communi-
catiekanalen, vormen van ondersteuning 

door de universiteit voor de verenigin-
gen, en fondsenwerving.” 

“Ik wil er nog even op wijzen dat ook 
de ongeveer vijfhonderd vrijwilligers nu 
een plaats in een ruimer kader krijgen. 
Zij zorgen voor de vele initiatieven – de-
batten, tentoonstellingen, bezoeken, sa-
menkomsten, alumnireizen, you name it. 
Samen met hen en met de driehonderd-
duizend alumni kunnen we nu aan de 
toekomst bouwen in een professioneel, 
goed ondersteund kader. Reden voor gro-
te vreugde, dunkt me.” 

   alum.kuleuven.be

Oost-Azië is al jaren een gro-
te speler op het academische 
toneel, en dat maakt de re-
gio een interessante partner 
voor internationale samen-
werking. Rector Luc Sels 
en zijn UCLouvain-collega 
Vincent Blondel trokken in 
de week van 17 juni samen 
naar  Taiwan  voor verken-
nende gesprekken met rec-
toren van zeven plaatselijke 
universiteiten.

“KU Leuven en UCLouvain 
delen bijna 600 jaar geschie-
denis, en we bouwen samen 
aan een mooie internatio-
nale toekomst”, zegt rector 
Luc Sels. “Door binnen de 
landsgrenzen nauwer samen 
te werken, staan we immers 
ook internationaal sterker. 
Vorig jaar reisden Vincent 
Blondel en ik al naar de Ame-
rikaanse Oostkust voor ge-
sprekken met MIT. Dit jaar 
is Taiwan aan de beurt.”

Op het programma ston-
den onder meer gesprek-
ken met de Academia Sinica, 
een prestigieuze instelling 
die onderzoeksactivitei-
ten ondersteunt in een bre-
de waaier aan disciplines en 
die al vijf Nobelprijswin-
naars afleverde. De Belgi-
sche rectoren gingen ook 
praten met vertegenwoor-
digers van zeven  Taiwanese 
universiteiten: Chang Gung 
University, National Cheng 
Kung University (NCKU), 
National Chengchi University 
(NCUU), National Chiao 
Tung University (NCTU), 
National  Taiwan University 
(NTU), National Sun Yatsen 

University, en Taipei Medical 
University (TMU).

“Samenwerking op het vlak 
van onderwijs en studen-
tenmobiliteit staat hoog op 
de agenda”, stelt rector Sels. 
“Maar ook van verdieping 
van de onderzoekssamen-
werking willen we werk ma-
ken. Een topuniversiteit zoals 
NTU biedt daar veel moge-
lijkheden toe.”

De KU Leuven zet steeds 
sterker in op de samenwer-
king met partners in Oost-
Azië. Eind 2018 gingen rector 
Luc Sels en vicerector Peter 
Lievens nog naar Japan, en 
in maart 2019 werden samen-
werkingsakkoorden afgeslo-
ten met vier Zuid-Koreaanse 
partners. Ook de internatio-
nale alumniwerking in de re-
gio werd verder uitgebouwd, 
met  alumni chapters  in on-
der meer China, Japan en 
Vietnam.

“Dit bezoek aan  Tai-
wan past inderdaad in onze 
bredere strategie voor Oost-
Azië”, legt Sels uit. “De regio 
heeft dan ook veel te bieden. 
De KU Leuven heeft trouwens 
al bilaterale akkoorden met 
drie  Taiwanese universitei-
ten, en ook op facultair niveau 
wordt er al samengewerkt. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat 
ook deze missie mooie resul-
taten zal opleveren.” 

Vincent Blondel vult aan: 
“Het bezoek kadert in de 
doelstelling om de samenwer-
king tussen onze universitei-
ten op verschillende niveaus 
te intensifiëren. Op interna-
tionaal vlak is het een echte 
meerwaarde om samen naar 
buiten te treden.” (kb)

“MIJN LIEFDE VOOR HET SCHRIJVEN? 
BEDANKT, MEVROUW CONIX.” 
NORA (23 JAAR)

Word ook een leraar die bijblijft.                                                               www.edu-leraar.be
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Op 
verkenning 
in Taiwan

© KU Leuven | Johan Van Droogenbroeck

Op 13 juni 
ondertekenden de 
KU Leuven, de rector, 
vicerectoren en 
decanen, de voorzitters 
van de kringen en van 
Alumni Lovanienses voor 
het eerst een algemeen 
en verregaand 
samenwerkings charter.

Foto boven, vlnr: 
Emeritus professor Yvan 
Verbakel (secretaris-
generaal van Alumni 
Lovanienses vzw), 
rector Luc Sels, 
vicerector Peter 
Lievens (bevoegd 
voor Alumnibeleid) en 
Frans baron van Daele 
(voorzitter van Alumni 
Lovanienses vzw)
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LEVEN
na 

LEUVEN 

rie weken lang gaf Lotte 
Vanwezemael als Seksuo-
lotte blokkende jongeren 

advies tijdens Marathonradio. ‘Mijn 
vriend/vriendin laat me niet met rust 
tijdens het studeren.’ ‘Ik ben verliefd op 
mijn prof.’ ‘Hoe laat ik die knappe gast in 
de bib merken dat ik hem wel zie zitten?’ 
Seks is een basisbehoefte, ook tijdens de 
examens, weet ze. “Mijn advies: je hoeft 
je nergens voor te schamen. Alleen raad 
ik studenten soms aan om wat op te 
letten met drank, omdat je anders niet 
altijd even goed je grenzen weet aan 
te geven.” 

Sinds het najaar vult Lotte de schoe-
nen van haar voorgangster Kaat Bollen 
bij MNM: elke dinsdagavond geeft ze 
luisteraars een antwoord op hun pran-
gende vragen over seks en relaties. “Ze 
hebben me via één van mijn proffen 
seksuologie gevonden. Misschien heeft 
mijn passage bij Twee tot de zesde macht 
er ook iets mee te maken – met mijn va-
der speelde ik toen tegen Jeroen Meus 
en Tom Waes!”

Het waren haar ouders die Lotte 
op het idee brachten om seksuologie 
te gaan studeren: “Ik volgde Latijn- 
wetenschappen en had in mijn hoofd 
dat ik wetsdokter wou worden. Maar ik 
merkte dat ik steeds minder goed tegen 
bloed kon en ik had ook niet veel zin 
om te studeren voor het ingangsexa-
men. We hebben thuis altijd heel open 
over seks kunnen praten: toen ik mijn 
eerste vriendje had, op mijn vijftiende, 
kreeg ik Het penisboek en het Het va-
ginaboek van Goedele Liekens cadeau 
met Sinterklaas. Mijn eindwerk op 
school maakte ik over de seksuele ont-
wikkeling in de kindertijd en de ado-
lescentie.” 

