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Beste lezer,

Een universiteit is de plek bij uitstek waar vrij en ongebonden onderzoek kan plaatsvinden, 

aangevuurd door het streven naar nieuwe inzichten van haar wetenschappers.

Betekent dit dat de kennis en de technologieën die hun oorsprong vinden aan de vijf  

Vlaamse universiteiten daardoor losstaan van de noden van de maatschappij? Helemaal niet. 

We engageren ons voor een quadruple helix-samenwerkingsmodel waarbij wetenschappers, 

industrie, overheden en burgers de handen ineenslaan. Onze onderzoekers houden zo de 

vinger aan de pols en weten wat er speelt in de samenleving. Het model maakt dat  

nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek vaak als vanzelf inpast in de zoektocht naar  

antwoorden op grote maatschappelijke uitdagingen.

Maatschappelijke dienstverlening is ook een van de basisopdrachten van een universiteit.  

En daar spelen wij als technologietransferdiensten een cruciale rol in. We maken het  

bijvoorbeeld mogelijk dat er elk jaar duizenden onderzoekscontracten worden  

afgesloten tussen onze wetenschappers en onder andere de privésector (zie p. 52).  

Die zijn per definitie vraaggedreven: diverse stakeholders uit de samenleving kloppen bij ons 

aan met een vraag, wij zoeken mee naar antwoorden.

Van de spin-offbedrijven en de licenties die we op de markt brengen, kan je evenmin stellen 

dat ze zijn losgezongen van de maatschappelijke realiteit. Een nieuw bedrijf of een octrooi 

maakt immers enkel kans als het een verschil maakt, en dus: een oplossing biedt voor een 

nood in de samenleving. Bovendien is het steeds vaker zo dat er – met name bij spin-off- en 

licentieopportuniteiten – al in een vroege fase contact is met gevestigde waarden in het 

bedrijfsleven. Op die manier is de kennis of de technologie die we aanbieden meteen goed 

afgestemd op de vraag vanuit de markt.  

Uit de spiraal waarin onderzoeksinstellingen, industrie, overheden en burgers om elkaar heen 

cirkelen, borrelen zo voortdurend nieuwe basisvragen op die onze wetenschappers inspireren. 

Want nogmaals: hun ideeën komen zelden uit het niets en bieden potentieel voor innovatie.

Die feedbackloop in het Vlaamse kennisecosysteem werpt zijn vruchten af. Vlaanderen  

behoort in Europa tot de besten van de klas wat het omzetten van wetenschappelijk  

onderzoek naar tastbare innovaties betreft. Deze brochure bundelt 25 recente voorbeelden 

van hoe die valorisatie eruit kan zien in de domeinen ‘Voeding & landbouw’, ‘Gezondheid’, 

‘Energie & duurzaamheid’, ‘Digitalisering & technologie’ en ‘Samenleving’.

In elk van die voorbeelden speelden wij als technologietransferdiensten een belangrijke rol 

door de kennis- en technologieoverdracht van universiteit naar maatschappij in goede  

banen te leiden. Die lijn zullen we de komende jaren doortrekken. Zo willen we een wereld 

van verschil blijven maken met het uitmuntende werk dat gebeurt aan onze vijf  

onderzoeksinstellingen!

Veel leesplezier,

An Van den broecke (UGent), Elke Piessens (UHasselt),  

Jurgen Joossens (UAntwerpen), Paul Van Dun (KU Leuven), Sonja Haesen (VUB)
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Duurzame  
voeding en  
genees- 
middelen  
Onze menselijke cellen 
zijn niet in staat zijn om 
cellulose te verteren en 
daarom hebben heel 
wat mensen last van 

spijsverteringsstoornissen. De 
mudanbacterie kan die cellu-
lose wél afbreken, en bestrijdt 
zo darmgas of een opgeblazen 
gevoel. Ze is heel makkelijk te 
gebruiken, bijvoorbeeld in  
gefermenteerde groenten.  
Ze is ook heel wat veiliger dan 
de huidige cellulases, die soms 
tot ziektes bij mensen en 
planten leiden. De ontdekking 
is een belangrijke stap voor de 
bio-industrie in hun zoektocht 
naar meer duurzame voeding of 
geneesmiddelen.
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Mudan: eindeloos 
veel duurzame  
toepassingen 

De mudan beschikt onder 
andere over een cellulase: een 
enzym dat in staat is cellulo-
se te splitsen en af te breken. 
Dat is van onschatbare waarde 
voor de bio-industrie: cellulose 
is een belangrijke plantaardige 
grondstof, maar is niet makkelijk 
af te breken. Dankzij cellulase 
kan dat wél, waardoor je met 
de vezels kan spelen. Zo kan je 
ze inzetten voor eindeloos veel 
duurzame toepassingen. Als je 
bijvoorbeeld bepaalde cellulo-
sevezels afbreekt in waspoeder, 
kan dat ervoor zorgen dat kleren 
kleurvaster of soepeler uit de 
wasmachine komen. 

3

UANTWERPEN

60

01

0 7

Hoe het fermenteren  
van wortels leidde  
tot de ontdekking van een 
bijzonder nuttige bacterie

Als je wortelsap fermenteert, krijg je een goudmijn aan nuttige 
bacteriën. Zoals de Lactiplantibacillus mudanjiangensis, die helpt 
voedsel te verteren of bewaren, en nog eindeloos veel andere 
toepassingen heeft. Dat ontdekte het Labo voor Toegepaste 
Microbiologie en Biotechnologie van Universiteit Antwerpen. 

Wortelsappen 
als goudmijn aan 
melkzuurbacteriën
De gefermenteerde wortelsap-
pen uit het project bevatten 
ongeveer een miljard per 
milliliter aan nuttige melk-
zuurbacteriën. Dat is evenveel 
als probiotische voedings-
supplementen of drankjes. 
Na drie dagen was het aantal 
nuttige melkzuurbacteriën in 
de wortelsappen maar liefst 
honderdmaal groter, terwijl 
ongewenste bacteriën na  
30 dagen zelfs helemaal  
verdwenen. Het team van 
Sarah vond ook unieke stam-
men van een specifieke soort, 
met eigenschappen die nooit 
eerder beschreven waren: de 
Lactiplantibacillus mudanjian-
gensis. Kort gezegd: de mudan. 
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Hoe gezond is 
gefermenteerde 
voeding? 

Het labo van professor Sarah 
Lebeer onderzoekt de diversiteit 
van bacteriën, en dan vooral 
melkzuurbacteriën. Die kunnen 
slechte bacteriën elimineren in 
ons lichaam en in voeding. Dat 
proces gebeurt bijvoorbeeld 
bij yoghurt en kaas, en is een 
vorm van fermentatie. Met het 
onderzoeksproject ‘ferme pekes’ 
onderzochten Sarah en haar 
team welke melkzuurbacteriën 
voorkomen in gefermenteerde 
voeding op basis van groenten. 
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Lees meer
Lees meer

https://www.iedereenwetenschapper.be/researcher/sarah-lebeer
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/ferme-pekes/


Aan welke maatschappelijke  
uitdaging beantwoordt dit project?
Kristof Brijs, innovatiemanager bij het Labo voor  
Levensmiddelenchemie en -biochemie (KU Leuven):  
“Het sluit nauw aan bij de grote uitdaging waar onze  
(agro)voedingsindustrie voor staat: de omslag maken naar 
een duurzame keten. Citroenzuurfabrikant Citribel wil de  
circulariteit van zijn productieproces verhogen. Jaarlijks 
maakt het bedrijf enorme hoeveelheden citroenzuur via  
een fermentatieproces dat schimmelmycelium oplevert, 
het grootste deel daarvan wordt na gebruik in veevoeder 
verwerkt. Citribel wilde weten wat het nog meer kon doen 
met die nevenstroom.”
  

Tot welke resultaten zijn jullie gekomen? 

“We keken naar de structuur en alle moleculen van het  
mycelium en ontdekten zo dat er naast proteïnen en  
mineralen nog twee interessante componenten in de 
schimmel zitten. De multidisciplinaire samenwerking met 
drie andere onderzoeksgroepen aan KU Leuven leidde  
tot nieuwe toepassingsmogelijkheden, zoals planten- 
bescherming en dierenvoeding. Want wat bleek?  
Gewasbescherming versterken met elementen uit de 
schimmel leidde tot een aanzienlijk grotere gewasopbrengst. 
In dierenvoeding deden we de test bij varkens: de  
componenten uit de schimmel zorgden ervoor dat  
biggen beter bestand waren tegen ziektes en dus  
minder antibiotica nodig hadden.”

Zien jullie nog meer mogelijkheden met 
deze ontdekking? 

“Absoluut! We kijken nu hoe we de componenten kunnen  
toepassen in voeding. Want ze hebben enkele heel interessante 
eigenschappen, zoals waterbinding en vetvervanging.  
Neem nu brood: door een van de componenten uit de  
schimmel toe te voegen, wordt het water langer vastgehouden, 
waardoor het brood langer vers blijft. ”
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Sterkere planten en  
gezondere biggen dankzij 
een ‘goede’ schimmel

80

Van een nevenproduct een waardevolle grondstof maken, dat is het  
resultaat van het Fun4Bio-project uitgevoerd door KU Leuven.  
Op vraag van Citribel bestudeerden onderzoekers welk tweede leven ze konden 
geven aan schimmels die gebruikt worden voor de productie van citroenzuur.  
De wonderlijke schimmel heeft veel meer in zijn mars dan gedacht!

Dit ICON-project (Inter-
disciplinair Coöperatief 
Onderzoek dat de brug 
slaat tussen onderzoek 
en toepassing) bracht 
verschillende partners 
samen: 4 onderzoeks-
groepen van KU Leuven 
werkten samen met  
3 bedrijven uit de  
agrovoedingsindustrie 
(Citribel, Nutrition  
Sciences en Globachem). 

KU LEUVEN02
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https://www.youtube.com/watch?v=Pwks9C7d3hc


Innovatie in voeding via 
eeuwenoude fermentatie-
technieken

Spontane fermentatieprocessen zijn de 
voorbije jaren aan een revival bezig. Mensen 
gaan thuis aan de slag met bier brouwen, 
zuurdesembrood bakken, of kombucha  
maken. Allemaal prima, aldus professor  
Luc De Vuyst van IMDO. “Dat spontane 
fermentatie zo populair is heeft te maken 
met de fantastische smaken en aroma’s 
die de natuurlijke en duurzame processen 
opleveren. Die revival past in tradities die 
tienduizenden jaren oud zijn.”
 
Van spontaan naar meer gestuurd
Vandaag zijn wereldwijd nog heel veel  
processen gebaseerd op spontane  
fermentatie. Terwijl de uniformisering ervan 
heel wat voordelen oplevert. “Commerciële  
starterculturen laten toe om tot het  
gewenste eindproduct te komen.”  
Daarom maakten ze sinds de jaren ´50  
hun intrede in brouwerijen, bakkerijen,  
de zuivel- en vleesindustrie en sinds  
geruime tijd ook in de wijnsector.
 
Het onderzoek van de VUB wil de bestaande 
spontane fermentatieprocessen beter 
begrijpen, om ook daar tot meer gestuurde 
starterculturen te komen. 

Luc De Vuyst: “Je vermijdt dat de fermenta-
tie mislukt én je kan het proces sturen met 
een bepaald aroma, smaak of eindproduct 
voor ogen. Bedrijven kunnen op basis van 
onze resultaten hun processen aanpassen,  
verbeteren en nieuwe producten lanceren.”
 
In salami kunnen dankzij de inzichten  
van de onderzoeksgroep bijvoorbeeld 
nitriet- en nitraatzouten geweerd worden. 
Deze worden vervangen door bacteriën  
die van nature aanwezig zijn in vlees en 
antimicrobiële stoffen genereren die goed 
zijn voor de voedselveiligheid. Dit behoort 
tot het onderzoek van professor Frédéric 
Leroy van IMDO.
 
Controle over het fermentatieproces kan 
leiden tot zotte innovaties. “Stel: je wil een 
chocolade maken met aardbeismaak, dan 
kan je via het fermentatieproces micro- 
organismen selecteren die gelijkaardige 
aroma’s maken. In plaats van kunstmatige 
aroma’s toe te voegen.”
 
