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Beste lezer

Naast onderwijs en onderzoek heeft de KU Leuven
nog een belangrijke opdracht: relevant zijn voor
de samenleving. Dat kan vele vormen aannemen,
van het adviseren van onze beleidsmakers, zoals we
het afgelopen jaar hebben gezien met de corona -
crisis, tot kennis teruggeven aan de gemeenschap.
Een belangrijk aspect is outreach: onze inzichten en
ervaring rechtstreeks naar het grote publiek brengen,
nieuwe generaties inspireren en verantwoording
afleggen voor wat wij doen.

“Als je het niet aan een zesjarige kunt
uitleggen, begrijp je het zelf niet goed.”
Albert Einstein 

Kinderen en jongvolwassenen zijn bijzonder belangrijke
doelgroepen. Zij bevinden zich in de periode van hun
leven waarin ze het meest ontvankelijk zijn voor nieuwe
informatie, maar ook het meest beïnvloedbaar.
Correcte informatie verstrekken aan jongeren is de
beste manier om vooroordelen en misvattingen aan
te pakken nog voor ze ontstaan. Het is ook een
unieke gelegenheid om jonge geesten warm te
maken voor wetenschappelijk onderzoek, hen te laten
zien hoe leuk het kan zijn, en hoe het voor iedereen
toegankelijk kan zijn. Tegelijk kunnen we iets doen
aan de diversiteitskloof waarmee we in onze eigen
rangen worden geconfronteerd, door specifiek
ondervertegenwoordigde en kansarme groepen te
bereiken en hen bewust te maken van mogelijkheden
die zij anders misschien niet zouden zien.

Ook het brede publiek is een belangrijke doelgroep.
Ons onderzoek wordt grotendeels gefinancierd door
de overheid. Het is dan ook onze plicht verslag uit
te brengen over wat we doen, niet alleen aan de
financierende instanties, maar ook rechtstreeks
aan het publiek. 

Zo kunnen we onze passie delen, en zo kunnen we
laten zien hoe ons onderzoek bijdraagt tot meer
kennis in de wereld, en tot een betere samenleving
– en hopelijk kunnen we het grote publiek overtuigen
van de relevantie van ons werk.

Maar outreach is niet alleen eenrichtingsverkeer van
informatie naar de buitenwereld. Zoals onderwijs
een dieper inzicht in een onderwerp vereist, zoals
lesgeven een belangrijke manier is om zelf te leren,
zo ook vereist het uitleggen van je onderzoek aan een
ongetraind oor dat je het terugbrengt tot de essentie.
Waarom vinden we dit onderzoek belangrijk? Wat
zullen we hiervan leren? Wat willen we bereiken?
Zo kunnen we ons eigen stukje toevoegen aan de
grote puzzel van de vooruitgang van de kennis.

Als je eenmaal begint met outreach, word je daar
quasi onmiddellijk voor beloond, door de sterretjes in
de ogen van een kind bij het idee om de werking van
het heelal te onderzoeken, door het delen van
Eureka-momenten met een enthousiast publiek. 

En er zijn vele manieren om de hand uit te steken.
We hoeven niet allemaal een quasi-permanente
uitnodiging voor tv-studio’s te hebben. De Faculteit
Wetenschappen biedt spannende mogelijkheden zoals
het Scientist@School-programma, Ladies@Science,
of het STUUR-lab. Of misschien wil je wel lezingen
geven voor amateurverenigingen, een Pint Of Science
delen, of je liefde voor wielrennen samenbrengen met
je passie voor wetenschap langs de Big Bang Route.
Ook sociale media zijn een deur naar een eindeloze
wereld die je kan gaan verkennen. Of je nu een
doctoraatsstudent, een onderzoeker of een alumnus
bent, er is geen reden om niet mee te doen! 

Deel je wetenschap. Reach out.

Thomas Elias Cocolios
Hoofddocent, Instituut voor Kern- en Stralingsfysica
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Over de hond van
Vlaanderen

Een hond van Vlaanderen? Tenzij je uit Hoboken
komt, het Suske en Wiske album “Het dreigende
dinges” hebt gelezen of je hebt verdiept in
het beeld van het kindje en de hond die samen
onder een dekentje van kasseien rusten aan de
Kathedraal in Antwerpen, zal je je wellicht afvragen
over welke hond het precies kan gaan. 
In Japan is フランダースの犬, Furandāsu no inu,
De hond van Vlaanderen, echter wel zeer bekend.  

WELKE HOND?

“A dog of Flanders” was oorspronkelijk een novelle uit 1872 van de Engelse
Marie Louise de la Ramée (pseudoniem Ouida). De novelle vertelt het verhaal
van de arme weesjongen Nello en zijn trouwe hond Patrasche. Nello redt
Patrasche van een erbarmelijk leven als lastdier en vanaf dat moment zijn de
twee onafscheidelijk. Het verhaal speelt zich af in een dorp in de buurt van
Antwerpen en in de stad zelf, voornamelijk in en rond de kathedraal.

Begin 20ste eeuw kwam dit verhaal in Japan terecht, waar het verplichte
literatuur was in de lagere scholen. Het kinderboek kende talrijke edities.
Toen het verhaal in 1975 ook als anime (Japanse tekenfilm) werd uitgebracht,
bereikte het een nog groter publiek. Ook in de Verenigde Staten werd het
meermaals verfilmd, maar dit even terzijde.

Het verhaal over Nello en Patrasche was vooral razend populair in Japan,
o.a. omdat het traditionele Japanse waarden zoals moed, hoop en
zelfopoffering accentueert. 

Het leert Japanse kinderen om elke situatie,
hoe ondraaglijk ook, eervol te ondergaan.
Ook bij tegenslag blijft Nello immers doen
wat er van hem verwacht wordt.

Het verhaal en vooral ook de visuele voorstelling
uit de anime, waarin (spoiler alert!) het jongetje en
de hond sterven in de kathedraal van Antwerpen
op een koude kerstavond, inspireerden veel
Japanse toeristen ertoe om bij hun bezoek aan
Europa zeker een stop te maken in Antwerpen.
Dat bleek onder andere uit een voorafgaand
onderzoek door De Gruyter en Van Broeck 
(2002, gepubliceerd in 2004).

DOOR EMMA DEKNOCK

4

WETENSCHAP EN ONDERZOEK (1)

Winnaars thesisprijzen

Zoals aangekondigd in het vorige nummer van science@leuven, vindt u
in deze editie nog drie bijdragen van recent afgestudeerde masters in de
wetenschappen, die met hun masterproef een prijs hebben gewonnen.
Samen met de bijdragen die in maart al verschenen, tonen deze artikels
een gevarieerde staalkaart van het onderzoek dat onze masterstudenten
uitvoeren.

Emma Deknock



HET ONDERZOEK

Als Japanologe boeide dat gegeven me enorm.
Ik wilde dan ook te weten komen of het verhaal
anno 2019 nog steeds een invloed had op het
Japanse toerisme naar Antwerpen. Onder
begeleiding van mijn promotor prof. Anne-Marie
Van Broeck, maakte ik er het onderzoek voor
mijn masterproef in Toerisme van.

Leefde dit verhaal nog steeds in de harten van de
Japanners, en dan vooral in die van de jongere
generaties? Was het nog steeds een element in
hun bezoek aan Antwerpen? En hoe profileerde
Antwerpen zich naar de Japanse toeristen?