“Daar kregen we trouwens maar heel 
beperkte seksuele voorlichting. We 
hoorden wel alles over de anatomische 
kant van de zaak, maar vrijwel niets over 
de beleving. Dat is jammer, jongeren 
zouden ook moeten leren over holebi’s, 
transgenders, online gedrag, over hoe je 
met elkaar flirt. Door alle aandacht die 
er – terecht – is voor #MeToo en zo, ligt 
de focus tegenwoordig sterk op het ne-
gatieve. Ik merk dat mannelijke cliënten 
onzeker zijn over wat ze nog wel of niet 
mogen doen: is een berichtje sturen oké, 
mogen ze nog flirten of complimentjes 
geven?”

Omdat seksuologie een masteroplei-
ding is, studeerde Lotte eerst psycholo-
gie. “Tijdens mijn stage werkte ik in een 
psychiatrisch ziekenhuis, onder meer 
op de forensische afdeling. Samen met 
een criminoloog en mijn stagebegelei-
der deed ik onder meer risicotaxatie bij 
geïnterneerden: Kan X alleen op daguit-
stap naar Leuven, mag Y een weekend-
je op verlof? Je kan nooit met zekerheid 
uitsluiten dat er dan iets gebeurt, maar 
het alternatief, mensen levenslang bin-
nen houden, is toch ook geen optie …”

Zware rugzak
Ook haar cliënten bij het CAW in Has-
selt verdienen een tweede kans, vindt 
ze. “Ik werk er met mensen die door 
het gerecht verplicht werden om zich te 
laten begeleiden, na bijvoorbeeld part-
nergeweld of zedendelinquentie. Het is 
onze taak om te helpen voorkomen dat 
ze opnieuw feiten plegen. Maar sommi-
ge cliënten komen ook vrijwillig bij ons, 
of preventief.” 

Ze heeft wel degelijk het gevoel dat de 
begeleiding zoden aan de dijk zet. “We 
bouwen eerst een vertrouwensrelatie op. 

Dan merk je dat die daders doodgewone 
mensen zijn. Ze appreciëren het enorm 
dat zij zelf ook hun verhaal eens kunnen 
doen en dat wij niet enkel kijken naar 
wat ze verkeerd hebben gedaan, maar 
ook aandacht hebben voor wat wél goed 
gaat en hen proberen te helpen daarop 
te focussen.”

Daders van geweld of grensover-
schrijdend gedrag zijn soms zelf ook 
slachtoffer geweest van misbruik. “Maar 
uiteraard niet altijd. Daarnaast kunnen 
er nog een heel aantal andere factoren 
een rol spelen: één of ander onevenwicht 
in hun leven, een gebrek aan coping-
mechanismen of vaardigheden om met 
problemen om te gaan … Sommige 
cliënten hebben een heel zware rugzak. 

“Welke boodschap ik aan studenten zou willen meegeven? Dat ze vooral moeten genieten”, zegt Lotte 
Vanwezemael (26), huisseksuologe bij MNM. “Tijdens mijn werk voor de radio merk ik dat jongeren 
heel erg bezig zijn met: ‘Ben ik wel normaal?’”

TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

D

SEKSUOLOGE LOTTE VANWEZEMAEL

“ Mijn job is: 
seks normaliseren”

Je kan niet alles oplossen, maar je mag er 
ook nooit van uitgaan dat iemand niet 
geholpen kan worden.”

Verschil in verlangen
Haar dagen zien er erg afwisselend 
uit, want één dag per week werkt ze 
als seksuologe en psychologe in een 
groepspraktijk: “Daar krijg ik mensen 
van allerlei slag over de vloer: hoog- en 
laagopgeleid, hetero en holebi, ouder en 
jonger. Het mag een beetje vreemd lij-
ken dat ik als zesentwintigjarige relatie-
advies geef aan mensen met veel meer 
levens ervaring – één van mijn cliënten 
was zeventig –, maar zoals één van hen 
het onlangs verwoordde: uiteindelijk 
heb ik ervoor gestudeerd.” 

Veruit de meeste koppels die in haar 
spreekkamer belanden hebben een pro-
bleem met communicatie: “Ze spreken 
helemaal niet meer met elkaar, verval-
len meteen in verwijten. Ook een gemis 
aan connectie komt heel vaak voor. Ik 
maak koppels van in het begin duide-
lijk dat relatietherapie niet het ultieme 
redmiddel is. Soms helpt therapie ook 
om op een goede manier uit elkaar te 
gaan. Andere koppels leren daadwerke-
lijk om anders met elkaar om te gaan. Ik 
reik hen handvatten aan, maar ze moe-
ten het nog altijd zelf doen. Sommige 
koppels hebben aan een paar gesprek-
ken genoeg, anderen komen een jaar 
lang regelmatig langs.” 

Als er relatieproblemen zijn, zijn er 
vaak ook seksuele problemen en omge-
keerd, zo blijkt: “Vaak ook bellen men-
sen voor relatietherapie en blijkt dan in 
de spreekkamer dat ze eigenlijk komen 
vanwege seksuele problemen. Er is ze-
ker nog een drempel om een seksuo-
loog te raadplegen, maar anderzijds sta 

Het kan vreemd 
lijken dat ik als 

zesentwintigjarige 
relatieadvies 

geef aan mensen 
met veel meer 

levenservaring 
– één van mijn 

cliënten was 
zeventig. Maar 
tenslotte heb ik 

ervoor gestudeerd.



ALUMNICAMPUSKRANT | 26 JUNI 2019 15

ik er ook van versteld hoe open mensen 
zijn. De meest voorkomende seksue-
le problemen zijn: niet klaarkomen, te 
vroeg klaarkomen, pijn bij het vrijen en 
erectieproblemen. Een verschil in sek-
sueel verlangen komt ook vaak voor: 
meestal heeft de man vaker zin dan de 
vrouw – het omgekeerde ben ik zelf 
nog niet tegengekomen, al bestaat het 
ongetwijfeld.”

“Veel seksuele problemen ontstaan 
doordat mensen te veel ‘in hun hoofd’ 
zitten, waardoor hun lichaam blokkeert. 
Dat kan je vaak cognitief aanpakken, al 
zijn er natuurlijk ook de klassieke oe-
feningen van Masters & Johnson. On-
langs had ik ook een meisje als cliënt dat 
was gechanteerd met seksuele filmpjes. 
Ze had aangifte gedaan en was door de 
politie naar ons verwezen om dat te 
verwerken.”

De nieuwe Joepie
Regelmatig krijgt ze iemand in de 
spreekkamer die haar gevonden heeft 
door haar werk voor MNM. “Ik krijg 
heel veel vragen toegestuurd van luis-
teraars, ik kan onmogelijk overal op 
ingaan. Dan zeg ik: maak maar een 
afspraak. Soms maak ik een aflevering 
over één bepaald onderwerp, vreemd-
gaan of aseksualiteit bijvoorbeeld. En 
elke week zet ik één vraag online, en 
neem ik daar een filmpje bij op.”

“Voor en tijdens een uitzending krij-
gen we gemiddeld meer dan vijftig vra-
gen. We vervullen een beetje de functie 
van de Joepie van vroeger (lacht). Je zou 
denken dat er tegenwoordig voldoen-
de informatie online te vinden is, maar 
we merken dat jongeren dat toch soms 
ook niet helemaal vertrouwen. En na-
tuurlijk kom je als je een vraag over seks 

intikt heel snel op een verkeerde web-
site terecht ….” 