Tot op DNA-niveau analyseren
“We proberen op microbieel en bioche-
misch niveau te begrijpen hoe deze spon-
tane fermentatieprocessen in elkaar zitten 
en vooral de link te leggen met kwalitatieve 
eindproducten. Door de actieve micro- 
organismen in detail te bestuderen kunnen 
we de functionaliteiten karakteriseren die 
een rol spelen in het fermentatieproces.  
Als we weten wat de micro-organismen 
precies doen, kunnen we ze gebruiken als 
startercultuur in rauwe grondstoffen en  
zo de processen meer sturen.”

Dat begrip van wat er precies gebeurt in die micro- 
organismen pluist de onderzoeksgroep uit tot op 
DNA-niveau. Professor Stefan Weckx van IMDO:  
“Ik richt me vooral op het moleculaire biologisch deel 
van het onderzoek, door het genoom in kaart te brengen 
van interessante stammen die de fermentatie kunnen 
sturen via DNA-sequencing. We controleren ook of er 
geen schadelijke genen in die stammen zitten.” 

Eigen bakkerij, brouwerij en chocolaterie
Om de academische onderzoeksresultaten te testen werkt 
de VUB vaak samen met bedrijven. Daarnaast 
lanceerde de onderzoeksgroep recent drie eigen piloot- 
lijnen. De VUB beschikt nu over een eigen (zuurdesem)-
bakkerij, eigen brouwerij en eigen chocolaterie. “De pilootlij-
nen laten toe om ons onderzoek in de best mogelijke om-
standigheden te testen. Die producten zullen ook ooit te koop 
zijn onder de merknaam Saint Vé”, verklapt Luc De Vuyst. 
 
De pilootlijn voor zuurdesembrood kwam tot stand in 
samenwerking met speerpuntcluster Flanders’ FOOD en 
VLAIO, die de apparatuur van de lijn voor 80 procent  
subsidieert. “Deze lijn zetten we in voor onderzoek samen 
met bedrijven: naar aroma en smaak, maar ook naar  
mogelijke gezondheidsvoordelen van het zuurdesem-
brood.”

Inzichten delen in landen van oorsprong
De inzichten van de onderzoeksgroep gaan de wereld  
rond, tot in de landen waar de rauwe grondstoffen  
vandaan komen. Stefan Weckx: “Zo hebben we een  
VLIR-UOS-project lopen bij cacaoboeren in Ecuador.  
De spontane fermentatie van cacaobonen mislukt daar 
regelmatig. Dat willen we veranderen door de boeren  
meer kennis bij te brengen via projecten die lokaal  
nieuwe fermentatiestrategieën ontwikkelen.  
We werken ook academisch samen met collega’s in  
Ecuador, die aan de VUB meer kennis komen opdoen.”
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Aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) doet de onderzoeksgroep Industriële  
Microbiologie en Voedingsbiotechnologie (IMDO) al decennialang onderzoek  
naar spontane fermentatieprocessen voor de productie van gefermenteerde  
voeding en dranken. Hun onderzoek vormt de sleutel naar innovatieve, nieuwe, 
smaakvolle en meer duurzame producten.
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Met gestuurde starterculturen vermijd je dat 
de fermentatie mislukt én kan je het proces 
sturen met een bepaald aroma, smaak of 
eindproduct voor ogen.

B
E

K
IJ

K DE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=W-3bcwjioxY&t=7s
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Suiker waar je tanden niet 
slechter en je darmen zelfs 
beter van worden

Zelf is hij een echte zoetebek en dus 
zoekt suikerprofessor Tom Desmet 
(UGent-vakgroep Biotechnologie) dag in 
dag uit naar nieuwe soorten suiker die 
ecologischer én gezonder zijn dan de 
klassieke bietsuiker, beter bekend als  
kristalsuiker of tafelsuiker. Met kojibiose  
is er een doorbraak.

Hoe heb je kojibiose ontdekt? 
Professor Tom Desmet: “Op zich is  
kojibiose niet nieuw. Het komt al in  
kleine hoeveelheden in de natuur voor, 
zoals in honing. Tijdens ons onderzoek 
naar eiwitten ontdekten we dat er een 
bepaald enzym is dat kojibiose vrijgeeft 
als nevenproduct.  

We hebben het enzym zo aangepast dat het nu 
kojibiose als hoofdproduct afgeeft, zodat we het op 
grote schaal kunnen produceren.” 
 
Waarom is het zo baanbrekend?
“We kennen nog niet het volledige plaatje, maar 
hebben nu al eigenschappen ontdekt in kojibiose 
die de traditionele suikers niet hebben. Er zitten  
bijvoorbeeld een pak minder calorieën in, tot wel 
een vijfde minder. Bovendien geeft kojibiose geen 
aanleiding tot tandbederf, wat andere suikers wel 
doen. Als kers op de taart heeft kojibiose een  
prebiotisch effect, het is dus goed voor je darmflora. 
Klassieke kristalsuiker doet het tegenovergestelde.”

En de smaak?
“Qua smaak is het net als de meeste suikers: zoet. 
Alleen is kojibiose maar de helft zo zoet als de klas-
sieke referentie. Voor producten waar je naar grijpt 
als je zin hebt in iets heel zoets — zoals frisdrank of 
snoep — zal kojibiose niet zoet genoeg zijn.  
Maar voor andere producten zoals cake of yoghurt 
— waarvan je geen enorme zoetigheid verwacht — 
kan het een perfecte vervanger zijn.”

Wanneer zal de suiker op de markt komen?
“Jammer genoeg duurt het lang voor dergelijke zaken 
effectief op de markt komen. Dat komt  
omdat allerlei instanties voedingsingrediënten moeten 
goedkeuren, wat een vrij kostelijke onderneming is 
die erg veel data vereist. Ondertussen zijn we al vijf 
jaar bezig met onderzoek naar kojibiose en ik hoop 
dat het over drie à vijf jaar op de markt komt.”

Een nieuwe suikersoort biedt een antwoord op enkele van de grote problemen die 
klassieke kristalsuiker veroorzaakt. Een zoetstof die caloriearm is en de tanden niet 
bederft: hebben we binnenkort allemaal kojibiose in de keukenkast staan?

Bodem saneren met  
groene technologie 
Het proces waarbij planten  
vervuilde bodems reinigen,  
heet fytoremediatie. Planten  
gebruiken hun wortels als een 
pomp om water en voedings-
stoffen uit de bodem te zuigen. 
Een aantal planten haalt op die 
manier ook verontreinigingen  
uit de bodem. Het Centrum  
voor Milieukunde van UHasselt 
(CMK) gebruikt de techniek  
al een jaar of 25: via korte- 
omloophout zoals wilgen, 
populieren of, sinds kort, via 
hennepplanten.  
 

PFOS en PFAS in de bladeren 
De sanerende eigenschap van 
hennep is al langer bekend: de 
plant doet onder andere dienst 
om gebieden rond Tsjernobyl te 
reinigen. Samen met het bedrijf 
C-Biotech startte het CMK nu 
een proefproject om de  
omgeving rond chemiereus 3M 
in Zwijndrecht te zuiveren. In de 
buurt zijn de gronden door de 
fabriek verontreinigd met PFOS, 
een giftige stof uit de PFAS- 
familie. De onderzoekers ontdek-
ten dat hennep PFOS niet alleen 
opneemt, maar de stof vervol-
gens opstapelt in haar bladeren. 

Hennep haalt verontreinigende stoffen als  
PFAS uit landbouwgronden. Dat bewees het 

Centrum voor Milieukunde van UHasselt (CMK), 
onder leiding van dr. Sofie Thijs, en C-Biotech, 

het duurzame bedrijf van ondernemer  
Frederik Verstraete, op zes verschillende sites 

rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht.  
En wat meer is: de geoogste planten krijgen op 

hun beurt een nieuw leven, verwerkt in onder 
andere bouw- en textielmaterialen. 

Hennep haalt PFAS 
uit vervuilde  
landbouwgronden



Dankzij de   
hennepoogst  
kunnen land-
bouwers ook 

tijdens de  
zuiverings- 

periode  
inkomsten  
genereren
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Daarnaast onderzochten ze hoe  
je de vervuilde delen het best  
vernietigt. De rest van de plant 
bleek trouwens geen PFAS op te 
stapelen, en bleek na labotesten 
perfect bruikbaar als grondstof 
voor de bio-industrie. 

Verdienmodel voor landbouwers, 
ook tijdens zuiveringsperiode 
Hennepplanten kunnen op die 
manier een oplossing vormen voor 
landbouwers die hun landen niet 
meer mogen bewerken omdat 
ze vervuild zijn. Ze zijn makkelijk 
te verbouwen, én je kan ze, in 
tegenstelling tot wilgen en popu-
lieren, jaarlijks volledig oogsten. 
Dankzij de hennepoogst kunnen 
landbouwers dan ook tijdens 
de zuiveringsperiode inkomsten 
genereren. In Vlaanderen is die teelt 
gereglementeerd: je moet de teelt 
aanvragen, en je mag ze twee keer 
per jaar oogsten.  

Bouwmateriaal dat CO2  
uit de lucht haalt 
Industriële hennep, niet te verwar-
ren met de hallucinogene variant, 
is al eeuwenlang een belangrijke 
grondstof in de bio-industrie.  
De dikke en stevige stengel, met 
een diameter van ongeveer vier 
centimeter, dient onder andere 
voor bouwmaterialen. In de textiel- 
industrie is hennep een duurzame 
concurrent voor katoen.  
De milieu-impact van de plant ligt 
erg laag: voor een geslaagde oogst 
zijn er amper pesticiden nodig 

en ook 90% minder water dan bij 
de gemiddelde plant. Terwijl ze 
groeit, haalt ze heel wat CO2 uit de 
lucht — tot vier keer zoveel als de 
gemiddelde boom.  

Helpt hennep de  
Europese Green Deal? 
UHasselt en C-Biotech schakelen 
nu een versnelling hoger en rollen 
een pilootproject uit op grotere 
schaal. Daarvoor krijgen ze de 
steun van 3M. Tegelijkertijd  
onderzoekt UHasselt, in samen-
werking met een aantal andere  
onderzoeksinstellingen, hoe  
hennep kan helpen om de  
Europese Green Deal te halen.  
Ze werken daarvoor ook samen 
met de European Industrial Hemp  
Association (EIHA), die onlangs  
een award uitreikte aan  
UHasselt-doctoraatsstudent 
Simon Vandersanden voor zijn  
onderzoek bij dr. Sofie Thijs over  
dit onderwerp.



Via fotoporatie, een nieuwe techniek ontwikkeld aan de UGent, is er een doorbraak 
mogelijk in het gebruik van celtherapie. Die behandelingsmethode wordt al langer 
gebruikt om kankers te genezen, maar vertoont nog veel gebreken. Een oplossing is 
nu in de maak en kan over enkele jaren al patiënten helpen.

Kankers vlotter 
genezen dankzij  
nieuwe ontwikkelingen 
in celtherapie

“We staan aan het begin van een revo-
lutie. Celtherapie, therapie op basis van 
genetisch gewijzigde cellen, is zeer be-
loftevol om in de nabije toekomst allerlei 
ziektes uit de wereld te helpen”, vertelt 
UGent-professor Kevin Braeckmans  
enthousiast. “Niet alleen kankers, maar zelfs 
ziektes als hiv zouden we moeten kunnen 
genezen.” Al tien jaar werkt hij op de  
verbetering van het genetisch wijzigen 
van therapeutische cellen. Met veelbe-
lovende resultaten. Daarom richtte hij 
spin-off-bedrijf Trince op, om de nieuwe 
techniek naar de markt te brengen. 

Het proces achter celtherapie gaat als 
volgt: het genetisch materiaal van patiënten- 
cellen manipuleer je in een labo op  
dusdanige manier dat ze kunnen dienen 
om de ziekte van die patiënt te bestrijden. 
Daarna dien je ze terug toe bij de patiënt. 
Het is een soort van immuuntherapie, die 
nu al bij sommige bloedkankers gebruikt 
wordt.