Aan de hand van reiswebsites en een aantal andere
bronnen, waaronder de Japanse Tripadvisor,
bekeek ik welk beeld Japanse toeristen van
Antwerpen hebben. Dankzij interviews met elf
Japanse uitwisselingstoeristen (aan de KU Leuven)
en elf Japanse toeristen in april en mei 2019 diepte
ik mijn bevindingen verder uit. In die interviews
polste ik niet enkel naar welk beeld zij van
Antwerpen hadden, welke plaatsen ze in de stad
bezochten en waarom, maar ook of zij dachten
dat Nello en Patrasche bekend zijn in Japan,
en of het duo een belangrijke reden kan zijn voor
andere Japanse toeristen om de stad te bezoeken.

DE HOND LEIDT NOG STEEDS NAAR DE STAD

Jongere generaties Japanners geven aan dat
ze het verhaal kennen, hoewel ze het boek niet
gelezen hebben en ook de anime noch de
verfilming gezien hebben. Ook vandaag de dag
blijft “A Dog of Flanders” een onderdeel van
de Japanse cultuur. Zeker de slotscene in de
kathedraal is door iedereen gekend en wordt vaak
gebruikt binnen de Japanse populaire cultuur. 

Zo komt ze vaak voor in quizvragen, maar ook in reclamecampagnes voor
noedels werd er al naar verwezen.  

Een uitwisselingsstudente verwoordde het als volgt: “Als Japanner is het
[verhaal] niet iets waar je elke dag aan denkt, maar ik denk dat het wel iets
is dat in de harten van mensen aanwezig is.”

De meeste Japanners zijn dus vertrouwd met de kathedraal. Een bezoek
aan het schilderij “De kruisafneming” van Rubens, de plek waar de
protagonisten sterven, is dan ook nog steeds een must voor Japanse
toeristen tijdens een bezoek aan Antwerpen. Op de websites van Japanse
reisbureaus en zelfs Tripadvisor wordt Antwerpen nog steeds vaak in een
adem vermeld met het verhaal. Zo vermeldt het reisbureau JTB in de
reisbeschrijving bijvoorbeeld expliciet dat Antwerpen “bekend is als setting
voor de roman “Een hond van Vlaanderen””.

DE HOND IN DE STAD

Hoewel Antwerpen zelf zich, o.a. op VisitFlanders, wil profileren als
een hippe en moderne stad, vindt dat weinig weerklank onder de Japanse
bezoekers. De stad zelf maakt weinig of geen gebruik van het potentieel 
van het verhaal van Nello en Patrasche. 

Op de Japanse site van VisitFlanders wordt Antwerpen voorgesteld als een
‘Coole Stad’ en spreekt men vooral over mode en diamanten. Er is echter
geen vermelding van Nello en Patrasche. Enkel op de pagina over de
kathedraal is er enkel een korte verwijzing naar het duo. Als eerste
verwijzing naar dit verhaal, verscheen in 1985 een beeldje van de vrienden
in Hoboken, dat zich in het dorp van het verhaal meende te herkennen.
Het duurde tot in 2003 voor er een eerste verwijzing in Antwerpen kwam.
Het huidige beeldje dat het vorige verving, verscheen in 2016.
Die verwezenlijkingen kwamen voornamelijk tot stand dankzij privé-
initiatieven. Verder zijn er geen verwijzingen naar het verhaal in de stad.
Een gemiste kans want Japanse bezoekers gaven in het onderzoek aan dat
ze wel hadden verwacht wat meer over Nello en Patrasche tegen te komen.  

“A dog of Flanders” blijft ook in 2019 een stempel drukken op het Japans
toerisme in Antwerpen. Het verhaal en de stad blijven met elkaar verbonden.
Het verhaal heeft daarnaast ook potentieel om bezoekers uit Zuid-Korea,
de Filippijnen, en andere Aziatische landen, waar het verhaal ook bekend is,
aan te trekken. t
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Although indispensable to our society, the chemical
industry remains a significant contributor to CO2

emissions and waste generation. Solvents have
been recognized as the prime source of chemical
pollution. Their replacement by water would be a
crucial step towards a more sustainable, green way
of chemistry. However, the limited solubility of
many chemicals in aqueous media hampers the
widespread implementation. Hydrotropes increase
the solubility of otherwise insoluble compounds in
water. As such, it was investigated if they could
provide the missing link.

WATER AS A GREEN ALTERNATIVE TO SOLVENTS?

In the late 90s, Anastas and Warner developed the principle of green
chemistry. This philosophy pleads for performing chemistry in a fashion
reducing or eliminating the impact on the environment and human health.
Industry, governments, and research centra nowadays embrace this point of
view, resulting in a gradual shift towards sustainability on the molecular level.

One of the key concepts within green chemistry is avoiding solvents or
replacing them with non-hazardous, environmentally benign alternatives.
Solvents are of high convenience for the synthesis and purification of
chemical compounds, resulting in an extensive usage. They nevertheless
direly impact worker safety and the environment. Various solvents are
toxic and may cause cancer and organ damage. Also, their volatility and
flammability can pose safety risks. Moreover, their production requires
the use of depletable fossil fuels. Additionally, the use of solvents has been
linked to a decreased air quality. Sustainable alternatives are currently being
scrutinized and have already led to various successful implementations in
an industrial setting.

Water, covering 71% of the earth’s surface, is an almost inexhaustible 
and widely available solvent. It is environmentally benign, inexpensive, 
non-flammable and non-toxic. Being able to conduct experiments in
aqueous media is a green chemists’ dream. However, many reactions are
unsuccessful in water due to the insufficient solubility of the compounds. 

Hydrotropes: enabling
novel chemistry in water

A sustainable, solubility-enhancing agent is what
seems needed to make this dream come true.

HYDROTROPES: GREEN SOLUBILIZING AGENTS

A promising class of compounds for this purpose
are hydrotropes. They represent a wide variety
of small molecules, including several salts and
biomolecules. These molecules commonly
encompass a polar head (a water-soluble part)
and an apolar tail (a water-insoluble part). Due to
this feature, hydrotropes are able to interact
with both water and the insoluble chemicals.
This significantly increases the water solubility
of the latter. They are very similar in structure to
surfactants (detergents). Surfactants, however,
have longer apolar chains. In order to shield these
from the water, highly structured aggregates
are formed. In the resulting oil-like pockets
compounds can be dissolved. For hydrotropes,
the tails are too short to result in spontaneous
structuring. Only when a water-insoluble
compound is added a limited, less structured
kind of aggregation can occur. This property
makes hydrotropes more selective in the
chemicals they can dissolve. They already fulfill
their solubilizing purpose in various applications,
including cosmetics, soaps, and even within your
own body. Hydrotropes are considered non-toxic,
involatile, and biodegradable. As a result they are
of little ecological concern.

The use of hydrotropes in chemical synthesis
has not been studied extensively yet. However,
research shows that the reaction products can
be recovered from the reaction mixture by
dilution. The hydrotropic solution and the
compound can then be separated by filtration.
Additionally, it has been shown the hydrotropic
solutions are recyclable, allowing for their reuse.
These features lead to an approach requiring no
solvents and thus having a limited environmental
impact. In conclusion, hydrotropes seem like the
ideal sustainable candidates to extend the
possibilities of chemistry in water.