“We krijgen ook vragen van kinde-
ren, of van dertigers en veertigers. Maar 
de meeste luisteraars die reageren zijn 
tussen veertien en twintig. En het is op-
vallend hoeveel van hun vragen neer-
komen op: ‘Is het wel normaal dat …?’ 
Jongeren zijn heel vaak op zoek naar ge-
ruststelling omdat ze zich erg spiegelen 
aan wat hun vrienden doen en wat ze 
in de media of op pornosites zien. Mijn 
taak is het om te zeggen: ‘Het is allemaal 
oké zolang je het zelf oké vindt en je er 
niemand last mee bezorgt.’”

In eerdere interviews liet ze al weten 

de Goedele van de jongere generatie te 
willen worden. “Zij is echt een rolmo-
del voor mij. Maar ik denk dat sommi-
ge jongeren soms liever advies krijgen 
van iemand van hun eigen leeftijd, ie-
mand die voeling heeft met hun bele-
vingswereld en de trends van het mo-
ment, zoals de sociale media.”

Ze timmert in navolging van haar 
grote voorbeeld alvast hard aan de weg. 
Er zijn plannen voor een boek, speci-
fiek gericht op jongeren, en voor co-
lumns in een tijdschrift. En met VRT 
zijn er gesprekken over podcasts en an-
dere projecten. Dat klinkt als een mis-
sie? “Misschien wel. Mensen doen vaak 
wat lacherig over mijn job. Zeker vrou-
welijke seksuologen worden weleens 
gezien als ‘sexpert’. Ik krijg opmerkin-

gen als: ‘Je bent gaan studeren waar je 
goed in bent zeker?’ Of ze vragen mijn 
vriend of we alle standjes die ik op mijn 
Instagrampagina zet ook zelf hebben 
uitgeprobeerd. We kunnen er wel om 
lachen. Het is niet omdat je iets gestu-
deerd hebt, dat je daar ook in het dage-
lijkse leven áltijd mee bezig bent, hè?” 

“Maar ik voel inderdaad wel iets van 
een missie. Seks is gewoon heel erg in-
teressant. Het is iets leuks, het is een ba-
sisbehoefte. Dat mag best nog wat meer 
aandacht krijgen.” 

   Studenten kunnen met vragen terecht  
bij het Studentengezondheidscentrum:  
www.kuleuven.be/
studentenvoorzieningen/gezondheid/

°1992, Neerpelt
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Niets van dat alles: u kijkt naar een syn-
thetische versie van aragoniet, een mi-
neraal dat getypeerd wordt door puntige 
uitsteeksels of zuilen. Verzamelaars van 
kristallen kennen het vast. Het mineraal is 
– no surprise here – genoemd naar Molina 
de Aragón, een Spaans plaatsje waar het in 
de achttiende eeuw gevonden werd. Het is 
een vorm van calciumcarbonaat, net als 
zijn broertjes calciet en vateriet: ze hebben 
allemaal dezelfde chemische formule, maar 

een verschillende kristalstructuur. 
De specifieke naaldstructuur maakt ara-

goniet interessant voor de papier-, plastic- 
en verfindustrie, zegt dr. Rodolfo Marin 
Rivera van het Departement Chemische 
Ingenieurstechnieken. “Aragoniet wordt 
toegevoegd omdat het zorgt voor minder 
poreusheid – minder kleine openingen 
in het materiaal – en meer elasticiteit. Er 
is een grote vraag naar aragoniet, maar in 
Europa zijn er geen aragonietmijnen en is 
de industrie afhankelijk van invoer. Van-
daar de interesse voor synthetisch arago-
niet: precipitated calcium carbonate oftewel 
PCC, wat we hier zien op de foto.”

Rivera onderzoekt in welke labo-om-
standigheden je PCC kan produceren. 
“Calciumcarbonaat is op zich makkelijk te 
reproduceren in het labo. Door calcium in 
contact te brengen met koolstofdioxide – 

CO2 – ontstaat er PCC. Maar de specifie-
ke vorm van aragoniet maakt het moeilij-
ker. In de natuur wordt aragoniet gevormd 
door chemische reacties gedurende eeu-
wen. Dat bootsen wij na in een half uur, op 
hoge temperatuur”, vertelt Rivera.

De onderzoeksgroep onder leiding van 
professor Tom Van Gerven gebruikt afval 
uit de staalindustrie als grondstof voor het 
synthetische aragoniet: “Metaalslakken 
bevatten een hoge concentratie calcium. 
Door dit calcium te combineren met de 
CO2  die staalbedrijven uitstoten, slaan we 
twee vliegen in één klap: er gaat minder 
CO2  de lucht in én er wordt een waardevol 
product gemaakt.”  Ilse Frederickx

  Bent u onderzoeker aan de KU Leuven en 
maakt u intrigerende wetenschapsfoto’s?  
Mail ze naar nieuws@kuleuven.be.

Woekerende 
ijskristallen? 
Puntige 
koraalriffen?
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 BEELDIGE WETENSCHAP  

Oudere mensen hebben vaker last van ge-
hoorproblemen, wat ervoor zorgt dat ze an-
deren moeilijker kunnen verstaan. Maar ook 
goed horende ouderen kunnen hier moeite 
mee hebben. Ze horen dan wel geluid, maar 
begrijpen de boodschap niet.  “Daarom 
wilden we onderzoeken wat er juist in de 
hersenen gebeurt, zodat deze mensen beter 
geholpen kunnen worden”, zegt doctoraats-
studente Lien Decruy.

Luistermoeite
Het team onder leiding van professor Tom 
Francart liet 54 deelnemers van 17 tot 82 jaar 
met een normaal gehoor naar zinnen en ver-
halen luisteren. Om te weten te komen of de 
deelnemers de spraak goed konden verstaan, 

gebruikten de onderzoekers een nieuwe me-
thode die toelaat om delen van de aangebo-
den spraak te decoderen uit de hersenacti-
viteit. De invloed van achtergrondlawaai op 
spraakverstaanbaarheid werd gemeten door 
verschillende stoorzenders toe te voegen, 
zoals ruis of iemand die op de achtergrond 
aan het praten was.

Hoewel alle deelnemers volgens een klas-
sieke gehoortest een normaal gehoor had-
den, blijkt uit de resultaten dat oudere men-
sen meer problemen hadden om spraak te 
verstaan. Tot de leeftijd van 50 jaar blijft dat 
vermogen redelijk stabiel, maar daarna gaat 
het snel bergafwaarts. Bij de oudere deelne-
mers werd een hogere hersenactiviteit ge-
meten, wat er mogelijk op wijst dat ouderen 
meer hersengebieden moeten inschake-
len om spraak te verstaan. Dat kan ervoor 
zorgen dat ze sneller vermoeid zijn en min-
der hersencapaciteit over hebben voor an-
dere mentale processen. “Dat lijkt logisch, 
want ouderen zeggen wel vaker dat het hen 
moeite kost om spraak te begrijpen”, ver-
klaart Decruy.