Wat is de uitdaging?
Professor Kevin Braeckmans, co-founder 
van Trince: “Tot nu toe gebeurt de gene-
tische manipulatie van cellen op een vrij 
brutale manier, met soms als gevolg dat 
de cel niet altijd meer in optimale staat 
is. Als de kwaliteit van de cellen achter-
uitgaat, is dat nadelig voor het genezings-
proces.”

Wat is de oplossing?
“Wij hebben een nieuwe manier gevonden 
om cellen te wijzigen zonder dat ze veel 
aan kwaliteit verliezen. Dat doen we door 
fotoporatie: we maken kleine gaatjes in 
het membraan rond de cel met een laser 
en nanodeeltjes. Zo kan je heel goed 
controleren wat je doet, zonder onnodige 
schade aan te brengen. We zijn niet de 
enigen die dat doen, maar onze technologie 
is veiliger en zachter dan de andere.  
Omdat het een snellere productie van 
cellen toelaat, is het bovendien betaal-
baarder en kunnen patiënten ook sneller 
geholpen worden.”

Wat zijn de volgende stappen?
“Vorig jaar hebben we Trince opgericht,  
na tien jaar onderzoek aan de UGent.  
In de loop van 2023 willen we de eerste  
toestellen en reagentia verkopen aan 
R&D-labo’s. Zij kunnen hiermee  
biologische cellen genetisch wijzigen.  
Dan rekenen we nog twee jaar extra  
om de technologie klaar te maken voor 
gebruik bij patiënten.”
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https://trincebio.com/


Vlot en soepel een rolstoel kunnen besturen, het was lang onmogelijk voor  
mensen met complexe bewegingsstoornissen als gevolg van cerebrale parese 
(hersenverlamming). CoMoveIT Smart – een innovatie van KU Leuven – is het eerste 
besturingssysteem in de wereld dat zich richt tot deze doelgroep van wereldwijd  
17 miljoen mensen. Dankzij CoMoveIT Smart herwinnen ze hun autonomie. 

Een rolstoel die bestuurd wordt 
met een joystick is geen goede 

oplossing voor deze groep. Hun 
bewegingsstoornissen bestaan vooral 

uit ongecontroleerde bewegingen die 
leiden tot een hortende bediening van 

de rolstoel. En dus haken velen af.

Dankzij het slimme besturingssysteem  
CoMoveIT Smart beweegt de rolstoel 
vloeiend, wat een wereld van verschil maakt. 
Mensen die voordien afhankelijk waren van 
een begeleider, herwinnen hun autonomie. 
Dat bevestigt ook Merel. Zij heeft  
dyskinetische cerebrale parese (CP) en 
testte zo’n 45 minuten het systeem uit: 
“Ik wil graag zelfstandig blijven rijden.” 
Eenzelfde reactie bij Laura, een meisje 
met spastische quadriplegische CP:  
“Ik wil het houden!” 

Weer zelfstandig voortbewegen
Ook Frederik oefent volop om vlot met 
het besturingssysteem te werken. “Door 
mijn MS heb ik moeite om mijn handen 
te gebruiken en de joystick van mijn  
rolstoel te bedienen. Sinds een paar  
weken is mijn elektrische rolstoel  
uitgerust met CoMoveIT Smart. Ik heb  
nu een pedaal waarmee ik met mijn  
rechtervoet vooruit of achteruit kan 
rijden. Om vooruit te rijden hoef ik alleen 
maar te drukken met mijn voet. Om ach-
teruit te rijden, druk ik met mijn hoofd op 
het drukkussen achter mijn hoofd en te-
gelijkertijd met mijn voet op het pedaal. 
Rechts en links van mijn hoofd  
zit ook een drukkussen, waarmee ik  
kan draaien. Ook het displaymenu is  
eenvoudig te bedienen via het kussen: 
ik kan zo de de lichten, de richting- 
aanwijzers, de claxon en de versnelling 
van mijn rolstoel aansturen.”

“Momenteel oefen ik elke dag 
een uur onder begeleiding, 
en elke dag gaat het beter. 
Rijden door een deurope-
ning gaat voorlopig nog 
wat moeilijker dan in een 
brede gang. Het is belang-
rijk dat mijn voet op de juis-
te plaats op het pedaal staat 
om alles soepel te bedienen. 
Ik ben vooral heel tevreden dat 
ik me weer zelfstandig kan voortbe-
wegen.”

Conclusie: CoMoveIT Smart verhoogt de 
zelfstandigheid, sociaal-maatschappelijke 
participatie en levenskwaliteit.  
Meer autonomie betekent minder  
ondersteuning, wat het maatschappelijke 
kostenplaatje verlicht.  
Voor de samenleving is dat een win-win 
op vele vlakken: voor de gebruiker zelf, voor 
diens omgeving en voor de maatschappij.

Slimme rolstoel opent 
deur naar nieuw leven
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Hoe werkt het? 
CoMoveIT werkt met druksensoren 
die onvrijwillige bewegingen capteren. 
De bestuurder hoeft zelf bijna niets 
te doen. De signalen gaan door een 
algoritme in de kleine computer 
achteraan de rolstoel, om vandaar de 
rolstoel te besturen. Het algoritme 
zorgt voor een vloeiende beweging. 

De ontwikkeling van  
CoMoveIT is het resultaat van 
een samenwerking tussen drie 
departementen aan KU Leuven: 
Revalidatiewetenschappen, 
Industriële Wetenschappen en 
Bio-ingenieurswetenschappen.  

 » Start onderzoeksproject: 2017
 » Lancering spin-off: 2021
 » Kapitaalronde in september 

2021 en op de markt sinds 
maart 2022. Eind september 
2022 zijn de eerste rolstoel-
systemen geleverd. 

De ambitie: als nicheproduct de 
grenzen oversteken. De eerste  
bestellingen uit Nederland en 
Duitsland zijn ondertussen binnen.
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https://www.youtube.com/watch?v=sfFy61oOi1c
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Mede-oprichter van Lavima Fertility, emeritus 
professor Johan Smitz, maakt zich sterk dat 
de ivm-methode ontwikkeld door zijn onder-
zoeksteam samen met de fertiliteitskliniek 
BrusselsIVF van het UZ Brussel (onder  
leiding van professor Michel De Vos) de 
opvolger kan worden van ivf. “Met ivf kunnen 
we veel vrouwen helpen, maar daar staat een 
prijs tegenover. Het gros van de behandeling 
komt op de schouders van de vrouw terecht. 
Ook perfect vruchtbare vrouwen moeten een 
hormoonbehandeling volgen als hun partner 
onvruchtbaar is. Die behandeling heeft een 
grote impact op het dagelijkse leven en de 
mentale en fysieke gezondheid van vrouwen. 
Bij een aanzienlijke groep vrouwen leidt dat 
tot allerlei neveneffecten, die soms heel 
ernstig kunnen zijn.”
 
“Veel vrouwen lopen risico op complicaties  
bij hormoonbehandelingen, zoals vrouwen 
met polycysteus ovarium syndroom (PCOS): 
tot een op de tien vrouwen heeft PCOS.  
Wij vinden dit onaanvaardbaar. Daarom  
ontwikkelden we een techniek om hen te  
behandelen zonder kans op complicaties.”

Ondertussen werden al bijna 200 kinderen 
geboren bij PCOS-patiënten via deze nieuwe 
methode, en een recente studie toonde aan 
dat de kinderen op de leeftijd van twee jaar 
geen verschil in ontwikkeling tonen ten  
opzichte van kinderen die via een conventionele 
ivf-behandeling ter wereld kwamen.

Minder hormonen en minder lang
De grote verschillen met ivf zitten vooral in de 
fase voor de in-vitrobevruchting. Voor in-vitro-
fertilisatie zijn hormonaal gestimuleerde rijpe 
eicellen nodig, terwijl de onderzoekers een  
verbeterde in-vitromethode ontdekten om 
vanaf onrijpe eicellen voldoende embryo’s te  
verkrijgen om terug te plaatsen in de baarmoeder. 
Een wereldprimeur na jaren onderzoek.
 
“Cruciaal voor ons is dat we vrouwen met een 
minimum aan hormoneninspuitingen kunnen 
behandelen: maximaal twee dagen in plaats 
van gemiddeld zeven à tien dagen zoals bij ivf. 
Op de vierde dag van de behandeling pikken 
we eicellen op uit de kleine follikeltjes in de 
eierstokken. Die onrijpe eicellen laten we in 
vitro verder rijpen.”  

Het nieuwe ivf:  
minder belastend  

voor vrouwen

02

 
Voor de vrouw zijn de voordelen enorm: de 
hormoonbehandeling valt zo goed als volledig 
weg, waardoor ze nul risico loopt.

Nog vijf procent erbij
De techniek staat vandaag al zeer ver, maar 
verder onderzoek is nog nodig, bevestigt 
Johan Smitz. “Heb je bij ivf na een eerste 
terugplaatsing 40 procent kans op een  
zwangerschap, dan ligt dat bij CAPA-IVM zo’n 
5 procent lager. Ivf heeft natuurlijk decennia-
lang voorsprong. Daarom blijven we samen 
met de VUB, het UZ Brussel en de buitenlandse 
partnerinstellingen de techniek verfijnen, tot 
ze even goed of zelfs beter is dan ivf.”
 
De volgende stap is vrouwen helpen met  
ernstige stofwisselingsziekten waardoor ze ook 
onvruchtbaar zijn. “Van vrouwen die ziek zijn 
willen we eicellen afnemen om ze in vitro te 
behandelen zodat ze meer kans op  
bevruchting hebben. CAPA-IVM opent ook 
perspectieven voor deze groep.”

Een op twee kiest 
voor CAPA-IVM
Het is nu aan 
Lavima Fertility om 
fertiliteitsartsen met 
data te overtuigen 
van de waarde van 
deze behandelings-
strategie. Of nog 
beter: om vrouwen 
te laten kiezen welke 
methode ze willen, 
aldus Johan Smitz. 
“In ons partnerzie-
kenhuis in Vietnam 
liepen verschillen-

de studies. Daar staan we het verst met de 
implementatie van onze techniek. Een op de 
twee vrouwen met PCOS kiest er voor  
CAPA-IVM. Ook omdat die maar de helft 
zoveel kost als ivf.”
 
Meer en meer artsen staan positief tegenover 
onze innovatie, merkt hij. “Zeker in landen 
waar patiënten zelf (een deel van) de kosten 
dragen, beseffen ze dat ze met onze ‘goedko-
pere’ methode meer vrouwen kunnen helpen. 
In de VS kan maar 10 procent van de vrouwen 
een ivf-behandeling betalen, bijvoorbeeld. Hier 
in België worden tot zes ivf-behandelingscycli 
terugbetaald. Na vijf onsuccesvolle pogingen 
haakt meer dan de helft af.* Waarschijnlijk 
omdat de behandeling te zwaar is. Kiezen we 
als maatschappij dan niet beter voor een  
minder belastende en goedkopere methode?”

Wat als je vrouwen kan helpen bij hun kinderwens, zonder die belastende 
hormonenbehandeling? Dat was zo’n 20 jaar geleden het uitgangspunt  
van baanbrekend onderzoek aan de VUB. Het resultaat? Een nieuwe  
methode voor het uitrijpen van eicellen: CAPA-IVM. De spin-off  
Lavima Fertility wil deze methode bereikbaar maken voor alle vrouwen.

lees meer

* Belgisch IVF Register: BELRAP

Een microscopisch beeld van een eicel, 
omringd door cumuluscellen.

LAVIMA Fertility werd  
opgericht door emeritus 
professor Johan Smitz (VUB), 
professor André Rosenthal en 
bio-ingenieur Elien Van Hecke. 
Het bedrijf richt zich op de ont-
wikkeling en commercialisering 
van een ivm-kweeksysteem, 
CAPA-IVM, dat ontwikkeld werd 
aan de VUB. Dit gebeurde 
in samenwerking met de  
onderzoeksgroep Follikel  
Biologie (FOBI) en het  
BrusselsIVF van UZ Brussel.

https://lavimafertility.com/


De ziekte van Charcot Marie Tooth (CMT) is de meest frequente vorm van erfelijke 
neuropathie of zenuwziekte. En toch is ze onbehandelbaar. Voorlopig nog althans, 
want professor Esther Wolfs en haar team van UHasselt proberen daar verandering 
in te brengen. Als eerste onderzoeksgroep ter wereld proberen ze de ziekte te  
begrijpen, via wijsheidstanden. 