BY SEM BLEUS

WETENSCHAP EN ONDERZOEK (2)
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USING HYDROTROPES FOR NEW REACTIONS
IN WATER

Our laboratory is specialized in a class of
compounds called macrocycles. These
compounds often require a large solvent
consumption. Surprisingly, their synthesis in
hydrotropic solutions has not been reported
in literature yet. Being able to contribute to
a relatively unexplored field of study got me
motivated. As such, I enthusiastically started
with my thesis paper and opted to dedicate
my project to one particular set of macrocycles.
After only testing a few hydrotropic solutions,
we found a suitable medium. Driven by this
success, I prepared various structural variations,
and the hydrotrope seemed generally applicable.
I then compared these results with those in pure
water and in a solvent. To my delight, the reactions
in the hydrotropic solution outperformed those
in water. The performance was even similar
to those in a solvent, rendering the reaction
medium a valuable green alternative. Interestingly,
the hydrotropic medium led to a different form of
the macrocycle as when a solvent was used.
This observation may open up enthralling new
applications for these molecules. 

Although I am pleased with my results, I did not
have the possibility to investigate the recyclability.
Research will be conducted soon to ensure the
developed process is fully sustainable. I hope
these results promote further research on
hydrotropic solutions and contribute to a more
sustainable society. t
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Schematic overview of chemical syntheses in hydrotropic media

Difference in solubilization between a surfactant and a hydrotrope



“’Dat is wetenschap …”.
Het is een zin die veel jonge
onderzoekers te horen krijgen
wanneer hun experimenten
negatief of zonder besluit
eindigen. Slechts een magere
troost wanneer je met veel
enthousiasme werkt aan proeven
die maar geen positieve resultaten
opleveren zoals helaas het geval
was bij mijn masterthesis. 

Na zeven maanden onvermoeibaar testen en
optimaliseren deed mijn onderzoek me denken
aan de oude Griek Sisyphus die continu een
grote rotsblok de berg opduwde om het
vervolgens telkens weer naar beneden te zien
donderen wanneer de top bijna bereikt was.
In tegenstelling tot de arbeid van Sisyphus
waren mijn tegenslagen gelukkig niet oneindig.
Kort na de verdediging van mijn masterthesis
bereikten meerdere wetenschappelijke
rotsblokken de top zonder naar beneden te
crashen zoals het geval was voor de Griekse
koning. Of anders uitgedrukt: de doorzetting
rendeerde en eindelijk werden er positieve 
data verkregen!

MUCOVISCIDOSE

Mijn thesisproject had als doel een geavanceerde
CRISPR-gebaseerde technologie, ‘base editing’,
te ontwikkelen voor mucoviscidose, ook gekend
als muco of Cystic Fibrosis in het Engels. Muco is
de meest voorkomende dodelijke erfelijke ziekte
in de westerse wereld en wordt veroorzaakt door
mutaties in één enkel gen, genaamd ‘CFTR’. 

Hoe de Sisyphus-arbeid in mijn master
thesis toch resulaten opleverde voor
een potentieel geneesmiddel voor
mucoviscidose

Dat gen codeert voor de productie van een ionkanaal dat essentieel is voor
de normale werking van de luchtwegen. In België wordt geschat dat 1 op
22 inwoners drager is van een gemuteerd allel dat muco kan veroorzaken,
wat wil zeggen dat één van de twee kopijen die we hebben een foutje heeft
in het DNA.  Zo lang één van beide kopijen helemaal correct is en een
functioneel ion kanaal oplevert, is er geen enkel probleem. Wordt een baby
echter geboren met een mis-spelling in beide kopijen, zal het kindje muco
hebben. Het ontbreken van een normaal werkend CFTR-kanaal heeft ernstige
gevolgen: de longen worden niet voldoende gehydrateerd en produceren
taaie slijmen of mucus die slecht afgevoerd worden. Vandaar ook de naam
taaislijmziekte. De dikke mucus-lagen maken het moeilijk om normaal te
ademen en stimuleren ook chronische infecties door bacteriën en schimmels.
Het probleem situeert zich echter niet alleen in de longen: het CFTR-kanaal
speelt ook een belangrijke rol in een heleboel extra organen, wat leidt tot
een groot aantal klinische symptomen die de dagelijkse aandacht vragen
van de patiënt en zijn of haar gezondheidsmedewerkers.

CRISPR ALS REDDINGSBOEI!

Hoewel het gen dat aan de basis ligt van mucoviscidose al in 1989 ontdekt
werd, is er nog steeds geen geneesmiddel gevonden dat de patiënten
kan verlossen van hun ziekte. Aangezien muco het directe gevolg is van
mutaties in één enkel gen, zou de correctie van die ene kleine fout
de patiënt potentieel permanent kunnen genezen. 

DOOR MATTIJS BULCAEN
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Een foto van mezelf in het moleculair labo, bezig met het kloneren van de gids-sequenties die nodig
zijn om muco-mutaties met de prime editor te corrigeren.



Mijn missie als verse masterstudent was om een van de CRISPR-afgeleide
technologieën, genaamd ‘adenine base editing’ of ABE, aan de praat te
krijgen voor de G85E-mutatie. G85E is een van de mutaties die moeilijk te
behandelen is en ook een ernstige vorm van muco veroorzaakt. Op dat
moment, in september 2019, was ABE een recente toevoeging aan de
CRISPR-gereedschapskit voor DNA-correcties en superspannende
technologie om mee te werken. Waarom precies? ABE heeft een paar
opmerkelijke voordelen over de klassieke CRISPR-aanpak die die DNA-
correctietechniek een stuk efficiënter en veiliger maakt. Voor de ontwikkeling
van base-editors konden herstellingen enkel aangebracht worden door
eerst de dubbele DNA-streng in twee te breken en die vervolgens te
corrigeren via een sjabloon dat de gewilde wijzigingen in DNA-letters
bevatte. Het openbreken van DNA is echter niet zonder risico en
daarenboven is correctie met behulp van een sjabloon evident noch
efficiënt. De ABE-technologie omzeilt echter beide nadelen door enkel
een kleine chemische modificatie aan te brengen op een van de basenpaar
letters. ABE gebruikt wel de programmeerbare ‘GPS’ van CRISPR, maar de
schaartjes zijn geïnactiveerd zodat er niet meer geknipt kan worden.
De chemische modificatie die wordt aangebracht laat de letter ‘A’ lijken
op een letter ‘G’. Een heel handige eigenschap aangezien meerdere
mucoviscidosemutaties, net als G85E, worden veroorzaakt wanneer
een letter ‘G’ accidenteel wordt omgezet naar een ‘A’. Doordat de ABE
technologie de omgekeerde wijziging kan doorvoeren, kan het dergelijke
mutaties in principe corrigeren.

THEORIE VERSUS PRAKTIJK

Toen ik voor het eerst het wetenschappelijk artikel over ABE las, stond ik
werkelijk versteld. Wat een opmerkelijke technologie! Eens in het labo,
ontworpen we de zogenaamde CRISPR-gidssequenties die het enzyme
vertellen welke letter precies moet worden aangepast. Kort daarna kon ik
DNA uit celculturen extraheren en nagaan of de mutatie was hersteld. u

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan,
aangezien het menselijke genoom meer dan zes
biljoen letters of basenparen bevat. Hoe vind je
nu die ene foutieve letter en nog belangrijker:
hoe pas je enkel die ene letter aan? Welnu,
de CRISPR-technologie biedt die mogelijkheden!
De genetische schaartjes, ontdekt in 2012,
ontvingen vorig jaar nog de Nobel Prijs in Chemie
en nauwelijks negen jaar na hun ontdekking
worden ze al getest in de kliniek. Spectaculaire
voorbeelden zoals de Amerikaanse vrouw
Victoria Gray, die via CRISPR genezen werd van
haar sikkelcelanemie wijzen richting een groot
potentieel voor genetische ziektes. CRISPR zou
wel eens grondig kunnen huishouden in de
huidige lijst met ongeneesbare ziektes.