Gratis gehoortests
“Zorgverleners moeten naast de klassieke 

gehoortests dus ook meten of mensen spraak 
begrijpen en hen adviseren hoe ze kunnen 
omgaan met een verminderd vermogen om 
spraak te verstaan en de vermoeidheid die 
hieruit volgt”, zegt Francart. Vooral dat laat-
ste wordt nu vaak niet gemeten. Veel men-
sen weten bovendien niet dat ze online of bij 
een gehoorcentrum een gratis test kunnen 
doen. De onderzoekers van ExpORL bieden 
zelf zo’n gratis test aan op de website www.
testjegehoor.be.

“Als je problemen hebt om spraak te ver-
staan is het nuttig om zo’n test te doen, ook 
al denk je dat je geen gehoorverlies hebt”, ad-
viseert Decruy. “Het is cruciaal om bij begin-
nende gehoorproblemen op tijd maatrege-
len te nemen, want hoe langer je wacht, hoe 
minder gemakkelijk de bijhorende verande-
ringen in de hersenen terug te draaien zijn”, 
vult Francart aan.

Uiteindelijk willen de onderzoekers trai-
ningsprogramma’s ontwikkelen om het ver-
mogen om spraak te verstaan te verbeteren. 
“We doen dat nu al voor mensen met gehoor-
verlies. We werken ook aan slimme hoorap-
paraten die zich aanpassen aan de drager 
op basis van hersensignalen”, zegt Francart.

(en)

50-plussers hebben meer moeite om 
anderen te verstaan, óók als ze goed horen

Oudere mensen kunnen spraak minder 
goed begrijpen, zelfs als ze een goed ge-
hoor hebben. Dat is een van de conclusies 
van een nieuwe studie van de Onderzoeks-
groep Experimentele Oto-rino-laryngo-
logie (ExpORL). De resultaten benadruk-
ken het belang van tests om bij mensen 
met een schijnbaar normaal gehoor toch 
te meten of ze een boodschap wel hebben 
begrepen.

In UZ Leuven kregen onlangs de eerste pati-
enten een ‘onzichtbaar’ gehoorimplantaat. In 
tegenstelling tot de huidige gehoorsystemen 
wordt het volledig onder de huid geplaatst. 
Daardoor kunnen patiënten ook ’s nachts ho-
ren en hebben ze meer vrijheid om bijvoor-
beeld te sporten of hun beroep uit te oefenen.

Het nieuwe gehoorsysteem wordt volledig – in-
clusief microfoon en versterker – onder de huid 
van de schedel geplaatst. Vervolgens wordt het 
gekoppeld aan een geluidsomzetter in het mid-
denoor. “Dit nieuwe systeem vraagt om com-
plexe oorchirurgie”, zegt professor Nicolas Ver-
haert, neus-, keel- en oorarts in UZ Leuven. 
“Maar alle implantaties zijn zonder problemen 
verlopen.”

Het systeem is in de eerste plaats bedoeld 
voor mensen die geen uitwendig gehoorsys-
teem kunnen krijgen. “Soms kunnen mensen 
om medische redenen, zoals een te smalle ge-
hoorgang of te veel oorsmeerproductie, geen 
gewoon gehoortoestel krijgen. Daarnaast zijn 
er ook praktische redenen. Voor mensen die 
bijvoorbeeld veel in het stof werken of inten-
sief sporten is een uitwendig systeem meestal 
niet handig.” 

Een bijkomend voordeel is dat het systeem 
dag en nacht werkt, waardoor mensen bijvoor-
beeld hun baby ’s nachts weer horen huilen. Dat 
het apparaat langs de buitenkant niet zichtbaar 
is, is mooi meegenomen.

Omdat de microfoon in het lichaam ge-
implanteerd wordt, vangt het systeem ook li-
chaamsgeluiden op. Dat kan in het begin sto-
rend zijn, maar na een tijdje passen de hersenen 
zich aan en verdwijnen die geluiden naar de 
achtergrond. Een blijvend nadeel is dat dragers 
niet langer zomaar een MRI-scan kunnen on-
dergaan. 

Alleen patiënten die nog voldoende geluid 
kunnen verwerken, kunnen geholpen wor-
den met het onzichtbare implantaat. Mensen 
met heel ernstige vormen van gehoorverlies of 
doofheid, komen dus niet in aanmerking. Voor 
de patiënten die wel in aanmerking komen, is 
het systeem in België voorlopig nog niet terug-
betaald. (bron: UZ Leuven)

Eerste 
Vlaamse 
patiënten 
krijgen 
onzichtbaar 
gehoor-
implantaat

•  Pieter Pecinovsky (Instituut voor Arbeids-
recht) won de ETUC Brian Bercusson Award 
2019 voor zijn doctoraal proefschrift ‘EU Eco-
nomic Governance en het recht op collectief 
onderhandelen’.

•  Emeritus professor Herman Delooz ontving 
de Peter Safar Award for Services to Prehospital 
& Disaster Medicine van de World Association 
for Disaster and Emergency Medicine.

Benoemd of 
onderscheiden
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KU LEUVEN START MET VAK POPMUZIEK

Beats en Beatles in de aula
Vanaf volgend academiejaar zullen studenten musicologie aan de KU Leuven in hun tweede of derde jaar het vak popmuziek 
krijgen. Een primeur voor Vlaanderen, waar de opleiding musicologie vooral op klassieke muziek focust. Het vak zal ook 
toegankelijk zijn voor andere studenten, zowel binnen als buiten de Faculteit Letteren. TEKST: Elisa Nelissen | CARTOON: Joris Snaet

Traditioneel & 
actueel 

 ‘Black Is the Color’ van 
Rhiannon Giddens, uit 
het album Tomorrow Is 
My Turn (2015) 
“Deze opname van een unieke 
zangeres en multi-instrumen-
taliste vormt tegelijk een eerbe-
toon aan de traditie van de folk 
songs – Giddens’ muzikale mis-
sie, die ze onderbouwt met gede-
gen muziekhistorisch onderzoek 
– én een actualisering ervan, 
doordat traditionele instrumen-
ten en speeltechnieken gecom-
bineerd worden met moderne 
productietechnieken, waaron-
der sampling en looping.”

Vijf oorproevertjes
We vroegen Jeroen D’hoe naar vijf nummers die elk een periode uit de popgeschiedenis verzinnebeelden.

ze cultuurhistorisch te betekenen heeft. Voor 
een hedendaagse musicoloog is het belangrij-
ker dan ooit om die brede kijk op muziek te 
hebben en geen genres a priori uit te sluiten.”

In de Angelsaksische wereld zijn populaire 
genres al langer een academisch onderwerp. 