Hoe wijsheidstanden  
helpen om een nog  
onbehandelbare ziekte  
te bestrijden

Professor Esther Wolfs, wat is de ziekte 
Charcot Marie Tooth precies? 
“Het is een neuromusculaire aandoe-
ning: er is iets mis met het neurologische 
systeem en met de spieren. De ziekte is 
degeneratief en zorgt uiteindelijk voor 
zenuwschade. De eerste symptomen 
manifesteren zich meestal als de patiënt 
ongeveer 20 jaar is: je verliest kracht in 
je ledematen. Zo’n 1 op de 3.000 mensen 
lijdt aan de ziekte.”

Wat is de oorzaak van CMT?
“Tot op vandaag weten we niet wat er 
precies misloopt. Wel weten we dat een 
mutatie van een gen de oorzaak vormt. 
Het is met andere woorden erfelijk. Maar 
er zijn heel veel soorten, en elk subtype 
heeft een andere genetische oorzaak.”

“Bij type 1 is de isolatielaag rond de ze-
nuw aangetast, waardoor die geen signaal 
meer geeft aan de spier. Die isolatielaag 
of geleidende draad noemen we de  
myelineschede: je kan die vergelijken met 
de plastic laag rond een elektriciteitsdraad. 
Bij type 2 is de zenuw zelf aangetast.”

 
Kan je de ziekte behandelen?
“Omdat we de ziekte nog niet begrijpen, 
bestaat er ook geen behandeling voor. 
Het enige wat je kan doen als je CMT 
hebt, is naar de kinesist gaan. Maar de 
ziekte heeft een grote invloed op de levens-
kwaliteit, en een uitzicht op een beter leven 
is er vooralsnog niet. Daarom gaan wij op 
zoek naar wat er precies aan de hand is.”

Wat houdt jullie onderzoek precies in?
“We zijn er in geslaagd de isolatielaag of 
myelineschede na te bootsen. Dat is dus 
die laag rond de zenuw die aangetast is bij 
mensen met CMT type 1. Een specifiek soort 
cellen is verantwoordelijk voor die laag: de 
Schwanncellen. Wij hebben ontdekt dat 
je stamcellen uit wijsheidstanden kan  
omzetten naar Schwanncellen.  
Dat is heel uniek: weinig cellen zijn daarvoor 
geschikt. Dankzij deze ontdekking kunnen 
we de genetische achtergrond van de 
ziekte nabootsen. Onze eerste resultaten 
zijn alvast zeer veelbelovend: we kunnen nu 
het genetisch defect in de Schwanncellen 
nabootsen.”

Wat maakt stamcel- 
onderzoek in wijsheidstan-
den zo bijzonder?
“Het feit dat we de stamcellen uit  
wijsheidstanden kunnen omzetten naar  
Schwanncellen, heeft een groot voordeel. 
Je kan Schwanncellen bij mensen  
namelijk niet eenvoudigweg weghalen 
met een punctie, omdat je dan  
automatisch stukjes zenuwen meeneemt.  
Niemand wil zomaar zenuwen doneren. 
Het is ook heel wat minder invasief dan 
bijvoorbeeld stamcelonderzoek via  
beenmergpunctie, wat erg pijnlijk is.  
Wijsheidstanden hebben we gewoon 
voorhanden: we laten ze verwijderen, 
waarna ze medisch afval worden.
Nog een derde voordeel: dankzij die  
wijsheidstanden kunnen we met menselijke 
modellen werken, waardoor we een stuk 
minder dierproeven hoeven te doen.”

Hoe uniek is dat onderzoek?
“In het verleden is al wel onderzoek 
gedaan naar de ziekte, maar die bleven 
allemaal steken in de fase van het prekli-
nisch onderzoek. Nooit eerder zijn theo-
rieën gestaafd met menselijk materiaal. 
Daardoor lopen ook alle onderzoeken 
naar mogelijke therapieën vast. Als enige 
onderzoeksgroep ter wereld proberen wij 
dus nu de ziekte te begrijpen aan de hand 
van menselijke tandstamcellen. Zodra we 
de ziekte helemaal begrijpen, kunnen we 
nadenken over verschillende therapieën 
die de ziekte genezen.”
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In het Biomedisch  
Onderzoeksinstituut (BIO-
MED) van UHasselt speelt 
stamcelonderzoek een 
centrale rol. Behalve naar 
de ziekte CMT voert Esther 
Wolfs en haar collega’s ook 
onderzoek naar nieuwe 
therapieën met stamcellen 
om tumoren te bestrijden. 
Chemotherapie, een van  
de meest voorkomende 
behandelingen bij kanker, 
valt het volledige lichaam 
aan, terwijl stamceltherapie 
enkel de tumor zou bereiken. 

BEKIJK DE V
ID
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https://www.youtube.com/watch?v=HOdcwMb_PSk


Drie op de vier vrouwen hebben wel eens last van vulvovaginale candidiasis of, anders  
gezegd, vaginale schimmelinfecties. Samen met Purna Pharmaceuticals ontwikkelde 
Universiteit Antwerpen nu een middel dat eindelijk volledig komaf maakt met de schimmel. 
Tot nog toe kon dat niet. De nieuwe therapie komt wellicht in 2027 op de markt.
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Eindelijk  
behandeling 
die vaginale 
schimmel- 
infecties  
volledig  
verhelpt

Waarom is er nood aan een nieuwe behandeling?

Heel wat vrouwen hebben last van hardnekkige vaginale schimmelinfecties.  
Voor een op de vijf patiënten volstaat de huidige behandeling dus niet. Ze zijn op den 
duur resistent tegen bestaande behandelingen. Bovendien remmen de  
behandelingen van vandaag de groei van 
de schimmel wel af, maar doden ze niet. 
Rond de vagina blijft een biofilm of laag 
micro-organismen zitten, waardoor de 
infectie terugkeert. Het nieuwe middel 
vertoont een antifungale werking en 
doodt de schimmel en biofilm wel.
  

Welke voordelen heeft de 
nieuwe behandeling? 

Er zijn drie grote voordelen. Ten eerste: 
het middel remt de schimmel niet af, 
maar doodt ze. Het is met andere woorden 
veel effectiever dan de bestaande behan-
delingen. Ten tweede heb je bij hardnekkige 
infecties enkel een zalf nodig. Vandaag is 
dat nog een combinatie van zalf en pillen, 
maar die laatste kunnen leverschade ver-
oorzaken en je mag ze niet innemen tijdens een zwangerschap. Dat is dan ook het derde 
voordeel van de nieuwe therapie: ze heeft die neveneffecten niet.

 
Wat is er innovatief aan de therapie? 
De therapie bestaat uit een combinatie van het antischimmelmiddel miconazole, beter 
bekend onder de naam Gyno-Daktarin, en andere ‘repurposed’ molecules –  
een nieuwe combinatie van gekende molecules. Onderzoeksresultaten van  
KU Leuven toonden aan dat die combinatie een heel sterke antifungale werking 
heeft. Proeven in het labo van professor Paul Cos (UAntwerpen) staafden die  
theorie: het middel geeft een significante verbetering. Het is een goed voorbeeld van 
een samenwerking tussen Vlaamse universiteiten, die met steun van Purna Pharma-
ceuticals leidde tot de interuniversitaire spin-off Purna Female Healthcare. Die test 
het middel momenteel uit op patiënten. Wellicht komt het tegen 2027 op de markt.
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lees meer

https://www.purna.be/nl/portfolio/infections/miconazole-vaginal-cream/


Het enorme  
potentieel van  
zonnepanelen 

boven landbouw- 
grond

De helft van de oppervlakte van België 
bestaat uit landbouwgrond. Zo gek 
is het dus niet om te bekijken of die 
ruimte tegelijk voor zonne-energie aan-
gewend kan worden. De vraag is: welke 
impact hebben zonnepanelen dan 
op de gewassen en hun opbrengst? 
Professor Bram Van de Poel van het 
Departement Biosystemen van KU Leuven 
sloeg een paar jaar geleden de handen in 
elkaar met professor Jan Cappelle van de 
onderzoeksgroep Elektrische Energiesyste-
men en -toepassingen (ELECTA) op Techno-
logiecampus Gent. Ze testen verschillende 
opstellingen van zonnepanelen in de 
landbouw: bij een perenteler en op 
akkers met tarwe en voederbieten. Door 
de panelen op hoogte te plaatsen en 
uit te spreiden, is er zowel voldoende 
licht om energie op te wekken als om 
gewassen te telen. 

Wat een paar jaar geleden begon als 
een kleinschalig project, is vandaag 
deel van een Europees project met als 
doel om de proefvelden nog een aantal 
jaren te monitoren. “In het Europese 
vervolgproject willen we ons onderzoek 
nog beter vertalen naar de praktijk”, legt 
Bram Van de Poel uit. Daarom werken 
de onderzoekers onder meer ook samen 
met het proefcentrum fruitteelt ‘pcfruit 
vzw’, dat gespecialiseerd is in toegepast 
onderzoek.
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Als we één procent van de landbouwoppervlakte in Vlaanderen gebruiken voor  
agrivoltaics, dan kan je – in theorie – de volledige landbouwsector energieneutraal 
maken. Agrivoltaics, of zonnepanelen die geïntegreerd zijn boven landbouwgrond, 
hebben een enorm potentieel, blijkt uit onderzoek van KU Leuven.  
Een win-win voor landbouwers en maatschappij.

62

Voordelig voor de perenteler
Twee jaar testen in een perenboomgaard 
leverde de volgende kennis op: 16 procent 
verlies in opbrengst, maar geen verlies in 
kwaliteit. “De peren waren iets kleiner van 
formaat maar dat is niet zo erg. De verloren 
kilogramopbrengst wordt immers  
ruimschoots gecompenseerd door de extra 
energieopbrengt van de zonnepanelen. Voor 
de perenteler is dat voordelig, want stroom-
verkoop brengt vandaag meer op dan de 
verkoop van groenten en fruit.”

Een grote uitdaging is de juiste plaatsing 
van de zonnepanelen. Dat gaat makkelijker 
bij permanente teelten, zoals perelaars of 
andere fruitbomen. “Dan kan je een  
constructie bouwen die weinig invasief is.  
In ons proefproject hebben we de hagelnet-
ten die de perelaars beschermen vervangen 
door semitransparante zonnepanelen.” Op 
akkers met teeltrotatie is het een ander  
verhaal, want elk gewas zal anders reageren 
op de zonnepanelen. Daar wordt onder-
zocht of verticale zonnepanelen een  
elegante oplossing bieden. 
 
Samen met de onderzoeksgroep van Jan 
Cappelle zochten Bram Van de Poel en zijn 
team naar oplossingen. “Via computermo-
dellen maken we met 3D-simulaties ver-
schillende configuraties van zonnepanelen: 
met het minste oogstverlies, maximale 
gewasbescherming en een interessant 
financieel rendement van de zonnepanelen. 
Die configuraties testen we nu uit op twee 
proefvelden met tarwe en voederbieten.”
 
Zonnepanelen creëren gunstig  
microklimaat
Bij de peren is er dus sprake van een licht 
verlies in opbrengst, maar anderzijds merk-
ten de onderzoekers ook gunstige effecten 
van de zonnepanelen op. Bram Van de Poel: 
“Perelaars die onder de panelen staan kun-

nen beter tegen de droogte en hebben minder 
last van zonnebrand. Bij lentevorst is het onder 
de panelen een halve graad warmer: dat kan 
een groot verschil betekenen tussen oogstver-
lies door vorstschade of geen oogstverlies. Met 
ons onderzoek en computersimulaties zoeken 
we naar synergieën die deze gunstige effecten 
stimuleren.” 