BASE EDITING OM G85E TE CORRIGEREN,
EEN MUTATIE DIE MUCO VEROORZAAKT 

CRISPR aan de ene kant en mucoviscidose aan
de andere kant werden de twee hoofdonderdelen
van de masterthesis die ik in september 2019
startte in de groep van dr. Marianne Carlon in het
labo voor Moleculaire Virologie en Gentherapie
geleid door prof. Zeger Debyser. De groep van
dr. Carlon heeft al vele jaren ervaring in het
mucoviscidose-onderzoek en onderzoekt
verschillende therapeutische strategieën voor
muco. Dat gaat zowel van potentiële gentherapie
en genmodificatie met CRISPR tot medicijnen
gebaseerd op kleine moleculen. 

9

Twee foto’s genomen via confocale microscopie van cellen die een mucoviscidose-veroorzakende mutatie bevatten. In blauw zie je de celkern (DNA). Het CFTR ionkanaal
werd via antilichamen gemerkt met een groene kleur. Enkel wanneer het ionkanaal zich aan de buitenzijde van de cel bevindt (waar het zijn functie uitvoert), kan het
gekleurd worden. De cellen links werden behandeld met een controlemix, de cellen rechts kregen de prime editor met specifieke gids-sequenties binnen. In het rechtse
paneel kan je zien dat in een deel van de cellen CFTR terug aan zijn buitenkant heeft zitten, wat wijst op een correctie van de mutatie.
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Jammer genoeg was dat
na een eerste poging en
vele cycli van optimalisatie
en hertesten niet het geval.
Ik probeerde op
verscheidene manieren 
de methodologie te
veranderen, maar de
foutieve ‘A’ bleef een ‘A’
en kon klaarblijkelijk niet
veranderd worden in een
‘G’. Ik ging op onderzoek
naar een verklaring voor de
teleurstellende prestaties
van ABE en tegen het
einde van februari 2020,
na zes maanden van
gissen & missen, had ik
een kleine lijst met
mogelijke verklaringen.
Eén experiment, waar ik
de werkende CRISPR
schaartjes gebruikte
met de gidssequentie
bedoeld voor ABE toonde aan dat het DNA ter
hoogte van de G85E-fout maar heel zelden werd
geknipt. Hoewel ABE die knipactiviteit niet
gebruikt of nodig heeft, was dat een relevante
ontdekking. Het betekent immers dat de
CRISPR-enzymen wellicht niet efficiënt ter plekke
geraken. Die hypothese werd drie maanden later
bevestigd door de publicatie van een predictie-
algoritme dat voor ABE werd opgesteld. De auteurs
van die paper hadden duizenden gidssequenties
getest voor verschillende doelmutaties en konden
daaruit een computer model opbouwen. 
Onze G85E-gidssequentie kreeg een score van
0.4%. Niet denderend en ook ver onder onze
detectielimiet. Dat verklaarde ook meteen
waarom ik nooit positieve resultaten verkreeg.

TEGENSLAG LEIDDE TOT SUCCES

Omdat ik er niet in slaagde de G85E-mutatie
met ABE te corrigeren, zochten we een
alternatieve aanpak. Toevallig was in oktober
2019, ongeveer een maand na de start van mijn
thesisonderzoek een nieuwe, veelbelovende
CRISPR-technologie gepubliceerd: de ‘prime
editor’ (PE). Die technologie en ook de
gidssequenties die PE gebruikt zijn complexer
dan ABE, maar daar tegenover staan extra
mogelijkheden. Waar ABE in staat was om
specifieke basen ‘A’ naar ‘G’ te veranderen,
laat PE toe om elke A, C, G of T-correctie door
te voeren, én om extra basen in te voegen of

overtollige basen te verwijderen. PE schrijft dergelijke veranderingen
‘real-time’ in de plaats van de genetische fout en heeft daar, net als ABE,
geen dubbelstrengige DNA-breuk voor nodig. Ik testte deze technologie uit
op G85E, maar kon opnieuw geen herstelling van de mutatie terugvinden.
Op dat moment wisten we wel al dat G85E mogelijk in een moeilijke regio
ligt voor de huidige CRISPR-applicaties aangezien klassieke CRISPR, 
ABE en PE allemaal hetzelfde mechanisme gebruiken om de juiste plek 
te bereiken. Enkel het reparatiemechanisme verschilt. Ondertussen, na acht
maanden in mijn doctoraat, heb ik voor twee andere mutaties die muco
veroorzaken 20-30% correctie van het gemuteerde gen kunnen bereiken.
Daarenboven kon ik ook aantonen dat het CFTR-kanaal terug in het
plasmamembraan van die cellen zitten (zie figuur) én dat het kanaal effectief
opnieuw werkt via een methode die evalueert of er terug ionen kunnen
getransporteerd worden. Op basis van de lessen geleerd tijdens mijn thesis,
test ik nu mijn CRISPR-gidssequenties eerst met werkende CRISPR-
scharen om zeker te zijn dat het lokaliseren van PE naar de correcte plaats
in het genoom werkt. Momenteel staan we voor die mutaties dicht bij het
testen op cellen uit darm -en longbiopsieën van mucopatiënten. Als we
kunnen aantonen dat onze PE-strategie in die cellen werkt, brengen we 
de technologie dichter bij vertaling naar de kliniek. Op mijn planning voor 
de komende jaren staat ook nog de uitwerking van PE-strategieën voor
bijkomende mutaties die moeilijk te behandelen zijn en de ontwikkeling 
van efficiënte middelen om de PE-technologie binnen te brengen in een
diermodel voor de muco-longziekte. Kortom, er liggen heel interessante
tijden in het vooruitzicht!

Als eindnoot geef ik graag nog een boodschap mee aan jonge collega-
onderzoekers: laat het herhaaldelijk falen van experimenten je
niet demotiveren. Tegenslag kan leiden tot succes en leert je meer dan
doorzettingsvermogen alleen. Gelukkig is het verhaal van Sisyphus een
mythe en kunnen die dankzij wetenschappelijke data ontkracht worden! t

Grafische weergave van de prime editor aanpak voor de correctie van mucoviscidose-veroorzakende mutaties. Correctie van de
mutatie kan geëvalueerd worden op DNA niveau, maar ook door te kijken of het ionkanaal zich terug in het plasmamembraan
bevindt, waar het zijn functie uitvoert. Dat laatste kan aangetoond worden door het detecteren via antilichamen tegen CFTR die
een fluorescente groep dragen zodat ze zichtbaar worden via confocale fluorescentie-microscopie.



Op basis van lange tijdsreeksen
van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO) en de
Vlaamse Milieumaatschappij,
bevestigt een internationaal team
van onderzoekers rond de
KU Leuven dat hogere water -
kwaliteit leidt tot een meer
soortenrijke visgemeenschap.
Maar alleen de waterkwaliteit
verhogen volstaat niet, ook de
fysieke habitat van de vissen
moet beter worden. 

De lange weg om het leven in de
Vlaamse waterlopen te herstellen

De onderzoekers gingen de invulling van het waterbeleid en de beheers -
maatregelen na met een uitgebreide statistische analyse van de waterlopen
in Vlaanderen. Ze ontwikkelden een statistisch model dat rekening houdt
met de huidige omgeving. Ze keken ook hoe de visgemeenschappen
zouden reageren bij toekomstige beleidsmaatregelen in de lijn van de
Europese Kaderrichtlijn Water(*). 