“Dat komt wellicht omdat pop en rock in die 
landen zijn ontstaan”, zegt D’hoe. “Onder-
zoekers daar zagen er mogelijk om die reden 
ook eerder academische waarde in. Ik herin-
ner mij dat er een twintigtal jaar geleden al 
wetenschappelijke analyses werden gepubli-
ceerd over albums van Elvis Costello of The 
Beach Boys. Het heeft wat tijd nodig gehad 
om dat in Europa mogelijk te maken.” 

et vak richt zich op populaire 
muziekgenres uit de 20ste en 
21ste eeuw, waaronder blues, 

jazz, Great American Songbook, rock, hiphop 
en dance. Docent musicologie Jeroen D’hoe: 
“Deze cursus komt er deels door de nadruk-
kelijke wens van onze studenten om popmu-
ziek in een academische context te kunnen 
bestuderen.” D’hoe is naast musicoloog ook 
componist en verkent zowel klassieke als po-
pulaire genres.

H

Docent musicologie 
Jeroen D’hoe:

Ook geluidsopnames 
en studiotechnieken 

zullen aan bod 
komen. Dat kan 

studenten goed van 
pas komen in hun 

beroepsleven.

Jaren 1930

 ‘Po’ Lazarus’ van James Carter 
& The Prisoners
“‘Po’ Lazarus’ is een traditionele work 
song. Deze opname dateert van 1959, 
maar het lied bestond al veel langer. De 
gebroeders Coen gebruikten deze versie 
in hun film O Brother, Where Art Thou?, 
die zich afspeelt in de jaren 1930.”

“Synchroon neervallende bijlen of 
houwelen – van gevangenen die in 
groep hout hakten of stenen kapten – 
creëerden een typische cadans, waar in 
vraag-antwoord-stijl verhalende liede-
ren overheen werden gezongen. Het 
taalgebruik in dergelijke liederen was 
vaak cryptisch, om te vermijden dat 
opzichters de verborgen boodschap 
– bijvoorbeeld over een list om te ont-
snappen – zouden begrijpen.”

Jaren 1950

 ‘That’s All Right’ van 
Elvis Presley (1954)
“Volgens Rolling Stone Maga-
zine geldt Presleys versie van 
‘That’s All Right’ als de allereer-
ste rock-’n-rollopname. De mu-
ziek klonk – door de toevoeging 
van de elektrische gitaar – totaal 
nieuw. En de ongeziene massa-
hysterie rond Presley – die mee 
de aanzet gaf tot de seksuele be-
vrijding in het volgende decen-
nium – vormde de start van de 
popcultuur.”

Jaren 1960

 ‘Being for the Benefit 
of Mr. Kite!’ van The 
Beatles, uit het album 
Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band (1967)
“Fascinerende song – en pro-
ductie – waarin de Beatles met 
behulp van de nieuwste studio-
technieken hun psychedelische 
ervaringen op een gesofistikeer-
de en innovatieve manier kana-
liseerden in bizarre collages van 
erg uiteenlopende klankflarden, 
waaronder circusmuziek. Sgt. 
Pepper veranderde de sound en 
de productionele aanpak van 
popmuziek definitief.”

Jaren 1980

 ‘Only You’ van Yazoo, uit 
het album Upstairs at 
Eric’s (1982)
“Aanstekelijke eighties-pop van 
een duo dat de experimentele 
elektropop-stijl van Kraftwerk 
vertaalde naar originele en toch 
breed toegankelijke popsongs. 
Met de unieke combinatie van 
de soulstem van Alison Moyet 
en de volledig op computer ge-
programmeerde tracks (synthe-
sizer, drummachine) van Vince 
Clarke veroverde Yazoo blik-
semsnel de wereld. Wie vandaag 
naar James Blake luistert, hoort 
nog steeds de onmiskenbare in-
vloeden van de jaren 80.”

De juiste expertise
“De musicologie besteedt steeds meer aan-
dacht aan de manier waarop muziek functi-
oneert in de maatschappij”, zegt Pieter Bergé, 
coördinator van de Onderzoekseenheid Mu-
sicologie. “Als je dan een beeld wil ophangen 
van de 20ste en 21ste eeuw, kan en mag de 
popmuziek daar niet in ontbreken. Tot voor 
kort hadden we geen professoren met exper-
tise in popmuziek. Dat is veranderd door de 
komst van Jeroen D’hoe.”

In de hoorcolleges worden historische en 
stilistische evoluties in de popmuziek be-
handeld. Studenten leren verschillende stij-
len te identificeren, met elkaar te vergelij-
ken en kruisbestuivingen te herkennen. Er 
zullen ook enkele casestudies zijn, bijvoor-
beeld van de Beatlesplaat Sgt. Pepper’s Lone-
ly Hearts Club Band. “In dat album komen 
heel wat elementen uit de muziekgeschiede-
nis samen. Het is een culminatiepunt van een 
lange historische lijn, én tegelijk een pionier-
salbum dat vele popartiesten sindsdien heeft 
beïnvloed”, zegt D’hoe. “Ik zie het ook als een 
missie om meer recente artiesten te bespre-
ken, zoals James Blake.”

Masterproef
In werkcolleges kunnen de studenten de 
theorie uit de hoorcolleges toepassen door 
popsongs te analyseren. “Naast de traditio-
nele analyses van partituren bestuderen ze 
ook geluidsopnames en studiotechnieken. 
Die vaardigheden kunnen hen goed van pas 
komen in het latere beroepsleven.”

De studenten krijgen ook de kans om hun 
masterproef over popmuziek te maken. Dat 
kan een extra troef zijn voor studenten die 
zich verder willen ontwikkelen in die rich-
ting, bijvoorbeeld als ze een carrière als mu-
ziekrecensent ambiëren. “Ook voor een job 
in de concert- en festivalwereld zal een der-
gelijke musicologische kennis gegeerd zijn”, 
aldus D’hoe.

Brede kijk
“Vroeger werd vaak misprijzend gekeken naar 
popmuziek. Dat is erg veranderd”, zegt Bergé. 
“Muziek gaat ook –  en steeds meer – over wat 
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“ Als Mark Eyskens niet weet 
hoe zijn toga te knopen, 
dan komt hij naar ons”

KOT
OP

Komt het gezicht van deze kotbewo-
ner je bekend voor? Zou best kun-
nen. Veel kans dat je Lien De Proost 
al eens hebt opgemerkt op een event. 
Misschien heeft ze je toen zelfs, als 
lid van de hostgroep, de weg gewe-
zen. Maar laat de boodschap dui-
delijk zijn: Lien is zoveel méér dan 
‘een hostess’. 

In de blokperiode zit Lien De Proost 
gekluisterd aan het bureau in haar kot, 
maar dat is uitzonderlijk. “Enkel stude-
ren, dat kan ik niet. Ik heb uitdagingen 
nodig. Ik ben hostess, heb vrijwilli-
gerswerk gedaan in de gevangenis van 
Leuven-Centraal en in een kinderdag-
verblijf, en daarnaast had ik ook nog 
een job in een tuincentrum. Daar met 
mijn handen werken was een tegen-
gewicht voor al dat bezig zijn in mijn 
hoofd. Ik wil al die passies combine-
ren, ook al zorgt het soms voor chaos.” 

