
Editoriaal 
 
Bij het opstellen van een nieuwsbrief gaat de redactie 
doorgaans op zoek naar goed nieuws, en in onze 
faculteit is het niet zo moeilijk positieve boodschappen 
te vinden.   
De invulling van de bachelor-master structuur geeft 
aanleiding tot aantrekkelijke nieuwe studiepro-
gramma's, met een hogere mate van interdiscipli-
nariteit dan voorheen.   
Op onderzoeksgebied is de productiviteit hoog, met 
talrijke doctoraten, hoge publicatie- en citatie-cijfers, 
en vooral dynamische collega’s die er voldoening in 
vinden steeds nieuwe uitdagingen aan te gaan.   
 
Ander goed nieuws is zeker de geslaagde infodag, 
waarbij voor het eerst sinds jaren een duidelijke en zeer 
positieve kentering kon vastgesteld worden bij de 
daadwerkelijke interesse van jongeren voor studies in 
de wetenschappen.   
Opiniepeilingen tonen al jaren aan dat jongeren 
wetenschappelijk onderzoek zeer sterk waarderen en 
nog steeds in eerste instantie de natuurwetenschappen 
voor ogen hebben wanneer hun mening gevraagd wordt 
over onderzoek.  In de VS wordt nu al een sterke 
stijging van de studentenaantallen voor exacte 
wetenschappen waargenomen, en zoals in de economie 
mogen we hopen dat gunstige evoluties van daar naar 
Europa overwaaien.   
Dit zou ook goed nieuws zijn voor onze overheid, die 
aanzienlijke inspanningen doet om de middelen voor 
wetenschappelijk onderzoek opnieuw te laten toe-
nemen.  
Wellicht heeft onze wereld soms moeite met lange- 
termijn-denken. De maatschappelijke druk is groot om 
opleidingen steeds meer direct nuttig te maken en om 
abstractie en diepgang te weren.   
 
Nochtans menen wij dat dit laatste meer dan ooit 
belangrijk is.  In de vergrijzende samenleving die de 
onze is, en temidden aanzienlijke internationale uitda-
gingen, zullen de studenten die wij thans opleiden, 
gedurende lange jaren vindingrijk moeten blijven zijn.  
Levenslang leren gaat ons inziens het best wanneer 
men kan terugvallen op een basisopleiding met funda-
mentele accenten.  
In de discussies rond de onderwijsplannen voor de 
bachelors en masters is het duidelijk dat de leden van 
de Faculteit Wetenschappen erg veel belang hechten 
aan een grondige basisopleiding.   
 
Wellicht moeten we nog meer leren de maatschappij 
van deze visie te overtuigen.  Hierbij is het van groot 
belang dat onze afgestudeerden hun stemmen laten 
horen.   
Wanneer wij de ledenlijsten van onze alumni-
verenigingen overlopen, valt op hoe divers de beroeps-
uitwegen zijn die daarin voorkomen. 

 
De getuigenissen op infodagen van oud-studenten die 
het buiten de universiteit gemaakt hebben, maken 
telkens indruk.   
 
In onze eerste nieuwsbrief hebben we aangekondigd 
dat dit medium niet alleen voor alumni wil zijn, maar 
dat het graag openstaat voor hun inbreng in onze 
debatten. We herhalen deze oproep met aandrang.   
De redactie wacht op uw reacties en suggesties. 
 
Christoffel Waelkens 
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Woord van de decaan 
 
Deze lente waren er de federale verkiezingen in ons 

land.  Er waren ook de ver-
kiezingen voor een nieuw 
bestuur van de Faculteit 
Wetenschappen.  Zoals een 
verkiezingsjaar belangrijk is 
voor dit land, is een 
verkiezingsjaar belangrijk 
voor de faculteiten. 
 
Zoals U elders in deze 

Nieuwsbrief kan lezen, heeft de faculteitsraad onze 
collega Jan Beirlant (statisticus) de opdracht 
gegeven om de volgende jaren de faculteit in goede 
banen te leiden.  We zijn er zeker van dat hij deze 
taak uitstekend zal invullen.  We wensen hem dan 
ook alle succes toe. 
 
De voorbije jaren waren zeer belangrijk voor de 
Faculteit Wetenschappen.  Het Europese bachelor-
master-onderwijssysteem moest worden geïmple-
menteerd.  De faculteit heeft deze gelegenheid 
aangegrepen om haar onderwijsaanbod grondig aan 
te passen.  De belangrijkste vernieuwingen zijn dat 
het monolithische studierichtingenaanbod voor de 
kandidaturen werd vervangen door een 
doorgedreven major-minor systeem voor de 
bachelors waarbij de overgangen tussen de bestaan-
de studierichtingen soepeler kunnen genomen 
worden.   
 