De resultaten, zopas gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift
Biodiversity and Conservation, geven aan dat waterkwaliteit bepalend is
voor de samenstelling van de visgemeenschap. Hoe beter de waterkwaliteit,
hoe soortenrijker de visgemeenschap. Er zijn zowel maatregelen nodig die
de waterkwaliteit verbeteren inzake nutriënten, als maatregelen die meer
ingrijpen op het herstel van de fysieke habitat voor vissen. Je moet voorzien
in zowel proper water als een natuurlijke leefomgeving met voldoende
afwisseling tussen traag- en snelstromend water, schaduw en zon,
plantengroei en boomwortels, meanders en overstromingsgebied.
Samengevat, de toestand zoals het ooit het geval was. 

De resultaten wijzen er ook op dat de huidige normen volgens deze studie
mogelijk niet overal voldoende zijn om een duurzaam herstel van de
visgemeenschappen te realiseren. u

DOOR IO DEFLEM EN FILIP VOLCKAERT
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In Vlaanderen komt een overmaat aan stikstof- en
fosfaatverbindingen via lucht, bodem en water in
de waterlopen terecht. Dat alles maakt van het
herstel van beken en rivieren een grote uitdaging,
ook omdat volgens de meetgegevens van het
Europees Milieuagentschap (www.eaa.europa.eu)
Vlaanderen tot de minder goede leerlingen in de
Europese klas behoort. 

(*) DE EUROPESE KADERRICHTLIJN
WATER

België en Vlaanderen hebben de doel -
stellingen van de Europese Kaderrichtlijn
Water in het jaar 2000 onderschreven.
Specifiek omvat de richtlijn de bescherming
van alle soorten water (oppervlaktewater,
grondwater, binnenwater en overgangs water);
het herstel van de ecosystemen in en rond
waterlichamen; de vermindering van vervuiling
in waterlichamen; en de garantie voor
duurzaam watergebruik door particulieren
en bedrijven. Het lag in de bedoeling om
een goede milieutoestand van alle wateren
te bekomen tegen 2015. Dit werd een
eerste keer verlengd tot 2021 en recent
opnieuw tot 2027. Om meerdere redenen
werden de ecologische doelstellingen niet
behaald; de waterkwaliteit blijft matig tot
slecht, de structuur van beken en rivieren
is niet aangepast aan biologisch leven en
de visgemeenschappen zijn verzwakt.
Anders gezegd, het water bevat te veel
stikstof en fosfaat, de beken en rivieren
moeten natuurlijker, en de diversiteit en
biomassa van vis kan veel beter. 

Wetenschappelijke referentie: 

Io S. Deflem, Elina Bennetsen, Øystein H. Opedal, 
Federico C. F. Calboli, Otso Ovaskainen, Gerlinde Van Thuyne,
Filip A. M. Volckaert, Joost A. M. Raeymaekers (2021) Predicting
fish community responses to environmental policy targets.
Biodiversity and Conservation. https://doi.org/10.1007/
s10531-021-02154-2

Met dank aan Joost Raeymaekers - 
Foto’s Io Deflem/Camille De Raedemaeker



Het jaarlijkse Science Innovation Gala van
de Faculteit Wetenschappen werd dit jaar
georganiseerd als een satellietevenement
van het And&-festival. Dat tweejaarlijks
evenement is een initiatief van Leuven
MindGate dat toekomstbouwers en
nieuwsgierige geesten van alle achter -
gronden wil samenbrengen en inspireren.

Dit jaar werd het Science Innovation Gala zonder publiek
georganiseerd in het Depot in Leuven. Het werd wel
professioneel opgenomen waardoor iedereen via livestream
mee kon volgen. Gastheer van de avond was professor
Wim Schoutens, coördinator van Innovation Project,
een van de zes OPO’s van de minor Business and Innovation.
Studenten van de minor kregen er een forum om hun
innovatieproject te presenteren.

Tijdens het Gala kwamen ook vijf toponderzoekers aan het
woord. Stuk voor stuk mensen die dankzij hun onderzoek
innovatieve wegen openen. 

Ook een gastspreker van Deloitte, een van de sponsors van
het And& Festival en van het Gala, gaf een korte presentatie. 

In het centrale deel van het Gala kwamen zes studententeams
op het podium. Tijdens de minor Business and Innovation,
die toegankelijk is voor studenten van alle bacheloropleidingen
van onze faculteit, komen zij in contact met topics als
economie, marketing, intellectuele eigendom …
Het innovatieproject is een kernonderdeel van de minor.
Onder begeleiding van experten met diverse achtergronden
werken de studenten aan een project dat vertrekt vanuit
lopend fundamenteel onderzoek aan de faculteit. Ze werken
in interdisciplinaire teams aan een business- en marketingplan,
en leren hoe ze hun project kunnen pitchen. En dat is precies
wat ze op het Gala kwamen doen: in drie minuten het verhaal
van hun project voorstellen.

Bacteriën gebruiken om medicatie af te leveren, de ontwik keling
van nieuwe antifungale geneesmiddelen, een nieuwe aanpak
voor de ziekte van Crohn, vroege detectie en behandeling van
sepsis: de medische projecten doen het altijd goed. Maar ook
heel andere topics als een ‘just in time’-supermarkt en
zelfrijdende auto’s kwamen aan bod. Wat er ook met deze
projecten gebeurt in de toekomst, het opzet om de studenten
te leren hoe je de stap van fundamenteel onderzoek naar de
markt kan maken, is zeker geslaagd! t

DOOR SISKA WAELKENS
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Prof. Wim Schoutens in het Depot in Leuven. 
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For the last 60 years, however, we only had
speculations on plausible astrophysical sites,
none of them being confirmed neither by
observations nor even by simulations.
The detection of neutron star mergers in August
2017 has been followed by the observation of its
so called kilonova remnant by many telescopes
around the world that have confirmed that such
events should host a rich nucleosynthesis by the
r-process. For the first time, we managed to get
some observational confirmation, though indirect,
about a possible r-process site in the Universe,
namely during the coalescence of two neutron
stars. This has drastically changed the r-process
paradigm which up to that date was favouring
core-collapse supernovae of massive stars.
Since I have been working on the possibility
for neutron star mergers to be an important
contributor to r-process elements since 2001,
this observation has played a key role in my
research and for sure will open new avenues
in the future.

You have a theoretical background. How essential is
a direct collaboration with experimental groups for
your field of research and what do you consider the
ideal scenario for such a collaboration?

As  theoreticians, we can propose, simulate,
model, calculate, determine … many physical
phenomena, but clearly all those calculations may
remain speculations. If we want to confirm some
theories, we need experimental (or observational) 
confirmations.

Professor Stéphane Goriely (Institut d'Astronomie
et d'Astrophysique, Université Libre de Bruxelles)
is the recipient of the Francqui National chair
2020-2021. On May 3th, he delivered his Inaugural
Lecture “About the creation of elements in the
universe". The inaugural lecture was followed by a
series of course lectures for the Masters in Physics
and Masters in Astronomy and Astrophysics. 

What are your main research lines and how do these connect to the research
at the Department of Physics and Astronomy?

My main research concerns our understanding of the origin of the
elements in the Universe, a field commonly referred to as “nucleosynthesis”.
We all know that on earth we have elements from the lightest categories
like hydrogen, helium … up to the heaviest like lead, thorium, uranium.
This elemental creation and alchemy took place somewhere in the Universe
through specific nuclear mechanisms. That is what we are trying to
understand in depth. The origin of elements lighter than iron is rather well
explained nowadays. For elements heavier than iron, however, this is not
the case. For those elements many open questions still remain. Answers to
these questions partly come from our understanding, both experimentally
and theoretically, of the nuclear physics phenomena taking place in
astrophysical environments, of the astrophysical sites that could host such
nuclear reactions, as well as from all the relevant information we can get
from astronomical observations. In that respect, the Department of Physics
and Astronomy of KU Leuven plays a fundamental role, both by providing
nuclear measurements and spectroscopic observations that help us
shedding light on the complex phenomena responsible for the production
of the elements heavier than iron in the Universe.