Vier jaar geleden stelde Lien zich 
kandidaat als hostess, omdat ze 
nieuwsgierig was naar hoe het er ach-
ter de schermen van een universi-
teit aan toegaat. “Door zo lang mee 
te draaien, begin ik te begrijpen hoe 
het allemaal in zijn werk gaat. Ik heb 
veel bijgeleerd over etiquette en proto-
col. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is 
mensen met de juiste titel aan te spre-
ken wanneer je ze ontvangt. Toen ik op 
tv de inauguratie van de Amerikaanse 
president Trump volgde, lette ik extra 
op het protocol en kon ik alleen maar 
denken: daar zou ik ook aan willen 
meewerken!”

  01/ Hostsjaaltje  

“Je herkent de hostess aan het sjaaltje. 
Op een event zijn wij een belangrijk 
aanspreekpunt. Als Mark Eyskens niet 
weet hoe hij zijn toga moet knopen, 
dan komt hij naar ons (lacht). Weinig 
mensen hebben een juist beeld van 

onze taak. We doen heus wel méér dan 
mooi staan lachen. Neem de uitrei-
king van het eredoctoraat aan Angela 
Merkel in 2017: een héél spannende 
dag, met een lockdown vanaf 9 uur ’s 
ochtends. Daar waren wij een belang-
rijke schakel. Wij zorgen ervoor dat 
er tijdens de speeches water is om te 

drinken, dat de toga’s klaarliggen, dat 
mensen aan hun hotel opgepikt wor-
den … Dat lijken kleine dingen, maar 
ze bezorgen de mensen een comforta-
bel gevoel.” 

  02/ Badge VRT-evenement   

“Soms worden we als host naar cam-
pussen in andere steden uitgestuurd, 
soms ontvangen we organisaties in 
Leuven. Zo werkte ik begin vorig jaar 
op Het Vooruitzicht 2018, met lezingen 
van VRT NWS-experten. Dat je op zo-
veel plekken komt – onlangs nog in 
het Havenhuis in Antwerpen – en ver-
schillende mensen ontmoet, beschouw 
ik als unieke kansen. Ik weet nog dat 

ik op Het Vooruitzicht per ongeluk, op 
de achtergrond, mee op een foto van de 
VRT-ploeg stond. Dat mag dus niet de 
bedoeling zijn (lacht). Als hostess moet 
je net zo onzichtbaar mogelijk zijn. Het 
is de kunst niet op te vallen.” 

  03/ Falling Walls Lab-certificaat  

“In drie minuten tijd je onderzoek 
uitleggen aan een publiek dat daar 
niet noodzakelijk iets van kent: alweer 
zo’n uitdaging die me wel aansprak. 
Ik presenteerde op het Falling Walls 
Lab mijn masterthesis over ‘clinical 
nudging’. De manier waarop artsen de 
behandelingsopties voorstellen kan 
bijvoorbeeld de beslissing van de pa-
tiënt beïnvloeden, waardoor diens au-
tonomie in gevaar komt. Daar maakte 
ik een ethische analyse van. Ik heb niet 
gewonnen, maar veel opgestoken van 
de begeleiding door comedian Bas 
Birker. Hij wees bijvoorbeeld op het 
belang van herkenningspunten in je 
tekst: op het einde van je uiteenzetting 
kun je een grap maken die teruggrijpt 
naar iets wat je helemaal bij het begin 
hebt gezegd.”

  04/ Yoga-mat  

“Yoga is al jaren mijn manier om met 
stress om te gaan. Als student ervaar je 
veel druk, zeker als je er nog andere be-
zigheden op nahoudt. Yoga zorgt voor 
welgekomen pauzes. Positief is dat het 
zowel op een fysiek als op een mentaal 
niveau werkt. Het compenseert mijn 
gebrek aan lichaamsbeweging als ik 
moet blokken én het leert me focussen 
op één ding in mijn hoofd, waardoor 
ik me écht kan ontspannen. Omdat ik 
ook anderen wil helpen om dat gevoel 
van rust te vinden, ga ik komende zo-
mer in Italië mijn opleiding tot yoga-
leerkracht afmaken.”

TEKST: Peter Van Dyck | FOTO’S: Rob Stevens

Ligging
Windmolenstraat

Prijs / opp.
385 euro / 18 m²

Vrouw des 
kamers
Lien De Proost (22) 
is masterstudente 
bio-ethiek.

Plus
“Door de mezzanine 
heb ik wel wat be-
weegruimte. In mijn 
vorig kot was mijn 
bureau maar één 
stap van mijn bed 
verwijderd.”

Minus
“Het gebrek aan een 
gemeenschappelijke 
ruimte.”

    Is jouw kot ook een inkijkje waard? 
Laat het ons weten via 
nieuws@kuleuven.be

01/ 

02/ 

04/ 

03/ 

LIEN DE PROOST, EEN HOSTESS MET VEEL PASSIES

    Zin om zelf lid te worden van de 
hostgroep? Stuur een mailtje naar 
hostgroep@kuleuven.be om je 
kandidaat te stellen.

Toen ik op tv de 
inauguratie van 

president Trump 
volgde, lette 

ik extra op het 
protocol en kon 
ik alleen maar 

denken: daar zou 
ik ook aan willen 

meewerken!
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SPEED
DATE In 19 vragen naar hoofd en hart 

van Kris Vanhaecht

01/Wat wilde u ‘later’ worden?
“Uiteraard heb ik een pilotenfase gehad 
(lacht), maar ik wist al vrij vroeg dat ik 
in de zorg wou terechtkomen, meer 
bepaald in de organisatie ervan. Sinds 
mijn veertiende deed ik vrijwilligers-
werk in het MS-centrum in Melsbroek. 
Ik ben medisch-sociale wetenschappen 
gaan studeren en vandaag ben ik onder 
meer bezig met zorgpaden: hoe stem-
men we de verschillende onderdelen 
van de zorg op elkaar af?” 

02/ Op welke job bent u jaloers?
“Ik kijk met veel bewondering naar 
mensen die een eigen zaak uit de grond 
stampen. Dat trekt me aan, maar ik 
denk niet dat ik zelf ooit het risico zou 
durven nemen.” 

03/ Hebt u een motto?
“Het hangt hier aan de muur: Quality 
is the result of care. Dat vat mooi samen 
waar we hier binnen mijn onderzoeks-
groep mee bezig zijn.”

04/ Wat weten uw medewerkers 
niet van u? 
“Ik denk dat ze al veel te veel van mij 
weten (lacht).” 

05/ Welk boek ligt er op uw 
nachtkastje? 
“Ik ben helemaal geen lezer. Maar 
momenteel ben ik bezig in Crash, dat 
ik gekregen heb van de auteur, mijn 
Nederlandse collega Niek van den 
Adel. Hij schreef het na het motor-
ongeluk waar hij een dwarslaesie aan 
overhield. Bijzonder inspirerend hoe 
hij omgaat met wat hem overkomen 
is en hoe het hem helpt om mensen te 
overtuigen van het belang van patiënt-
gerichtheid, en van werken aan jezelf.”

06/ Wat is uw beste eigenschap?
“Dat ik mensen kan motiveren en din-
gen in beweging kan zetten.” 