Daarenboven werd ook een vijfjarig programma 
voorbereid.  De bachelorprogramma’s werden nu 
reeds volledig tot in alle details opgemaakt.  Dit is 
een enorm werk geweest.  Deze gelegenheid wens 
ik dan ook te gebruiken om alle collega’s en 
medewerkers, inclusief de studenten, van harte te 
danken voor hun inbreng en medewerking.   
In het bijzonder dank ik de programmadirecteurs.  
Zonder hun volgehouden toewijding, verenigd in 
de facultaire onderwijscel, konden we nooit tot dit 
resultaat zijn gekomen dat nu voorligt.  Onze 
nieuwe programma’s zijn uniek, niet alleen voor 
dit land, ze zijn vernieuwend en toekomstgericht.  
Nu reeds dragen ze de waardering mee van 
buitenlandse collega’s.  Niet in het minst betrek ik 
hierbij graag de administratie van de faculteit.  Zij 
heeft reuzenwerk afgeleverd om administratief de 
ganse hervorming gedetailleerd te verwerken.  
Men kan zich niet inbeelden welke 
administratieve gevolgen deze hervorming heeft 
gehad.  Alles is inmiddels verwerkt.  Proficiat. 
 
De expliciete en gedetailleerde invulling van de 
masterprogramma’s is een belangrijk werk voor 

de komende jaren.  Ze moeten gebruiksklaar zijn 
tegen 15 maart 2006.   De belangrijkste nieuwig-
heden hier zijn de onafhankelijke masters sterren-
kunde, soft matter en biophysics.  Merk op dat de 
twee laatsten Engelstalig zijn, waarmee de faculteit 
op de internationale scène wenst te spelen.  Dit 
wordt een interessante uitdaging. 
Naast het onderwijs is het onderzoek een 
belangrijke activiteit van de faculteit.  Ook hier 
komt het ons voor dat onderzoek aan installaties 
van grotere schaal interdisciplinair gekleurd zal 
zijn.  Dit wil zeggen dat ze meer en meer 
laboratorium-, afdelings- en departements-
overstijgend zal zijn. Hier opnieuw ligt een nieuwe 
belangrijke taak weggelegd voor de faculteit, die 
interfacultaire samenwerking zal dienen te 
organiseren.  Het komt ons voor alsof de belang-
rijke hoogwaardige onderzoeker die de basis blijft 
leveren van alle wetenschappelijke activiteit zich 
meer en meer zal moeten positioneren binnen 
grotere entiteiten.  Dit is ongetwijfeld een tweede 
uitdaging , naast de afwerking van de masterfase, 
voor de volgende jaren.   
 
We wensen onze opvolger veel inspiratie toe, de 
nodige transpiratie komt wel vanzelf.  
 
André Verbeure 

 

 

Christmas Lecture 
 

Op zaterdag  20 december om 15.00u vindt
de jaarlijkse Christmas Lecture plaats in
het Auditorium ‘Het Stuk’, Naamsestraat
96, 3000 Leuven. 
 

Alle aangesloten alumnileden en collega’s
van de Faculteit Wetenschappen worden
van harte uitgenodigd voor het theaterstuk
‘Het schouwtoneel van het ontstaan van de
kwantumfysica’, met in de hoofdrollen onze
collega Prof. dr. J.O. Indekeu en familie.
Nadien wordt u tevens uitgenodigd op de
receptie, aangeboden door de faculteit. 
 

Tot dan! 
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Een geologische ontdekkingstocht in 
het kader van de Vlaamse 
Wetenschapsweek 
 
Er was eens 500 miljoen jaar geleden … 
 
 
De Vlaamse Wetenschapsweek is een initiatief van de Administratie 
Wetenschap en Innovatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, in samenwerking met Technopolis, het Vlaams doe-centrum voor 
wetenschap en technologie. Tweejaarlijks krijgen de universiteiten, 
hogescholen en wetenschappelijke instellingen gedurende één week in 

oktober onder het motto Wetenschap in de kijker  de unieke gelegenheid hun wetenschappelijk onderzoek 
voor te stellen aan de leerlingen van de derde  en vierde graad secundair onderwijs.  In 2002 vierde de 
Vlaamse Wetenschapsweek zijn lustrum. 
 
 
Vanuit de studierichting Geologie hebben we, nu 
reeds voor de tweede keer, bewust gekozen de 
leerlingen mee te nemen naar ons ‘natuurlijk labo-
ratorium’, de Ardennen.   
 
Meer specifiek viel ons oog op de Vallei van de 
Ninglinspo te Remouchamps, zo’n uurtje rijden van 
Leuven. Niet alleen een pareltje in de Ardennen, 
een toeristische topper, een klassieke bestemming 
voor natuuruitstappen, maar bovenal een klein 
geologisch paradijs.  Elke rotspartij in deze vallei 
heeft immers een boeiend verhaal te vertellen over 
langverdwenen landschappen en gebergten, over 
langvervlogen klimaten, Ook het huidige, eerder 
dramatische, landschap smeekt om een verklaring. 
 