Veel interesse vanuit het ‘veld’
De positieve resultaten zorgen voor veel interes-
se: bij landbouwers, maar ook bij andere partijen. 
“Bedrijven liggen vaak langs landbouwterreinen, 
ze hebben veel energie nodig maar hun dak ligt 
al vol zonnepanelen. Dan is een samenwerking 
met hun buur de landbouwer interessant om 
hun energiegebruik te verduurzamen. We werken 
ook samen met energie- en burgercoöperaties 
die samen investeren in groene energie. Door de 
nieuwe regelgeving rond stroom delen kan je nu 
samen investeren in een zonnepark.”
 
Wetgeving hinkt nog achterop
Voorlopig blijft het bij onderzoek, want er is nog 
een belangrijk obstakel dat dubbel landgebruik 
in de praktijk verhindert: de wetgeving. “Sommige 
landbouwers willen nu al in agrivoltaics investeren, 
maar die moeten we voorlopig teleurstellen. 
De wetgeving wil nog niet volledig mee. Maar 
de geesten rijpen. Meer en meer beleidsmakers 
beginnen de voordelen van agrivoltaics in te 
zien. Wij zijn alvast sterk vragende partij voor een 
richtlijnenkader dat duidelijkheid schept. Zodat 
landbouwers en ondernemingen kunnen starten 
met agrivoltaics.”
 
Immens potentieel
Zouden agrivoltaics dan zo’n verschil kunnen 
maken? Bram Van de Poel is overtuigd van wel. 
“We hebben dat uitgerekend (lacht). Stel dat je 
één procent van de landbouwoppervlakte in 
Vlaanderen zou gebruiken voor agrivoltaics, dan 
is dat voldoende om heel onze landbouwsector 
energieneutraal te maken. En dan is er nog 99 
procent over. Het potentieel is dus immens.”



12

ENERGIE & DUURZAAMHEID

UANTWERPEN

2 9

Wat doen jullie precies?
David Ziegler, CCO van D-CRBN: “We recycleren CO2 
en zetten het met plasmatechnologie om naar CO. 
We wekken een bliksemschicht op die de moleculen 
splitst en opnieuw bruikbaar maakt. Die CO  
(koolstofmonoxide) kunnen bedrijven gebruiken om 
brandstoffen, plastic of zelfs staal te maken.”
  

Wat is er zo innovatief aan? 
“De manier waarop we dat doen is op zich al 
innovatief. Hoewel plasmatechnologie al meer dan 
honderd jaar bekend is, zijn wij de enigen die het zo 
energie-efficiënt doen. Dat maakt het meteen heel 
interessant om het industrieel toe te passen.”

Hoever staan jullie? 
“We zijn gestart met een ICON-project (Interdis-
ciplinair Coöperatief Onderzoek) in samenwerking 
met Catalisti en VLAIO (Agentschap Innoveren & 
Ondernemen). We bouwen aan een R&D-pilootlijn 
samen met onze industriële partners Arcelor-Mittal, 
BASF, Engie, Vopak en Talenco, en UAntwerpen en 
VITO als academische en onderzoekspartners.”

Wat is je droom met D-CRBN?
“Tegen 2025 lanceren we onze eerste commerciële 
mobiele unit die 10.000 kg per jaar CO2 kan recy-
cleren. Dan willen we wereldwijd grote fabrieken 
bouwen die op grote schaal CO2 kunnen conver-
teren. We mikken op 1 miljoen ton CO2 per jaar, per 
installatie.”

Het is een van dé thema’s van het moment: hoe pakken we de klimaatcrisis 
aan? Door de CO2-uitstoot aan te pakken. Twee spin-offs van Universiteit 
Antwerpen, D-CRBN en Oxylum, hebben een oplossing: CO2 uit de lucht halen 
en recycleren. Met die nieuwe grondstof kunnen bedrijven opnieuw aan de slag. 

Een oplossing voor  
de klimaatcrisis?  
CO2 recycleren én  
hergebruiken 

82

lees meer

1. D-CRBN

https://d-crbn.com/
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Waar gaat jullie onderzoek 
over? 

Professor Annick Hubin van VUB-onderzoeks-
groep SURF (Electrochemical & Surface  
Engineering): “De juiste samenstelling van  
koelvloeistof vinden is niet zo eenvoudig.  
Aan koelvloeistoffen worden additieven toege-
voegd die corrosie reduceren. Met het project 
gaan we op zoek naar nog betere additieven. 
Dat doen we door te kijken of we de additieven 
die de verbrandingsmotor beschermen moeten 
aanpassen om ook de behuizing van de batterij 
beter te beschermen. Tegelijk kijken we hoe 
we de werking van de koelvloeistof kunnen 
optimaliseren.”
  

Hoe combineren jullie  
experiment met modellering? 

“Via elektrochemische onderzoeksmethodes 
kijken we wat de samenstelling van de  
koelvloeistof betekent voor het gedrag van 
het materiaal van de behuizing. Met een 
elektronenmicroscoop bestuderen we in  
heel groot detail het oppervlak van het  
materiaal. We experimenteren ook met andere 
additieven en materialen voor behuizing. 
Zo brengen we chemisch in kaart waar en 
wanneer corrosie ontstaat. Daarnaast maken 
we computerberekeningen om te kijken hoe 
goed die additieven werken voor de afvoer 
van warmte. Additieven die de warmteafvoer 
verbeteren kunnen echter de corrosie bevor-
deren. Om dat te vermijden zoeken we naar 
koelvloeistoffen met een heel lage elektrische 
geleidbaarheid. Hierdoor wordt het risico op 
oververhitting en ontploffing van de batterijen 
significant verminderd.”

Hoe maken we autobatterijen 
veiliger? Een pertinente vraag  
nu de elektrificatie van het 
wagenpark een versnelling hoger 
gaat. Niet eenvoudig bovendien. 
Samen met koelvloeistoffen- 
producent Arteco gaat de VUB 
op zoek naar een optimale 
koelvloeistof die het risico op 
ontploffende batterijen kan  
reduceren of zelfs wegnemen.

De auto- 
batterijen 
van de  
toekomst 
zijn  
veiliger

03

1

2

Wat doen jullie precies?
Bert De Mot, CEO van Oxylum: “Omdat we 
af moeten van fossiele koolstoffen, pro-
duceren wij alternatieve, klimaatneutrale 
koolstof. Dat doen we door CO2 uit de lucht 
te halen en er elektrochemische stoffen aan 
toe te voegen. Zo wordt de CO2 opnieuw 
koolstof, die gebruikt kan worden in de 
industrie.”
  

Wat is er zo innovatief aan? 
“Wat wij doen, wordt vandaag nog nergens 
anders gedaan. De techniek is nochtans 
al sinds de jaren zeventig gekend, maar is 
nooit verder bekeken. Wij doen dat wel en 
zoeken naar een manier om die in te zetten 
op grote industrieën.”

Hoever staan jullie? 
“We zijn nu een jaartje geleden begonnen 
als spin-off. Op dit moment hebben we een 
prototype op laboniveau, waarmee we CO2 
omzetten naar producten als mierenzuur, op 
een kleine schaal. Mierenzuur zit in schoon-
maakmiddelen, dierenvoeding en textiel. Wij 
kunnen producenten daarvan een alterna-
tief bieden voor de fossiele grondstof.”

Wat is je droom met Oxylum?
“Dat we kunnen bijdragen tot een schonere 
wereld, waarin we de klimaatverandering 
echt een halt toeroepen. We werken nu aan 
een eerste piloot die we in de haven van 
Antwerpen willen uitrollen. Nadien moeten 
we kunnen opschalen. We hebben het over 
enkele tonnen CO2 per dag. Van daaruit is 
the sky the limit.”

2. OXYLUM

lees meer
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https://vubtechtransfer.be/en/sustainable-materials-technology
https://www.oxylum.com/
https://www.youtube.com/watch?v=J-rQtHoVtsE


Zonne-energie via  
muren, wegen 
en zelfs voertuigen?

Concreet gaat het over silicum en dunnefilm-zonne-
cellen. Die laatste zijn minder zwaar dan de klassieke 
zonnecellen en veel buigzamer. “Daardoor kan je  
ze makkelijk integreren in wegen, of bijvoorbeeld in 
geluidspanelen”, legt professor Michaël Daenen uit. 

Langere levensduur en betere opbrengst
Het kan vandaag al, én het bestaat: in Nederland ligt 
tussen Utrecht en Hilversum een fietspad met inge-
bouwde zonnecellen, en in het Franse Normandië een 
autoweg van zonnepanelen. “Dat zijn demoprojecten”, 
verduidelijkt Michaël. “Die kosten nog te veel en zijn 
niet altijd rendabel.”

Met het project Rolling Solar zette hij alvast stappen 
om de technologie makkelijker toepasbaar te maken. 
Het project is een samenwerking tussen heel wat 
onderzoeksinstellingen, zoals Imo-Imomec van  
UHasselt, en een aantal industriële partners uit  
Duitsland, Nederland en België. Het voorbije jaar 
focusten ze zich op de verschillende zonneceltechno- 
logieën in geluidspanelen, omdat die het dichtst 
staan bij een commerciële toepassing.  

Flexibele materialen die overal ‘passen’
“We keken naar de verschillende stressfactoren zoals 
zonlicht, vocht, temperatuur en trillingen, en brachten 
dat in kaart door slimme sensoren te integreren”,  
verduidelijkt hij. “Zo kunnen we nauwkeuriger de  
levensduur en de opbrengst van de panelen voorspellen.” 

Op basis van die data hebben ze, onder andere samen 
met imec, die modellen geoptimaliseerd. “Technolo-
gisch gezien hebben we alle onderdelen om de pv- 
panelen te integreren in bouwmaterialen, ook in grotere 
oppervlaktes. Zelfs in voertuigen kan je die flexibele 
materialen met dunnefilm-zonnecellen verwerken.”

Voordelen dunnefilm-zonnecellen
De dunnefilm-zonnecellen leveren heel wat voordelen 
op. Zo gebeurt de integratie al tijdens de productie, 
waardoor je geen extra installatiekosten hoeft te 
maken. “En het is plaatsbesparend”, zegt Michaël. 

“Handig, in België hebben we een enorme schaarste 
aan open ruimtes. Wél hebben we een erg grote  
wegeninfrastructuur. Die kan ons trouwens helpen 
om de infrastructuur van elektrische oplaadpunten 
op grote schaal uit te bouwen.”
 
De opgewekte energie is dan meteen op de juiste plek: 
elektrische wagens halen energie uit het wegdek of 
de geluidspanelen, en fietspaden verlicht je via lokaal 
opgeslagen zonne-energie. Zo voorziet de autoweg van 
zonnepanelen in Frankrijk het nabijgelegen dorpje met 
3.400 inwoners volledig van straatverlichting.
 
Tot slot is er een architectonisch voordeel, benadrukt 
Michaël: “Je kan ze zo verwerken dat ze esthetisch 
mooi ogen of helemaal opgaan in bouwstructuren. 
Meer en meer bedrijven vragen om dakpannen met 
geïntegreerde zonnecellen.”

Praktische problemen oplossen
Technologisch kan het. De voordelen zijn duidelijk, de 
nood is er. Toch volgt de vraag niet. Voorlopig, althans. 
Michaël: “Logisch, er is nog niet voldoende aanbod. Als 
we dat toegankelijker maken, volgt de vraag vanzelf.  
En hoe meer vraag, hoe lager de productiekosten.”

Hoe dat kan onderzoekt hij nu, samen met lokale 
en industriële partners in het vervolgproject Solar 
EMR. Ze beantwoorden vragen als: hoe kunnen we de 
panelen transporteren als we ze integreren in kilo-
meterslange geluidswanden? Kunnen we laadpalen 
voorzien langs de autostrade? En: hoe zit het met de 
regelgeving: wie is de eigenaar van openbare installa-
ties, wie onderhoudt het, wie is verzekerd enzovoort. 
“Daarnaast zetten we businessmodellen op: kan je als 
bedrijf zonne-energie doorverkopen, zodat je er geld 
mee verdient?”