07/ Wat is uw grootste angst?
“Oud worden. Niet meer meekunnen. 
Afscheid moeten nemen van mensen 
en dingen. Ik ben een softie hoor.” 

08/ Hebt u een ‘guilty pleasure’?
“De rozijnenkoeken van de cafetaria 
in Gasthuisberg. Nog beter dan een 
echte cola als je een dipje hebt. Ze hel-
pen me erdoorheen als ik tot negen 
uur ’s avonds moet lesgeven. Soms 
denk ik op zondagmorgen: zou ik snel 
even naar Gasthuisberg gaan voor een 
paar Suisses?”

 
09/ Wat is de ergste job die u ooit 

hebt gedaan? 
“Afwassen in een groot restaurant. Vre-
selijk. Ik ben er nooit gaan eten …”

10/ Wat is de belangrijkste 
les die het leven u heeft 
geleerd?
“Niet opgeven en trouw blijven aan je-
zelf en aan datgene waarin je gelooft. 
En ken je eigen beperkingen.”

11/ Wat was het meest pakkende 
moment van uw loopbaan of 
leven tot dusver? 
“De beweging rond het Mango moment 
die we twee jaar geleden opgestart 
hebben, naar aanleiding van een tv-re-
portage waarin Annemie Struyf een 
mango meebracht voor een patiënte: 

die had haar verteld dat het zo lang ge-
leden was dat ze er één geproefd had. 
Inmiddels staat de term voor een zorg-
verlener die met een klein gebaar of een 
onverwachte attentie een moment van 
grote waarde creëert voor een patiënt. 
Het doet deugd als ik zie wat een uit de 
hand gelopen grap nu teweegbrengt. 
We hebben er met KU Leuven zelfs een 
trademark op genomen.”

“En privé natuurlijk de geboorte van 
mijn kinderen. Toen ik mijn ouders 
belde om te zeggen dat onze dochter 
geboren was, kreeg ik van pure emotie 
niets over mijn lippen. Ze dachten al 
dat er iets misgegaan was!”

12/ Hoe komt u bij na een lange 
dag werk?
“Als mijn dochter van elf me vraagt 
‘Papy, hoe was jouw dagje?’” 

13/ Wat zit er in uw cd-speler? 
“Ik ben vooral een radioluisteraar, 
maar ik heb bijna alle cd’s van Lenny 
Kravitz. De nieuwste zit in de cd-speler 
in de auto en af en toe springt die van-
zelf op, dat zal een instelling zijn zeker? 
(lacht)”

14/ Wanneer bent u het bangst 
geweest?
“Toen ik een vijftal jaar geleden neuro-
logische symptomen kreeg en de artsen 
aan een hersentumor dachten. Uitein-
delijk bleek het de ziekte van Lyme te 
zijn, veroorzaakt door een tekenbeet. 
Ik ben er behoorlijk ziek van geweest 
en heb er af en toe nog wat last van.”

“Toen heb ik aan de andere kant van 
het bed gestaan en aan den lijve erva-
ren waar patiëntenzorg echt over moet 
gaan, en dat Mangomomenten bestáán. 
Ik gebruik mijn eigen casus ook in mijn 
lessen. Door dat alles heb ik nog meer 
respect gekregen voor hoe mensen 
omgaan met ziekte en tegenslag, net 
als voor zorgverleners trouwens.” 

Professor Kris Vanhaecht (45) is verbonden aan het Leuvens 
Instituut voor Gezondheidszorgbeleid. Onlangs verscheen 
zijn boek Mangomoment, met een klein gebaar naar warme-
re zorg. TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens
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Kris Vanhaecht:
“Toen ik mijn 

ouders belde om 
te zeggen dat onze 

dochter geboren 
was, kreeg ik van 
pure emotie niets 

over mijn lippen. Ze 
dachten al dat er iets 

misgegaan was!”

“ Ik krijg nu 
massa’s 
mangofoto’s 
toegestuurd”

Soms denk ik op 
zondagmorgen: 
zou ik snel even 
naar Gasthuisberg 
gaan voor een paar 
Suisses?

 

Kris Vanhaecht 
e.a., ‘Mango
moment. 
Met een klein 
gebaar naar 
warmere zorg’, 
Acco, 160 p., 
23,50 euro

Campuskrant 
mag drie 
exemplaren van 
het boek weg
geven. Stuur 
vóór 25 juli een 
email met 
onderwerp 
‘boek Mango
momenten’ en 
uw adresge
gevens naar 
nieuws@
kuleuven.be.  
De winnaars 
worden 
persoonlijk 
op de hoogte 
gebracht.

15/ Waarop bent u het meest 
trots?
“Op mijn gezin uiteraard, en ook op de 
dingen die we op de kaart gezet hebben: 
de zorgpaden, de aandacht voor second 
victims – artsen of verpleegkundigen 
die een medische fout begaan hebben 
–, het Mangomoment waarover ik nu 
tot in de VS mag gaan praten … zaken 
die een vanzelfsprekendheid zijn ge-
worden in de sector.”

16/ Wat zou u graag beter 
kunnen? 
“Relativeren, loslaten, delegeren. Erop 
vertrouwen dat iets goed zal komen.” 

17/ Is er iets waar u al lang van 
droomt om te doen? 
“Vroeger zou ik gezegd hebben: para-
chutespringen, maar ik denk niet dat ik 
dat ooit zal doen. Vanuit mijn onder-
zoek naar procesanalyse en veiligheid 
weet ik: System failures exist.”

18/ Hebt u een hobby? 
“Ik hou van fotografie. Ik heb honder-
den, zo niet duizenden foto’s gemaakt 
van wegen, op de cover van mijn doc-
toraat over zorgpaden staan er twaalf. 
Maar ik ben niet meteen van plan om 
nu opeens foto’s van mango’s te begin-
nen maken (lacht). Hoewel vele men-
sen me die nu wel toesturen. Ik heb 
trouwens veel bewondering voor het 
werk van jullie fotograaf, Rob Stevens.” 

19/ Wat zullen we over vijftig 
jaar onbegrijpelijk vinden?
“Ik hoop dat de dingen waar wij nu 
onderzoek naar doen dan normaal ge-
worden zijn. Dat men het vanzelfspre-
kend vindt dat je zorg draagt voor el-
kaar, dat je onderzoek doet naar wat er 
fout loopt … Maar ik vrees dat men zal 
vinden dat we de problemen in de ge-
zondheidszorg niet genoeg au sérieux 
genomen hebben.”   



20 CAMPUSKRANT | 26 JUNI 2019

WORDEN WE MET Z’N ALLEN NOSTALGISCHER?

Wij willen vroeger, en wel nu!

Gebruiksaanwijzing 
voor de hedendaagse mens

MODERNE  
TIJDEN 

De Fransen willen hun Notre-Dame in haar oorspronkelijke staat herstellen en de Amerikanen zien hun land 
het liefst ‘great again’. Jongeren graaien in de platenbakken van hun ouders en chillen in vintage zeteltjes. 
Is onze honger naar vroeger groter dan ooit? En hoe heilzaam is nostalgie?        TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Conclusie:
Een duik in het verleden is leuk, 
maar blijf niet te lang onder.

iets heel eigentijds: het ecologische bewustzijn 
van deze generatie.” 