We recently witnessed the start of gravitational wave (astro)physics with not only
the detection of black hole mergers but also of neutron star mergers. Does this
open new avenues for your research as well?

These new detections of neutron star mergers, with, in particular, the first
one GW170817 in August 2017, are playing a crucial role in the field of
nucleosynthesis. We know that about half of the elements heavier than
iron are produced in the Universe by the so called rapid neutron-capture
process (or r-process). From the solar system abundance distribution,
we have clear signatures that such a fast explosive process characterized
by a huge neutron irradiation must have happened somewhere in
the Universe. 

BY PIET VAN DUPPEN
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Understanding the origin
of the elements

Stéphane Goriely



Similarly, experimentalists and observers may
gain from theoreticians to help guiding them
towards new relevant measurements as well as
to interpret some experiments or observations.
So, in all cases, such two-way collaboration
should always be favoured to make progress in
fundamental research. To make it work, we not
only need individuals who are able to work
together with a deep feeling of respect and
consideration for others. They should also have
a strongly shared motivation towards solving a
common problem. If these conditions are met,
the rest is rather simple and based on a good
and regular communication to make step-by-step
progress in the field. 

Researchers are human beings with all their
strengths and weaknesses. To make them work
together is as simple and as difficult as for any
other area of work. I have been lucky to find
extremely rich collaborations, both in human and
professional aspects, in many institutions around
the world, including in particular ULB and
KU Leuven. 

Nuclear astrophysics is a prime example of
multidisciplinary research that not only combines
nuclear physics and astrophysics but also links to
atomic, particle and computational physics.
Moreover, many results of experimental and
observational research are inspiring new science
questions. What would your advice be for students
who want to contribute to such a rich yet complex
multi-disciplinary research environment?

Today, any fundamental research has become
extremely focused, specific, vertical due to the
ever growing technicity of the tools and models
used to conduct research. This is a natural
evolution of research but has the drawback that
we often tend to forget about the final goal and
the main questions we want to find answers for.
Multi-disciplinary research environments are by
definition extremely rich in terms of diversity
and fields covered, and break the verticality
of research by applying specific approaches
to alternative fields of research or by taking
advantage of some expertise in a given field
and applying them to others. 

But to do so, you need to get a minimum understanding of and critical
thinking about the various disciplines at stake. I would strongly encourage
students to first find out the fundamental questions they want to address by
themselves. Then they should not restrict to a unique field, but be open to
the many challenges faced by their colleagues. Almost every important
question nowadays requires an inter- and multi-disciplinary approach and
an extensive collaboration among experts. Therefore each player should be
interested in the contribution of others. 

You are teaching in our Ms Physics and Ms Astronomy and Astrophysics
programmes. Specifically for the Francqui chair, what is the take-away 
message from your lectures?

The main message from my lectures is that, despite huge progress made
in the past decades in theoretical, experimental and observational physics

related to nucleosynthesis, there are still many fundamental questions that
remain open and answering them will require many more efforts in the
future. We could restrict ourselves to the main findings and be happy with
those, but if we dig a bit deeper, we find out that there are still so many
astronomical observations that remain unexplained, so many nuclear and
astrophysical physics phenomena unexplored and so many astrophysical
sites overlooked. Physical phenomena in the cosmos are extremely
complex to simulate or to interpret observationally. Therefore, a multi -
disciplinary and holistic approach combining the many different forms of
physics involved is needed if we want to address the problems in depth.
We also have to remain critical about what is claimed, or even accepted,
by the scientific community, because research is often pervaded by fast
simplistic conclusions that sometimes bring us on the wrong tracks and
slow down research for years as well. This also holds for the subjects
I teach since many of those are still open to intense research and are
far from being well understood physics-wise. t
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Soap Box Science Brussels
Remarkable scientists (including Faculty of Science staff)
bring their research straight to you and will answer
YOUR questions on Saturday, June 26!

www.facebook.com/SoapboxScienceBrussels
soapboxscience.org/ 



Gudrun en Sigrid, twee KU Leuven-alumnae
biologen, werden geselecteerd om deel te nemen
aan HomewardBound, een prestigieus Australisch
project (homewardboundprojects.com.au).  

In een periode van 10 jaar wil HomewardBound 1000 vrouwen uit
de zogeheten STEMM-richtingen (Science, Technology, Engineering,
Mathematics & Medicine) een leadership-programma laten volgen, zodat zij
het voortouw kunnen nemen op weg naar een meer diverse, inclusieve en
duurzame wereld. De intensieve opleiding zal uiteindelijk leiden tot een
expeditie naar … Antarctica, in het gezelschap van uitsluitend internationale
topwetenschapsters! De keuze voor Antarctica is niet toevallig. Het continent
staat met zijn ijsbergen, gletsjers en eindeloze pinguïnkolonies symbool voor
de ontzagwekkende schoonheid van de natuur, en tegelijk voor kwetsbaarheid
door de bedreiging van de klimaatveranderingen.

Gudrun en Sigrid: “Sinds 2016 werden wereldwijd reeds 511 vrouwelijke
wetenschapsters – van astronomen tot zuidpoolexperten, van 21 tot 70 jaar
– geselecteerd om deel te nemen aan dit programma. Wij zijn twee van de
vier Belgische vrouwen die deelnemen aan het programma sinds het 6 jaar
geleden opstartte!”

Gudrun De Boeck (54): “Ik studeerde af aan de KU Leuven als biologe in
1990. Ik combineerde mijn studies met een flinke dosis praesidium functies
bij BIOS (1987-1990). De echte klik met het wetenschappelijk onderzoek
kwam er pas tijdens mijn eindwerk. Mijn thesis over enkele vissoorten in
Congo bracht me meteen in de aquatische wereld, een milieu dat ik niet
meer zou verlaten. Het leidde tot een doctoraat, en uiteindelijk een functie
als professor aan de UAntwerpen, Departement Biologie. Ik bestudeer hoe
de mens, het veranderende klimaat en de vervuiling een invloed hebben op
de vissen in onze beken, rivieren en in de zee. Net als de meeste vrouwen in
de wetenschap moet ik mijn ‘mannetje’ staan in een wereld waar vrouwen
nog vaak in de minderheid zijn. Soms was het een hele klus om carrière en
kinderen te combineren, en eindigden die kinderen wel eens op het werk,
of op een vissersboot … Dat maakt het des te belangrijker om zichtbaar
te zijn, en jonge wetenschapsters aan te moedigen en te helpen om hun
talenten te ontplooien en hun dromen na te jagen. Daarom ben ik ook blij
met mijn selectie voor het HomewardBound-programma: het geeft me een
forum om mijn boodschap voor een inclusieve en duurzame wereld te
verkondigen.”

Sigrid Maebe (50): “Ook ik studeerde biologie
(1988-1992). In mijn laatste jaar was ik praeses
van de studentenvereniging BIOS. Daarna heb ik
in Marseille, Frankrijk, nog twee jaar mariene
biologie gestudeerd. Ik kon dadelijk aan de slag bij
Sea Life Blankenberge en later bij het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
Nu werk ik sinds drie jaar als wetenschaps -
communicator bij Phytofar, de Belgische
vereniging voor de gewasbeschermingsindustrie.
Ik geloof dat als wetenschappers, landbouwers
en het publiek elkaar begrijpen, politici
gefundeerde beslissingen op het gebied van
duurzame landbouw, voedsel en natuur kunnen
nemen. De handvaten die HomewardBound me
nu aanreikt, gebruik ik om me daar met volle
overtuiging voor in te zetten!”