Het project wil tegelijkertijd bewustmaking creëren, 
om zo, langzaam maar zeker, de markt te veroveren 
met dunnefilm-zonnecellen. Als die innovatieve  
toepassingen op grote schaal doorbreken, kan dat  
een wereld van verschil uitmaken voor het klimaat.
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Laden we binnenkort 
onze elektrische wagens 
op met zonne-energie uit 
het wegdek of uit  
geluidspanelen naast  
de autostrade?  
“De technologie is er”, 
vertelt professor Michaël 
Daenen. “Nu bekijken  
we hoe we die kunnen 
optimaliseren en op  
grote schaal uitbouwen.”

23
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Afval als bron voor  
grondstoffen: snelle  
analyse maakt het mogelijk
Door de schaarste aan materialen en grondstoffen  
kijken bedrijven meer en meer naar hun eigen 
afvalstromen als mogelijke grondstoffenbron. Maar hoe 
weet je wat er nog bruikbaar is in die afvalstromen?

Het vuil wordt gesorteerd. 
Het kan dan gaan om goud, 
zilver, ijzer, koper … die als 
grondstof opnieuw ingezet 
kunnen worden. 

Het probleem is vaak dat de deeltjes 
niet gewoon mooi naast elkaar liggen, 

maar dat ze overlappen. Om ze van elkaar te 
onderscheiden, zijn de drie camera’s nodig. 

Röntgenscanner
Eerst rolt het afval onder een röntgencamera.  
Die is vergelijkbaar met de camera’s die je bagage 
scannen op de luchthaven. Sommige materialen 
absorberen de röntgenstralen meer dan andere. 
Aan de hand daarvan kan de camera de  
verschillende materialen onderscheiden.

2

4

De informatie van de 
drie camera’s gaat  
naar een computer.  

Die voegt, via machine learning 
artificiële intelligentie (AI), de 
drie scans in real time samen en 
kan op die manier snel zien uit 
welke grondstoffen de deeltjes 
in de afvalstroom bestaan. 

43

Weten hoe het precies in z’n werk gaat? 

SUEZ 3

3D-scanner
Om een compleet beeld 
te krijgen van het deeltje, 
scant de 3D-camera de 
omvang ervan. 

RGB-scanner
Een ‘gewone’ RGB-camera neemt een 
foto van de deeltjes, om de kleuren 
van de deeltjes vast te leggen. 

Tot nu toe was dat een duur en tijdrovend proces omdat labo’s stalen moeten analyseren.  
Charamba, een project van de UGent en VITO, heeft er een minder complexe oplossing voor  
gevonden met camera’s. Zo werkt het: 

Charamba zet in op ‘characterise-to-sort’. Dat is een karakterisatietoestel met software dat elk  
afzonderlijk afvaldeeltje identificeert door verschillende sensoren te combineren. Op dit moment 
werken de UGent-onderzoekers aan het opschalen van de technologie naar een industrieel niveau.

SUEZ en Umicore brengen vrachtwagens vol afval naar Charamba. 
Met het blote oog is het moeilijk te onderscheiden wat wat is. 1

https://www.ugent.be/voor-organisaties-en-bedrijven/en/news-events/news/from-waste-to-resource-thanks-to-characterization-of-waste-streams
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Hoe vaak je tankt, wanneer je auto onderhoud nodig heeft en zelfs welke  
glashersteller jouw verzekeraar terugbetaalt: binnenkort vind je die gegevens in  
één handige app. En dat dankzij een nauwe samenwerking tussen de Karel de Grote  
Hogeschool (AUHA) en spin-off LinkedCar, van ondernemer Mario Schraepen.

Eén app  
die alle  
gegevens 
over je  
auto  
verzamelt

Waarom hebben jullie de app  
ontwikkeld? 
LinkedCar verzamelt alle info over je auto, en 
maakt het leven van een autogebruiker  
makkelijker. Als je vandaag iets wil weten dat 
met je auto te maken heeft, zoek je dat op: in je 
autopapieren, je contract met je verzekeraar of 
in een app van je autodealer. Als gebruiker weet 
je niet altijd waar je iets kan vinden.
  
Welke oplossing hebben jullie  
ontwikkeld?  
Voertuigen genereren vandaag al heel wat 
data. Fabrikanten verzamelen alles, zelfs  
adreslijsten uit je smartphone. 

 » Het Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit 
van de Karel de Grote Hogeschool ontwikkelt 
een uniek algoritme om die voertuigdata 
te ontcijferen, en ze toegankelijk te maken 
voor de gebruiker. Daardoor krijgt LinkedCar een 
schat aan real-time en up-to-date voertuigdata.

 De app verzamelt alle data van je auto zelf, 
én die van verschillende stakeholders. Denk 
maar aan je verzekeraar, fabrikant of leasing-
bedrijf. Zo weet je altijd welke voorwaarden 
jouw verzekeraar of leasingbedrijf stelt.

 » Met de app kies je zelf met wie je alle  
gegevens deelt. In ruil krijg je heel wat 
voordelen, zoals een goedkopere premie 
bij je verzekeraar of korting bij het tanken. 

Hoe zie je de toekomst van de app?
In het tweede kwartaal van 2023 zou de app 
beschikbaar zijn voor het publiek. Momenteel 
wordt de app in samenwerking met bedrijven 
en gebruikers in Australië nog verder gefine-
tuned. In België sprongen al een tiental  
bedrijven mee op de kar: van leasemaat-
schappijen en verzekeraars tot leveranciers 
van laadpalen en fabrikanten.

1

2

3
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https://www.linkedcar.be/


Schoenen Torfs, VRT, Tomorrowland en Kinepolis: het zijn maar enkele van de  
organisaties die klant zijn van ethisch hackerplatform Intigriti. Deze spin-off van  
KU Leuven, die wereldwijd de strijd aangaat tegen cybermisdaad, bouwt verder op de 
expertise van het DistriNet-labo onder leiding van professor Wouter Joosen.

KU Leuven spin-off  
strijdt tegen  
cybermisdaad

Al meer dan 20 jaar is de DistriNet-onderzoeks-
groep van KU Leuven dé expert in cyberveiligheid 
in software. Onderzoekers deden er al aan 
ethisch hacken nog voor de term bestond. Niet 
verwonderlijk dus dat de oprichters van Intigriti 
naar DistriNet stapten met de vraag om voor 
hen een veilig platform uit te bouwen, dat  
robuust is tegen alle mogelijke cyberproblemen.

Robuust tegen aanvallen
De hackers van Intigriti gaan op zoek naar de 
zwakke plekken in de digitale systemen van be-
drijven en (overheids)organisaties die de interne 
IT’ers, ontwikkelaars en testers niet spotten. 
Omwille van die delicate informatie moet het 
platform van Intigriti zelf aan de hoogste  
veiligheidsnormen voldoen. Professor Joosen: 
“Wij hebben er mee voor gezorgd dat het 
platform aan de strengste veiligheidsnormen 
voldoet. Bedrijven die willen samenwerken met 
Intigriti willen ook garanties, bijvoorbeeld dat 
de ethische hackers enkel toegang hebben tot 
datgene wat ze nodig hebben. Bovendien lichten 
hackers kwetsbaarheden toe via rapporten op 
het platform: gevoelige informatie die niet in de 
verkeerde handen mag vallen.”
 
Met een andere bril
Waarom pakken ICT-producenten de beveiligings-
testen van hun online diensten niet zelf aan?  

“Ze weten dat hun eigen knowhow onvoldoen-
de is. Externen kijken met een andere bril en 
leggen vaak zwakheden bloot die je zelf niet zou 
opsporen.”

Ook Intigriti pakte de beveiliging van hun plat-
form niet volledig intern aan. Onder leiding van 
professor Lieven Desmet speelde KU Leuven in 
de eerste jaren een kritische rol bij de beveili-
gingsarchitectuur van het Intrigiti-platform.

Europees marktleider
De samenwerking loonde: al snel won Intigriti 
het vertrouwen van tientallen Belgische en 
internationale klanten. De spin-off bouwde in 
enkele jaren tijd een netwerk op van meer dan 
50.000 ethische hackers wereldwijd. “Afgelopen 
lente nog gebeurde een grote kapitaalronde 
om door te groeien tot Europees marktleider”, 
vertelt professor Joosen.
 
Dat Intigriti op zo’n korte tijd kon groeien heeft 
niet alleen te maken met de maturiteit van het 
platform en met de excellente kwaliteit van de 
dienstverlening, maar vooral met de maturiteit 
van de markt. “Acceptance is belangrijk.  
De klanten moeten klaar zijn om een oudere 
manier van werken te verlaten en deze aanpak 
te accepteren. Maar we staan hier nog maar  
aan het begin.”
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Kwantumcomputers gaan de wereld hervormen, verwacht UHasselt-professor Milos 
Nesladek. “Hun immense rekenkracht zal berekeningen maken waar supercomputers 
duizenden jaren over doen. Sommige wiskundige problemen los je niet op met klas-
sieke computers.” Met het project LUMI-Q bouwen hij en zijn collega’s mee aan het 
allereerste Europese netwerk van kwantumcomputers. 

Eerste Europese netwerk 
van kwantumcomputers

Waarom is er nood  
aan een netwerk van 
kwantumcomputers? 
Zo’n netwerk is een echte gamechanger 
op het vlak van innovatie en onderzoek. 
Waarom? Zij maken veel complexere 
berekeningen dan supercomputers, die 
te grote hoeveelheden data niet kunnen  
verwerken. Een kwantumcomputer kan 
in een paar seconden berekeningen 
maken waarover andere computers 
duizenden jaren doen, de ‘quantum 
supremacy’, heet dat. Dat komt omdat 
ze bestaan uit qubits, een eenheid van 
kwantum-informatie die tegelijkertijd 
een heel groot aantal waarden kan 
aannemen. En dat in tegenstelling tot 
de klassieke computers, die bestaan 
uit bits die ofwel de waarde 0 ofwel de 
waarde 1 heeft.

 Hoe komt het netwerk er? 

De Europese Unie investeert  
honderd miljoen in het EuroHPC Joint 
Undertaking, een publiek-privaat 
partnerschap om de Europese positie 
op het gebied van supercomputers te 
versterken. Het project LUMI-Q is een  
onderdeel van dat programma:  
het allereerste Europese netwerk van 
kwantumcomputers en klassieke super-
computers. UHasselt ontwikkelt de ko-
mende jaren software en algoritmes om 
specifieke berekeningen uit te voeren. 

Wanneer is het netwerk 
er, en waarvoor zal het 
dienen? 
De kwantumcomputers komen er 
tegen midden 2023, en dat op zes 
verschillende locaties in Europa. 
Ze zullen gebruikt worden door 
kennisinstellingen, bedrijven en 
overheden. De computers kunnen 
zeer grote hoeveelheden data 
verwerken of nieuwe moleculen 
ontwerpen voor medicijnen of 
katalysatoren of andere functionele 
materialen modelleren.

1
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Bij de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, speelt fotonica of de 
wetenschap en technologie van het licht een cruciale rol. Maar innoveren met deze 
technologie wordt door heel wat bedrijven, en zeker door kmo’s, gezien als te duur. 
Daarom brengt het Europese kennisplatform PhotonHub Europe 56 partner- en 
onderzoeksinstellingen samen om  bedrijven te helpen met fotonica-expertise en 
-technologie. Het B-PHOT onderzoeks- en innovatieteam van de VUB  
(Brussels Photonics) staat in voor de coördinatie van PhotonHub.

Het idee achter PhotonHub? Flipped 
technology transfer: in plaats van 
technologie te vermarkten, luistert 
PhotonHub naar de innovatienoden 
van bedrijven en stelt het teams  
samen met de beste onderzoekers. 

Sterke samenwerkingen
En dat leidt tot sterke samenwerkingen, 
zoals het verhaal van Eriks, een 
leverancier van werkbouwkundige 
componenten. “We hebben na 80 jaar 
heel veel expertise in huis over vlakke 
dichtingen”, vertelt managing director 
Sytze Nijman.
 
“Maar de ontwikkelingen op het vlak 
van sensoring en digitalisering gaan 
zo snel dat we een partner zochten 
om asap een zo goed mogelijke  
oplossing naar de markt te brengen.” 
De samenwerking met B-PHOT leverde 
op heel korte termijn een haalbaar-
heidsstudie en erna een demonstrator 
op. Het bedrijf is nu dankzij de  
financiering van VLAIO volop bezig 
met de doorgedreven ontwikkeling.
 