“Een beter voorbeeld van ‘valse nostalgie’ 
zie je bij re-enactments”, zegt Baetens. “Je hebt 
mensen die zich tijdens de weekends als indiaan 
verkleden en het leven in de Far West naspelen. 
Dat wil zeggen: een geromantiseerde versie, uit 
westerns of de boeken van Karl May. Het is een 
comfortabele vorm van nostalgie: niemand zal 
je komen vertellen hoe het er écht aan toeging. 
Valse nostalgie is overigens eeuwenoud: de Fran-
se revolutionairen verheerlijkten bijvoorbeeld de 
Romeinse Republiek. Of toch hun gefantaseerde 
ideaalbeeld ervan.” 

“Bepaalde vormen van nostalgie zitten bij de 
mens ingebakken”, besluit Baetens. “Op zich is 
dat niet problematisch, zolang je niet vergeet dat 
er ook een heden en een toekomst is. Gevaar-
lijk wordt het pas als je volledig in het verleden 
gaat leven.” 

“N

 IN BEELD 

Wie dezer dagen het Leuvense Groot 
Begijnhof bezoekt – of er gaat blokken 
op het gras – stoot op een opmerke-
lijk stukje groen. De planten in kwes-
tie groeien uit Seeds of Change, zoals 
kunstenares Maria Thereza Alves ze 
noemt. In de haven van Antwerpen 
ging ze op zoek naar exotische zaden 
die stille getuigen zijn van wereldwij-
de handel, kolonisatie en slavernij. 
Eerder legde Alves al soortgelijke 
tuintjes aan in New York, Marseille en 
Liverpool. Voor deze Leuvense Seeds 
of Change werkte ze samen met 
STUK en KU Leuven, in het kader van 
Artefact. De Facultaire Serres Bio-
ingenieurs wetenschappen en stu-
denten van het Green Office hielpen 
bij het opkweken van de planten. 

Groene 
getuigen
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ostalgie is zo oud als de mens 
zelf ”, zegt professor culturele 
studies Jan Baetens. “Zelfs in 

de Odyssee komt het al voor, wanneer Odys-
seus tijdens zijn omzwervingen terugverlangt 
naar zijn thuisland. Met nostalgie in de zin van 
herinneringen ophalen is niks mis, maar het is 
niet altijd een onschuldig gegeven. In zijn meest 
extreme vorm kan het zelfs ziekelijk worden: 
als je nostalgie gaat gebruiken om het heden te 
ontkennen. Denk aan bepaalde groepen in onze 
samenleving, die dwepen met een groots Vlaan-
deren van weleer.” 

Een opmars van nostalgie maakt meer kans 
in tijden waarin mensen onzeker zijn over de 
toekomst, zegt Baetens. “Dan heb je eigenlijk 
twee opties: een revolutie ontketenen, wat ik in 
het Westen niet snel zie gebeuren, of je terug-
plooien op zekerheden. Ook politici spelen in 
op die nostalgische gevoelens. ‘Make America 
Great Again’ is eigenlijk een verwijzing naar de 
economisch sterke VS van vroeger, en ook aan 
de brexit zit een nostalgisch kantje.”  

Volgens Baetens zijn we in Europa 
nostalgischer dan elders in de we-
reld. “Zeker op materieel vlak. 
In Europa springen we heel 
omzichtig om met ons 
erfgoed, en ook dat 
werkt nostalgie in de 
hand. Ik merk dat an-
dere culturen daar an-
ders mee omgaan. In Chi-
na en Japan heeft men 
respect voor de geschie-
denis, maar het mate-
riële aspect speelt niet 
zo’n grote rol. Ik denk 
bijvoorbeeld niet dat de 
Chinezen miljarden zou-
den uitgeven om de afgebrande 
Notre-Dame in haar oorspron-

Vroeger waren zulke nostalgische gevoelens 
voorbehouden voor zestigplussers, maar dat is 
veranderd, zegt Baetens. “Kijk maar naar veer-
tigers die naar ‘foute jaren 90’-fuiven gaan. Of 
naar de luisteraars van radio Nostalgie, die als-
maar jonger worden. Twintigers en dertigers 
trekken dan weer massaal naar concerten van 
twintig jaar Ketnet of een Samson & Gert-show 
voor volwassenen, uit nostalgie naar program-
ma’s uit hun kindertijd. Toch kan ik kan me maar 
moeilijk voorstellen dat het gros van die jonge-
ren écht terug wil naar die periode.” 

Veel heeft te maken met de commercialisering 
van nostalgie, zegt Baetens. “Marketeers lijnen 
hun doelgroepen steeds beter af. En ze gebrui-
ken nostalgie bewust als verkooptruc. Denk aan 
de vernieuwde Nokia 3310, die onlangs werd uit-
gebracht. Voor veel dertigers was dat model hun 
eerste echte gsm, dus het roept nostalgische ge-
voelens op. Of neem de Bondfilms. In de meest 
recente zie je Bond weer met een Aston Martin 
uit de sixties rijden. Dat is een leuke gimmick, 

maar intussen is het personage wél mee ge-
evolueerd met zijn tijd. Logisch: de seksis-

tische dandy uit de beginjaren zouden 
we nu niet meer accepteren.” 

Vintage indianen 
Twintigers kopen weer vinyl, en 
de jongerenmode grijpt terug 
naar de jaren 80 en 90. Kan je 

nostalgisch zijn naar een periode 
die je niet hebt meegemaakt? “Je zou dat 

‘valse nostalgie’ kunnen noemen, maar de her-
opleving van vinyl is toch méér dan dat. Niet 

enkel de oude platen zelf zijn populair: 
er wordt ook nieuwe muziek op vinyl 
uitgebracht, en het hangt samen met 

een verschuiving in de muziekindustrie. Het is 
eigen aan een nieuwe jongerencultuur, net zo-
als de liefde voor vintage. Jongeren kopen oude 
meubeltjes, maar tegelijk is dat verbonden met 

kelijke staat te herstellen. Ze zouden de kathe-
draal wellicht nabouwen, wat goedkoper is.” 

Samson voor dertigers 
Nostalgici kleuren het verleden te roze, zegt 
Baetens. “We hebben nu eenmaal de neiging om 
te idealiseren. Men spreekt nu bijvoorbeeld van 
‘the golden sixties’, maar de jaren zestig waren 
niet alleen de vooruitgangsperiode waarvoor ze 
vaak versleten worden. Mensen sprongen toen 
heel onverantwoord om met het milieu: ik ben 
opgegroeid in de sixties en zag beekjes vol vis 
veranderen in open riolen ... Tegelijk merk ik 
dat ik wél nostalgisch ben naar de muziek uit 
mijn jeugdjaren. Voor het slapengaan draai ik 
bijvoorbeeld The Kinks of Françoise Hardy.” 

Jan Baetens:

‘The golden sixties’?
Ik ben toen opgegroeid: 

ik zag beekjes vol vis 
veranderen in open riolen. 
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