Sigrid werd in 2019 geselecteerd in TeamHB5 en
heeft al een deel van de opleiding achter de rug.
“De bedoeling was dat ik in november 2020 met
80 vrouwen naar Antarctica vertrok om onze
cursus af te ronden én de zichtbaarheid voor
vrouwen in STEMM te vergroten. Covid-19 heeft
de plannen natuurlijk helemaal in de war gestuurd.
De expeditie werd uitgesteld maar de cursus ging
door. Nu ligt een nieuwe datum vast: we vertrekken
in maart 2022, wanneer alle deelnemers
gevaccineerd zijn! Ik kan beginnen aftellen!”

Gudrun kreeg dit jaar een uitnodiging voor
TeamHB6. De cursus begint in maart 2021 en
de reis naar Antarctica is voorzien in maart
of november 2022. t

DOOR GUDRUN DE BOECK EN SIGRID MAEBE
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Alumnae biologie naar Antarctica
met internationale vrouwelijke
topwetenschapsters

Wil jij vrouwen in STEMM een krachtigere
stem geven? Kijk dan op de fondsen -
wervingspagina’s van Sigrid
(www.chuffed.org/project/sigridmaebe) en
Gudrun (www.chuffed.org/project/gudrun)
waar je meer informatie vindt over het
project en hoe je hen kan steunen! 



DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 februari tot 30 april 2021

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n CHEMIE 1/2/21 Jeroen VRANCKEN Symmetrical Design of Proteins for Modular Building Blocks A. Voet
for Larger Complexes

n FYSICA 1/2/21 Anupam YADAV Unravelling the active sites in metal cluster-based oxidation catalysts P. Lievens / D. Grandjean
n FYSICA 5/2/21 Zhenxiang LUO Advanced lens-free imaging techniques for complex cell structures L. Lagae

and organoids
n BIOCHEMIE EN 5/2/21 Kadri KANGRO Anti-ADAMTS13 autoantibody immunoprofiles in the pathophysiology K. Vanhoorelbeke / 

BIOTECHNOLOGIE of thrombotic thrombocytopenic purpura S. De Meyer / J. Voorberg
/ A. Männik

n CHEMIE 8/2/21 Jonas WINTERS Organic Electrolyte Solutions as Solvents for Polyaramids. K. Binnemans / 
Towards more benign methods of polyaramid synthesis and processing W. Dehaen

n FYSICA 9/2/21 Matthias VERLINDE Towards the in-gas jet laser ionization spectroscopy of the Th-229 isomer P. Van Duppen
n CHEMIE 11/2/21 Prabhat RANJAN Application of heterogeneous catalysis for the activation of triple bonds: E. Van der Eycken

from batch to continuous-flow
n FYSICA 12/2/21 Olivera KORCULANIN Disk-like Particles under Shear Flow: Understanding the physics P. Lettinga / C. Clasen

behind yielding of colloidal disks in the nematic phase and the mechanics
of red blood cell (dis)aggregation

n GEOGRAFIE 16/2/21 Stephanie Nuria Biting into big problems with small solutions: exploring the geographies C. Parra Novoa / 
SPIJKER of alternative foodscapes E. Mathijs

n BIOCHEMIE EN 22/2/21 Shannen DECONINCK Towards a novel therapy to treat bleeding after left ventricular assist K. Vanhoorelbeke /
BIOTECHNOLOGIE device implantation in patients with heart failure N. Geukens / S. De Meyer

/ C. Tersteeg
n BIOCHEMIE EN 24/2/21 David SEYNNAEVE Development and use of yeast cell models for the study of J. Winderickx / 

neurodegenerative disease-linked proteins Tau and Synphilin-1 V. Franssens / D. Mulvihill
n STERRENKUNDE 2/3/21 Ioannis Alexandros Calibration of the MIRI instrument on the James Webb Space C. Waelkens / 

ARGYRIOU Telescope and MIRI exoplanet spectroscopy B. Vandenbussche
TSIKRIKONIS

n WISKUNDE 5/3/21 Lena VOS The monodromy conjecture for a space monomial curve with W. Veys
a plane semigroup

n FYSICA 12/3/21 Ahmed KENAWY Voltage-controlled phase slips for superconducting quantum devices C. Maes / B. Sorée
n STERRENKUNDE 16/3/21 Dylan BOLLEN Jet creation in post-asymptotic giant branch binaries H. Van Winckel /

O. De Marco
n CHEMIE 26/3/21 Ruolin CHENG The use of perovskites in photocatalysis J. Hofkens / M. Roeffaers
n FYSICA 30/3/21 Asteriona NETSOU Investigation of topological insulator materials by surface C. Van Haesendonck /

characterization and modification using scanning probe microscopy M. Van Bael
n CHEMIE 31/3/21 Zhishuo HUANG Quantum Chemistry Investigation of Vibronic and Magnetic Coupling L. Cibotaru / N. Iwahara

in Molecular Materials
n WISKUNDE 1/4/21 Antonio MITI Homotopy comomentum maps in multisymplectic geometry M. Zambon / M. Spera
n BIOCHEMIE EN 20/4/21 Sara FERNANDES Novel biosensing concepts for advancing antigen-specific K. Vanhoorelbeke / 

BIOTECHNOLOGIE DA HORTA antibody detection N. Geukens /
J. Lammertyn

n BIOLOGIE 27/4/21 Henry JANSE Priming plant defences: metabolism and reactive oxygen species W. Van den Ende
VAN RENSBURG

n WISKUNDE 27/4/21 Stephane GEUDENS On Submanifolds and Deformations in Poisson Geometry M. Zambon / I. Marcut
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Conny Aerts gekozen als lid
van de KNAW
De Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen heeft 23 nieuwe leden gekozen,
waaronder drie buitenlandse. Leden van de KNAW,
vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines,
worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke
prestaties. Een van de drie “buitenlanders” is professor
Conny Aerts van het Instituut voor Sterrenkunde.
Proficiat! t

Professor Robby Stoks in
de “Reuters Hot List”
Reuters heeft een lijst gemaakt van de “world’s top
climate scientists”. Om die lijst samen te stellen,
hebben ze een systeem opgezet om klimaat -
wetenschappers uit de hele wereld te classificeren
volgens hoe invloedrijk ze zijn. In die lijst van 1000
namen staat professor Robby Stoks van de Afdeling
Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud op
plaats 869. t



Enkele jaren geleden lanceerde de Faculteit
Wetenschappen het project Scientist@School,
een outreachproject met een lage drempel.
Een onderzoeker (van doctoraatsstudent tot bijna-
emeritus) trekt naar een school om gedurende een
lesuur of langer iets bijzonders aan te bieden aan
de leerlingen: een introductieles over celbiologie of
kernfysica, een inkijk in hedendaags onderzoek,
een verrassende visie op wiskunde, een getuigenis
over het leven als onderzoeker. 

Dat project is een succes. Het bleek een nuttige en fijne leerervaring voor
jonge onderzoekers en een efficiënt outreachkanaal voor ervaren docenten,
en de leraren, die kwamen terug voor meer. Maar ook voor Scientist@School
was de coronacrisis een domper. Scholen gingen geheel of gedeeltelijk
dicht, en externe sprekers uitnodigen was al helemaal geen optie op de
meeste plaatsen. 