De VUB staat van 2011 al in voor de 
coördinatie, toen van het eerste  
Europese proefproject Actmost. De 
voorbije jaren werd de scope uitgebreid.  

Bedrijven kunnen aankloppen bij  
PhotonHub voor haalbaarheidsstudies, 
prototypering, opstart van piloot- 
productie, financiële en business  
coaching, begeleiding richting scale-up, 
contacten met producenten … 

Bedrijven zijn ook welkom in de demo 
en experience centers van B-PHOT 
om ervaring op te doen op de toestellen 
van de onderzoeksgroep.  
 
Toekomst verzekerd
Met 19 miljoen euro is het een van de 
grootste Europese projecten rond  
fotonica. En de toekomst wenkt, 
want het platform blijft bestaan als 
PhotonHub Association, dankzij het 
Vlaamse Veerkracht relanceplan. 

Fotonicatechnologie en 
innovatie-expertise  
toegankelijker  
dankzij kennisplatform
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http://www.b-phot.org/
https://www.youtube.com/watch?v=J-rQtHoVtsE
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MET DEZE BRIL KAN JE ZELF VAN STERKTE WISSELEN

“Wat als ik LCD-technologie zoals die  
van televisies zou gebruiken in een lens?”  
Met die vraag begon het voor Jelle  
De Smet, toen nog gewoon student 
Ingenieurswetenschappen aan de UGent. 
Al heel snel wist hij dat hij er verder mee 
aan de slag wilde. Hij volgde een vak over 
ondernemen en deed zijn doctoraats- 
onderzoek over deze LCD-technologie.  
Nu is hij Chief Technology Officer (CTO) 
van Morrow Eyewear, een Gents bedrijf 
dat autofocale brillen maakt. 

Een lens is het dan toch niet geworden. 
Wel een bril?
Jelle De Smet, founder van Morrow  
Eyewear: “Ik stelde me tijdens mijn  
doctoraat al heel snel de vraag: wat kan  
ik hier nu mee doen? Voor je een contact-
lens met LCD-technologie commercieel 
kan maken, moet er nog jarenlang  
onderzoek gedaan worden. Die technologie 
gebruiken in een bril is veel makkelijker  
omdat die niet rechtstreeks in contact 
komt met het oog en je dus een bredere 
waaier aan materialen kan gebruiken.”

Hoe werkt dat dan?
“Onze autofocale bril bestaat uit twee 
ultra-precieze glazen, die we op maat 
snijden. Daartussen zit onze lens-in-folie 
met vloeibare kristallen. Dat is hetzelfde 
materiaal dat gebruikt wordt in televisie- 
toestellen. Aan de zijkant van de bril zit 
een kleine, subtiele knop die een  
elektrische stoot naar het glas stuurt.  
Die verandert de breking van het licht  
en zo dus ook door welk glas je kijkt.  
Op die manier sturen we, met een eenvoudige 
druk op een knopje, elektronisch de sterkte 
van de brilglazen.”

Met een multifocale bril zie je toch  
ook zowel ver als dichtbij?
“Ja, maar het probleem met multifocale 
brillen is dat er grote vervormingen van 
het zicht zijn aan de zijkant. Dat vernauwt 
het gezichtsveld van de brildrager. Omdat 
je bij ons gewoon kan switchen tussen de 
twee sterktes, moet je niet inboeten op 
je gezichtsveld en krijg je een veel groter 
visueel comfort.”

24

Geen sciencefiction, maar  
een straf staaltje technologie

Mensen die zowel verziend als bijziend 
zijn — zoals vele 45-plussers — weten 
het: een multifocale bril vernauwt je 
gezichtsveld door de vervorming in de 
glazen. Met een nieuwe technologie 
heeft Morrow Eyewear, een spin-off 
van de UGent, daar een oplossing voor: 
een bril die kan schakelen tussen twee 
sterktes. 

Hoe revolutionair is de uitvinding?
“Volgens mij kan onze technologie  
echt een doorbraak betekenen in het  
brillenlandschap. Je moet ook weten  
dat er de laatste zeventig jaar geen  
échte vernieuwingen meer zijn geweest 
als het over brillen gaat.”

Motiveert je dat?
“Zeker. Het idee dat je aan een nieuw,  
betekenisvol product werkt geeft veel goede 
moed op dagen dat het even niet meezit.”

Hoever staat het project nu?
“Vorig jaar hebben we het product op de 
markt gebracht. Ondertussen hebben we 
een tweede versie gemaakt, na feedback van 
klanten. We zijn steeds bezig met het ver-
nieuwen en verbeteren van de technologie.”

Wat zijn de volgende stappen?
“We hopen in de toekomst nog meer  
functionaliteiten toe te voegen.  
Denk bijvoorbeeld aan connectiviteit  
met je gsm. Zodat je via een app je eigen 
leesgedrag kan tracken. Of misschien  
zelfs je WhatsApp-berichtjes kan lezen  
op je bril. Dat is nog maar het begin.”

Dat klinkt bijna als sciencefiction.
“(lacht) Dat is het nochtans niet.  
Het is optica, gecombineerd met  
materiaalkunde en elektronica.”

Onze technologie  
kan echt een doorbraak 

betekenen in het  
brillenlandschap.

morroweyewear.com 
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Vanaf 2024 verplicht Europa een rijassistent om dodehoekongevallen te vermijden 
op nieuw geregistreerde vrachtwagens. Active Sideguard™ van VUB spin-off eXia is 
zo’n rijassistent. Het is als eerste ter wereld gebaseerd op een uniek elektrostatisch 
sensorprincipe, en heeft daardoor een streepje voor op andere technologieën. 

Dodehoek-
sensoren 
redden  
levens

Welke uitdaging pakt  
Active Sideguard™ aan?
Onderzoeker en mede-oprichter Bart Truyen: “Het 
is virtueel onmogelijk voor de vrachtwagenchauf-
feur om de vele visuele informatie correct verwerkt 
te krijgen: én 7 spiegels, én direct visueel contact, én 
scherminfo van de dodehoekcamera, … Dodehoek-
sensoren bieden een antwoord door autonoom de 
dodehoekzone te bewaken en de chauffeur zowel 
visueel als auditief te informeren bij gevaar.”
  

Wat zijn de voordelen van jullie  
technologie?
“Onze technologie is erg robuust zowel bij  
uitdagende weersomstandigheden, vervuiling,  
als onder ruwe werkcondities. Door hun water-  
en vuilafstotende coating overleven onze  
sensoren zelfs een cementlaag. Meer conventionele  
radar- en ultrasone sensoren zijn gevoeliger  
voor storing. Onze sensor detecteert bovendien 
obstakels van uiteenlopende hoogte, ongeacht op 
welke hoogte je de sensoren monteert.”
 

Is er voor deze technologie ook een 
toekomst in andere domeinen?
“Absoluut! Momenteel hebben we een  
interessant project lopen voor de beveiliging van 
autonome transportrobots in magazijnen. Zeker 
in een omgeving waar ook mensen aan de slag 
zijn, is er een veiligheidsrisico. Onze sensoren 
presteren er beter dan bestaande laserscanners. 
Daarnaast werkt eXia ook aan de ontwikkeling 
van sensortechnologie voor een nieuwe generatie 
autonome robotmaaiers. De sensoren moeten 
dierenleed helpen vermijden, want nu gebeuren er 
veel ongevallen met kleinere dieren zoals egels. 
De eXia sensoren ‘kijken’ door de grasmat, om 
kleinere obstakels op tijd te spotten.”

1

2

3

lees meer

https://www.exia.eu/site/


Tijdelijk en duurzaam 
wonen voor thuislozen
Veel steden kampen met een enorm tekort aan kwalitatieve, betaalbare woningen. 
Misschien kan een creatieve oplossing soelaas bieden, dachten ze in Brussel: de 
braakliggende terreinen in de stad gebruiken om tijdelijke woningen voor thuislozen 
op te zetten. Het project Solidair Mobiel Wonen, in samenwerking met de Faculteit 
Architectuur van KU Leuven, was geboren.

Studenten bij elke 
fase betrokken
In elke fase van dit partici- 
patief actieonderzoek zijn 
studenten van de Faculteit 
Architectuur van KU Leuven 
betrokken. De studenten  
denken mee na over oplossingen 
met een maatschappelijke 
meerwaarde, terwijl ze  
onschatbare praktijkervaring 
opdoen over de verschillende 
facetten van de job.

2‘Housing as a verb’ 
via cocreatie 

Bij het ontwerpen van de 
mobiele woonunits werd elke 
partij betrokken tijdens een 
traject van cocreatie. Ook de 
toekomstige bewoners, een 
groep van acht thuislozen.  
Tijdens de fase van cocreatie werd 
een sociaal model ontwikkeld: 
housing as a verb. De woning 
vormt daarbij een instrument 
om de toekomstige bewoners  
te versterken via bijvoorbeeld 
individuele en collectieve  
begeleiding, jobcoaching en  
het aanleren van communicatie-
vaardigheden.

1

Solidair Mobiel Wonen is een project van SAAMO Brussel, de Faculteit 
Architectuur van KU Leuven en CAW Brussel, dat van start ging in 2016.
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Oprichting  
nieuwe leerlijnen 

Gebaseerd op de ervaringen 
uit dit project werden in 2020 
de eerste twee officiële  
‘service-learning’-vakken  
opgestart aan de Faculteit  
Architectuur van KU Leuven. 
Dat zijn vakken waarin studenten 
de maatschappij dienen 
door zich te engageren in 
een bepaalde gemeenschap. 
Momenteel worden er nieuwe 
leerlijnen ontwikkeld en nog 
meer zulke vakken uitgerold, 
die van studenten niet alleen 
academisch ontwikkelde 
personen maken, maar ook 
sociaal geëngageerde en  
kritische burgers.

3

Uitbreiding concept tot  
‘housing as a service’ 

De Solidair Mobiel Wonen- 
partners onderzoeken momenteel  
of en hoe het model een commerciële 
afgeleide kan krijgen binnen het  
concept van ‘housing as a service’:  
de modulaire woningen als een dienst 
aanbieden. Door op te schalen en  
deze service te vermarkten willen  
de partners een deel van de  
commerciële winst gebruiken voor  
het sociale project.

4

64

lees meer

https://solidairmobielwonen.be/
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Je bent bezig met taal in de 
zorgsector. Hoe ben je daarin 

terechtgekomen?
“Een tiental jaar geleden 
kwam ik in contact met het 

Agentschap Integratie en 
Inburgering van de Vlaamse 

overheid. Ik kreeg, samen met 
mijn onderzoeksteam, de kans  

om filmopnames te analyseren van  
consultaties met anderstalige cliënten  
van het Agentschap Opgroeien, toen nog  
Kind & Gezin. Het was meteen met de neus 
op de feiten: de communicatie loopt vaak 
bijzonder moeilijk, hoewel de zorgkundigen 
wel een enorme inspanning leveren.” 

Jij werkt samen met je team aan een 
oplossing?
“Dat klopt. We werken al enkele jaren aan 
‘HET KLIKT!’, een webapplicatie die de 
communicatie tussen zorgverleners en 
anderstaligen vereenvoudigt.” 

Hoe werkt het?
“Zorgverleners kunnen met de app een 
klassiek voorgesprek voeren. Naast een 
woordenboekfunctie worden ook veel-
gebruikte zinnen vertaald. Basisvragen 
als ‘heb je koorts?’ of ‘kan je tonen waar 
je pijn hebt?’ stel je heel makkelijk via de 
applicatie. Daarnaast is er een luik met 
illustraties waarmee zorgverleners een 
verhaal op maat kunnen maken. Alles in 
de app wordt visueel ondersteund én 
ingesproken door moedertaalsprekers.” 

Het is dus meer dan een vertaalapp?
“Zeker. Vertaalapps zijn handig, maar ze 
zijn niet gemaakt om medische gesprek-
ken te ondersteunen omdat ze zich bep-
erken tot een vertaling van vrij algemeen 
taalgebruik. Een zorgverlener kan zich met 
HET KLIKT! makkelijk aanpassen aan de 
noden van de patiënt.” 

Is een tolk dan geen optie?
“In principe wel, maar door de toenemende 
vraag naar zorg in een toenemend aantal 
talen, zijn er vaak niet genoeg tolken  
ter beschikking. Bovendien kost een  
professionele tolk bijna vijftig euro per 
uur. Die prijs is sinds 2018 verzesvoudigd. 
De logische reactie daarop is dat patiënten 
vaker grijpen naar informele tolken.  
Dat kunnen broers, zussen of zelfs  
kinderen zijn. Maar dan is er geen  
enkele discretie en gaat er vaak informatie 
verloren. Dat kan gevaarlijk zijn en het 
brengt bovendien kwaliteitsvolle zorg 
voor anderstaligen in het gedrang.”

Waar staat het onderzoek nu?
“We hebben nu een applicatie gemaakt 
met twee thema’s gelinkt aan kinderen. 
Een gaat over zindelijkheidstraining en 
een over de toediening van medicatie. Die 
thema’s vind je in zeven talen: Arabisch, 
Engels, Farsi, Frans, Turks, Oekraïens en 
Nederlands. In de toekomst gaan we aan 
de slag met andere thema’s en talen en 
testen we de applicatie verder samen met 
zorgkundigen. We gaan ook op zoek naar 
commerciële partners die een licentie-
overeenkomst willen afsluiten.”

Wat is je grootste drijfveer?
“Het werkt motiverend om zinvol werk  
te doen. Het spanningsveld tussen  
fundamenteel en toegepast onderzoek 
daagt me uit. De vertaalslag van onder-
zoeksresultaten naar het brede publiek 
maak ik graag. Voor mij mag het allemaal 
sneller gaan, want de nood is hoog.”

Ellen helpt  
anderstaligen 
aan beter  
verstaanbare 
zorg

Een zorgverlener kan zich met  
HET KLIKT! makkelijk aanpassen 

aan de noden van de patiënt.

Zorgverleners die zorg bieden aan anderstaligen 
lopen vaak vast op één groot obstakel: communicatie. 
UGent-professor Ellen Van Praet van de vakgroep  
Vertalen, Tolken en Communicatie ontwikkelde met 
haar team de app ‘HET KLIKT!’, om hen te ondersteunen 
bij het overbruggen van de taalbarrière.

84

lees meer
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De Vlaamse rijopleiding en 
rijexamens zijn hervormd in 
2017. De Vlaamse Overheid 
vroeg het IMOB, het Instituut 
voor Mobiliteit van UHasselt, 
om een grondige evaluatie. 
Meer dan 50 aanbevelingen 
liggen nu op het bord van de 
Vlaamse Regering. Professor 
Tom Brijs licht ze toe.

Hoe maken we jonge  
autobestuurders meer 
klaar voor de weg?

Waarom zijn de rijopleiding en het 
 rijexamen geëvalueerd?
“Een betere rijopleiding moet jonge autobestuurders beter 
voorbereiden op de weg en zo de ongevallenstatistieken 
naar beneden helpen. Uit onderzoek blijkt dat zij zichzelf 
vaker overschatten, en daardoor meer betrokken zijn bij 
ongevallen. Daarom wil de Vlaamse Overheid de opleiding 
grondig evalueren en actualiseren. Ze klopte daarvoor aan 
bij het Instituut voor Mobiliteit van UHasselt.” 
  

Hoe hebben jullie die analyse  
aangepakt?

“Het IMOB heeft 5.500 mensen bevraagd over de  
maatregelen, van jonge bestuurders en kandidaat- 
bestuurders tot begeleiders, examinatoren en  
rijlesgevers. Ook beroepsorganisaties als GOCA  
Vlaanderen (het expertisecentrum voor autokeuring)  
en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) zijn bij die 
enquête bevraagd. Daarnaast analyseerde het instituut 
heel wat data, zoals slaagcijfers en het aantal verkeers- 
ongevallen, en voerde het een grondige wetenschappelijke 
literatuurstudie rond de laatste inzichten.”

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen?
 » Voorzie één gecentraliseerd overzicht van alle 

ondersteuningsmiddelen (zoals een website) die 
kandidaat-bestuurders kunnen raadplegen. Waarom? 
Uit onderzoek blijkt dat de middelen vaak niet of 
te laat bekend zijn. Dat kan bijvoorbeeld als ze zich 
inschrijven op het theorie- en praktijkexamen en via 
hun rijlesgever.

 » Voer een aangepast vormingsmoment in voor de bege-
leiders om de wegcode op te frissen en voor praktische 
tips. Dat kan bijvoorbeeld online of via een brochure.*

 » Voer een langere oefenperiode in van minimaal vijf 
maanden als toelatingsvoorwaarde voor het prak-
tijkexamen. Uit internationale cijfers blijkt dat het 
aantal ongevallen dan daalt.* 

Hoe werkt Zipster?
Zipster-oprichter Stijn Coolbrandt:  
“Als zorgverleners vermoeden dat hun 
patiënten psychosociale hulp nodig 
hebben kunnen ze op het platform  
terecht. Ze vinden er  een korte vragen-
lijst die ze met de patiënt overlopen, 
zodat ze het achterliggend probleem 
snel kunnen detecteren. Vervolgens 
stelt Zipster geschikte organisaties in 
de buurt voor. Zorgverleners kunnen 
de patiënt doorverwijzen, als die daar 
toestemming voor geeft. Ook de  
uiteindelijke begeleiding kunnen ze  
op het platform opvolgen.”

Wat is het grote voordeel 
van Zipster? 
“Zipster verlaagt de drempel om patiënten 
door te verwijzen naar psychosociale 
hulp. Zo kunnen mensen sneller terecht 
bij de meest aangewezen organisaties. 
Denk maar aan lokale OCMW’s en CAW’s 
(Centrum Algemeen Welzijnswerk, red.) 
of centra die werken rond armoede,  
verslaving of tewerkstelling. Want 
mentale gezondheid is minstens even 
belangrijk als fysieke gezondheid.” 

“Sterker nog: hoe meer psychosociale 
problemen, hoe groter de kans dat je 
ook fysieke problemen krijgt. Dat willen 
wij aanpakken.”

Wat is de meerwaarde  
voor wetenschappelijk  
onderzoek?
Professoren Hilde Philips en  
Hilde Bastiaens (Faculteit Geneeskunde  
en Gezondheidswetenschappen,  
Universiteit Antwerpen): “Wij kijken  
met welke data op het platform we op  
termijn de doorverwijzingen kunnen 
evalueren. Dit project is uiteraard 
interessant voor ons, omdat we zo de 
maatschappelijke meerwaarde kunnen 
onderzoeken. Wat bereiken we met  
de doorverwijzingen? Verlopen ze  
effectief beter? Met die vragen gaan  
we aan de slag, om zo de gezondheids-
zorg te verbeteren.”

1
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*Maatregel twee en drie zijn intussen  

goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Hoe lager de drempel naar psychosociale hulp, hoe beter. Dat is 
het uitgangspunt van Zipster, een project van software- 

ingenieur Stijn Coolbrandt en UAntwerpen. Op dat digitaal 
doorverwijzingsplatform brengen zorgverleners hun patiënten 

in enkele klikken in contact met lokale welzijnsactoren. 

De brug tussen  
hulpverleners: dankzij  

Zipster verwijzen zorg- 
verleners makkelijk door

lees meer
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https://www.youtube.com/watch?v=rbzW59EIAiE


Facts & figures

19.853
Aantal onderzoekers op 
1 februari 2022 (in VTE)1 

184
Aantal toegekende  

octrooien, 20213

€327.026.709
Inkomsten uit  

contractonderzoek met  
de privésector, 20214

€

1.668
Aantal actieve  

octrooifamilies in  
portfolio, 20215 

€157.532.476
Inkomsten uit Europese  

programma’s, 20216

€

14.000+
Aantal werknemers bij  

de spin-offs, 20218

12
Aantal wetenschaps- 

parken, 202210

Bronnen 
1 VLIR-personeelsstatistieken
2-5 TTO’s 
3 ECOOM
4-6    Resultatenrekeningen universiteiten
7-8-9  TTO’s 
10 TTO’s (enkele ervan, zoals wetenschapspark
           Leuven Noord, zijn nog in ontwikkeling) 
11  TTO’s (enkele hiervan, zoals Innovation  
     Cradle Leuven, zijn nog in ontwikkeling)

CLEANTECH 
& ENERGIE

LOGISTIEK 
& MOBILITEIT

ENGINEERING

VOEDING 
& LANDBOUW

EXACTE EN 
TOEGEPASTE  

WETENSCHAPPEN

ICT & 
ELEKTRONICA

GEZONDHEIDS- 
ZORG

MATERIALEN  
& CHEMIE SOCIALE &

HUMANE
WETENSCHAPPEN

7.681
Aantal nieuwe  

onderzoekscontracten,  
20212

430
Cumulatief aantal  

opgerichte spin-offs, 20217 

14
Aantal  

incubatoren, 
202211 

142
Aantal business  

developers, 20229

16

26

14 8

12

4610

46
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De diensten voor technologietransfer (TTO’s) stimuleren de uitwisseling  
van kennis en technologieën van de Vlaamse universiteiten met het  
bedrijfsleven en de samenleving. Via het gezamenlijk initiatief TTO Flanders 
bieden de TTO’s een uniek portaal tot deze kennis en slaan zo een brug  
tussen wetenschap en bedrijfsleven.  

De TTO’s zijn dagelijks bezig met:

Business development
De technology transfer officers en business developers van het Industrieel 
Onderzoeksfonds (IOF) fungeren als uniek aanspreekpunt voor bedrijven.

Onderzoekssamenwerking
De universiteiten komen de R&D-noden van bedrijven tegemoet door  
verschillende types van samenwerking.

Beheer van intellectuele eigendom
De TTO’s beschermen intellectuele eigendom en licentiëren  
universitaire technologieën.

Ondersteuning van regionale ontwikkeling
De TTO’s zijn nauw betrokken bij de opstart en het beheer van  
incubatoren en wetenschapsparken.

Oprichting van innovatieve spin-offs
De TTO’s begeleiden onderzoekers bij het vertalen van innovatieve  
onderzoeksresultaten naar een volwaardige onderneming.

Toegang tot incubatie- en zaaikapitaal
De TTO’s assisteren in het zoeken naar financiering van innovatieve  
onderzoeksprojecten in een vroeg ontwikkelingsstadium.

Bevordering van ondernemerschap en innovatie
De TTO’s bieden training en coaching aan en bouwen netwerkinitiatieven  
en technologieclusters uit.

COLOFON
‘Een wereld van verschil’ 
is gepubliceerd in gedrukte  
versie en in elektronische versie, 
en is als download beschikbaar 
op de website: 
www.ttoflanders.be 
 

Redactie:
The Fat Lady
Verantwoordelijk uitgever:
Jurgen Joossens,  
hoofd UAntwerpen 
Valorisation Office 
Middelheimlaan 1,  
2020 Antwerpen

CONTACTPUNTEN TTO’S
KU Leuven 
KU Leuven Research & Development
lrd@kuleuven.be
www.kuleuven.be/lrd
UGent
UGent TechTransfer
techtransfer@ugent.be

www.ugent.be/techtransfer
UHasselt
UHasselt Tech Transfer Office
techtransfer@uhasselt.be
www.uhasselt.be/techtransfer
UAntwerpen
UAntwerpen Valorisation Office
valorisatie@uantwerpen.be
www.uantwerpen.be/forcompanies
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
VUB TechTransfer
techtransfer@vub.be
www.vubtechtransfer.be

DE TTO’S, HÉT AANSPREEKPUNT 
VOOR SAMENWERKING  
MET DE ONDERZOEKSWERELD

Voor deze publicatie zijn verschillende bronnen gebruikt, net als  
informatie aangeleverd door de tech transfer offices (TTO’s) van de vijf 
Vlaamse universiteiten. De informatie in het luik ‘Facts & figures’ is een 
momentopname, actueel op het moment van verschijnen van deze 
publicatie. TTO Flanders is niet aansprakelijk voor schade, verliezen 
of andere gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de 
gegevens, informatie of adviezen in deze publicatie.
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