Tot we een bericht kregen van professor Thomas Cocolios: hij had een
online sessie gedaan voor een klasgroep, en had van leerkracht en
leerlingen zeer dankbare feedback gekregen. Dat we daar zelf niet op
gekomen waren! Een rondvraag bij alle “scientists@school” leverde al snel
een dozijn online lesvoorstellen op. Via een mailing maakten wij leraren
attent op de mogelijkheid … en plots voelden wij ons een beetje als een
minister die niet iedereen tegelijk gevaccineerd krijgt. Het was een beperkt
antwoord op een enorme vraag, maar niettemin waren wij blij dat wij toch
enkele leraren konden ondersteunen in hun inzet om de vermoeide
leerlingen gemotiveerd te houden. 

Zoals iedereen hopen wij dat het volgende schooljaar alles opnieuw live zal
kunnen. Niettemin, misschien moeten we de online lessen open houden als
optie – want voor de meeste onderzoekers zit een uurtje les gaan geven in
pakweg Veurne of Lommel er niet echt in omdat de verplaatsing zo lang duurt. 

Vanuit de faculteit willen wij onze gedreven scientists@school heel graag
bedanken voor hun inzet. Geen enkele marketingcampagne kan
wetenschap promoten zoals zij dat doen.

ELS DE CLEYN,
MORETUS SCHOOL EKEREN
(online les Experimenteel onderzoeker
in de aquatische ecologie en
klimaatsveranderings problematiek:
mijn ervaring, L. Ramaekers)

“Jouw presentatie was een schot in de roos
bij mij, bij de leerlingen en bij de directeur.
Van harte dank voor de moeite die je in deze heel
heldere presentatie hebt gestoken!”

ILKE MUYLAERT,
SINT-JOZEFSINSTITUUT TERNAT 
(online les (Polymeer)materialen 
voor een duurzamere samenleving, 
M. Smet)

“De presentatie was niet alleen zeer duidelijk,
maar hij werd ook met veel enthousiasme
gegeven. Ik vermeld dit graag omdat het op
afstand en digitaal zeker niet evident is om dit
enthousiasme over te brengen naar een
(onbekend) publiek. 

Het onderwerp was helemaal nieuw voor de
leerlingen, polymeermaterialen komt pas op het
einde van dit semester aan bod. Toch ben ik er
zeker van dat ze het – net zoals ik – zeer
interessant vonden. Ik heb hen alvast gevraagd
om schriftelijk feedback over de lezing te geven.
Ik vind het vooral fijn om te lezen dat leerlingen
zich aangesproken voelden om verder mee na
te denken over duurzaamheid na deze lezing! 

WETENSCHAP EN ONDERWIJS

Scientist@School online
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Ik wens tot slot ook nog te benadrukken dat ik
het initiatief van Scientist@School heel hard
aanmoedig. Het geeft leerlingen een unieke kans
om op een toegankelijke manier nauwer in contact
te komen met wetenschappelijk onderzoek.” 

NORA VAN BREUSEGEM,
HEILIG HART HEVERLEE
(online lezing Stumbling into uNclear
physics, T. E. Cocolios)

“Ik had de leerlingen gevraagd om een beknopte
evaluatie te geven van de lezing. Ze waren
eigenlijk allemaal heel erg positief. Velen vonden
het leuk om jouw persoonlijke verhaal te horen.
En ook dat ze op die manier eens inzicht kregen
in het leven van een wetenschapper (ook bv de
foto's van jullie werk in het labo). En velen vonden
zeker ook het verhaal van de medische
toepassingen heel interessant. 

Ik was zelf ook heel enthousiast. Dit verruimt hun
beeld van wetenschap in het algemeen, naast de
toepassingen van de kernfysica.” t
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KRINGNIEUWS

PDL, de alumnivereniging van de Leuvense biologen, organiseert
jaarlijks een jobinfoavond voor de masterstudenten biologie.
Dit academiejaar moest die noodgedwongen voor het eerst online
doorgaan. Zes alumni gingen op 1 april (nee, het was geen grap)
de uitdaging aan. Prof. Erik Smets, wetenschappelijk directeur van
het Naturalis Biodiversity Center, gaf de studenten goeie tips en
aandachtspunten voor het sollicitatie gesprek mee. Van de andere
sprekers hoorden de studenten over carrièrepaden in verschillende
'soorten' tewerkstellingssectoren. Dr. Roel Van Assche, Team Leader
Quality Projects bij Pfizer, lichtte zijn keuze voor de farmaceutische
industrie toe en gaf een overzicht van de activiteiten en jobtypes bij
Pfizer. Van Dr. Steven Dessein, ceo van de Plantentuin in Meise,
kwamen de studenten te weten welke tewerkstellingstypes er bij de
federale en Vlaamse overheid bestaan en wat een typische sollicitatie -
procedure bij de overheid inhoudt. Samuël Fouret, die naast zijn job
als leerkracht wetenschappen aan het Heilig Hartinstituut in Heverlee
ook nog bij heel wat andere educatieve projecten betrokken is,
legde de studenten uit wat lesgeven in een middelbare school
betekent en hoe je weet of het iets voor jou is. Jonas Tundo is dan
weer het levende bewijs dat je als bioloog ook een succesvol
zelfstandig ondernemer kan zijn. Met veel enthousiasme vertelde de
oprichter en ceo van het bedrijf Dataroots welke diensten zijn firma
levert. Over doctoreren kwamen de studenten meer te weten van
Jolien Van houcke, doctoraatsstudente aan het departement
biologie van de KU Leuven. Zij informeerde de studenten over wat
doctoreren inhoudt en illustreerde dat met een typische dag in het
leven van een doctorandus. We hopen dat de boeiende verhalen van
onze alumni de studenten geïnspireerd hebben. We zijn benieuwd
waar hun diploma hen naartoe zal nemen! t

Jobinfoavond PDL 
DOOR BERT DE GROEF 

www.linkedin.com/in/eric-smets-53795057/
www.linkedin.com/in/roel-van-assche-37664677/
www.linkedin.com/in/steven-dessein-15654572/
wet.kuleuven.be/alumni/wetenschappers-op-de-werkvloer/
alumniprofielen/samuel-fouret
www.linkedin.com/in/jonas-tundo-9b54a843/
www.linkedin.com/in/jolien-van-houcke-5724b2133/

Full hazmat
Thomas Cocolios in het CERN met PhD-student Kristof Dockx



Colofon

Science@leuven is een initiatief van de gelijknamige overkoepelende
alumnivereniging van de Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven.
Met deze nieuwsbrief willen we de verschillende alumni-deelverenigingen,
de departementen en studierichtingen en de faculteit zelf dichter bij elkaar
brengen, om op die manier de band tussen de leden van de faculteit en
haar afgestudeerden te versterken. De nieuwsbrief houdt afgestudeerden
en personeel op de hoogte van de ontwikkelingen in onderwijs en
onderzoek aan de Faculteit Wetenschappen. De verspreiding gebeurt naar
alle betalende alumnileden, naar de departementen en naar externe relaties.
Een selectie van artikels wordt overgenomen in de facultaire e-nieuwsbrief,
die naar alle personeelsleden wordt verspreid.
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nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
wet.kuleuven.be/alumni

• Leuvense Alumni Geografie
en Toerisme
Celestijnenlaan 200E,
3001 Leuven (Heverlee)
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aow.kuleuven.be/geografie/alumni/
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Naamsestraat 61, 3000 Leuven
tel.: + 32 16 32 39 88
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www.pdlbio.org
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• CHEMICI LEUVEN
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tel.: + 32 16 32 70 36
christoffel.waelkens@kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil

Join our network on LinkedIn (group Science@Leuven)