‘s Ochtends, vóór het ontbijt, ontvangen we de 
groepen in de grote zaal van onze uitvalsbasis, 
Hotel-Restaurant Ninglinspo. Gedurende ongeveer 
1 uur worden enkele basisprincipes en -technieken 
bijgebracht, noodzakelijk voor het terreinwerk.  

Tijdens een twee uur durende geologische ontdek-
kingstocht leren de leerlingen stukjes van de 
geologische puzzel uit de rotspartijen te halen.  
Langzamerhand wordt zo de 500 miljoen jaar lange 
geschiedenis van dit deeltje van de Ardennen voor 
hen onthuld. Tevens leren ze proefondervindelijk 
hoe een geoloog te werk gaat bij het opstellen van 
een stratigrafische kolom en een geologische kaart 
en bestuderen ze tevens hoe hij de driedimensionale 
opbouw van de ondergrond ontrafelt. Velen hante-
ren dan ook voor de eerste maal hamer, loupe en 
kompas, het instrumentarium van de terreingeo-
loog. 
 
Na het middageten is er een wandeling in groepjes 
van 15. Deze gebeurt onder leiding van enthousias-
te gidsen, doorgaans doctoraatsstudenten. 
 
Zowel in 2000 als in 2002 is dit initiatief duidelijk 
in de smaak gevallen. In 2000 hebben we dan 
bovendien nog de pech gehad dat één dag diende te 
worden geannuleerd omdat het gebied onverwachts 
afgesloten werd voor een chasse battue…. . 
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Zo wordt bijvoorbeeld vanuit recente voorbeelden 
die de leerling gemakkelijk herkent (bvb. een 
keienstrand aan een klifkust) het verband gelegd 
met hun “oude” versteende analogen–conglo-
meraat.  

In 2000 hebben we uiteindelijk 237 leerlingen op 
drie dagen en in 2002 275 leerlingen op vier dagen, 
laten proeven van het echte leven als terrein- 
geoloog.  De deelnemende klassen kwamen uit 
diverse richtingen van tien verschillende school-
gemeenschappen uit alle Vlaamse provincies.  
 
De motivatie van de leerlingen was zeer uiteen-
lopend.  In belangrijke mate een gevolg van het feit 
dat niet de leerling zelf maar de leraar de activiteit, 
waaraan de gehele klas dan deelneemt, kiest. Toch 
stonden we vaak voor verrassingen.  
Zo bijvoorbeeld toonden leerlingen van 
“Wiskunde-Wetenschappen”, toch een “sterke” 
ASO-richting, enkel interesse in het feit of ze in de 
vallei al of niet ontvangst hadden met hun GSM, 
terwijl voor leerlingen uit diverse TSO- richtingen 
een geheel nieuwe wereld openging.   



Ze hingen aan de lippen van de gidsen en bestook-
ten hen dan ook met een regen van vragen. 
 
Toch zijn we er van overtuigd dat het enthousiasme 
waarmee we meer dan 500 leerlingen (en hun le-
raars niet te vergeten) hebben rondgeleid in dit 
prachtige landschap hen zal bijblijven.  
Voor velen onder hen zal dit een eerste 
kennismaking geweest zijn met de geologie, een 
wetenschapsdomein waarmee ze slechts zeer 
beperkt in aanraking komen tijdens de lessen 
Aardrijkskunde. 
Niet alleen voor de leerlingen en hun leraars was dit 
trouwens een leerrijke ervaring. Ook de 
doctoraatsstudenten (onze gidsen) hebben deze 
gelegenheid om zaken waarmee ze dagdagelijks 
bezig zijn op een eenvoudige manier over te 

brengen, als zeer verrijkend ervaren. Het vormt 
voor ons dan ook geen enkel probleem hen warm te 
krijgen om aan dit initiatief deel te nemen, zelfs al 
kunnen ze hier niets mee “verdienen” voor hun doc-
toraatsopleiding. 
 
De onvermijdelijke vraag is natuurlijk of het dit 
allemaal wel waard is. Tenslotte is de deelname aan 
de Vlaamse Wetenschapsweek, zeker wanneer een 
dergelijk arbeidsintensief initiatief wordt genomen, 
een zware belasting voor organisatoren en gidsen, 
vooral in een kleine studierichting zoals de 
Geologie. We zijn er echter van overtuigd dat 
deelname aan de Vlaamse Wetenschapsweek wel  
degelijk de moeite waard is, al is het maar dat we 
één leerling hebben kunnen overtuigen om Weten-
schappen (liefst Geologie natuurlijk) te komen 
studeren aan de K.U.Leuven.  
 
En… zijn we het ook niet een beetje verplicht aan 
de maatschappij … 
 
Manuel Sintubin  
 
     
     
     
     
     
   

Meer informatie over de Vlaamse 
Wetenschapsweek is terug te vinden op 

www.vlaamsewetenschapsweek.be 

 
 
 

 
Mineralen, Fossielen, Presentatiemateriaal, 

 Juwelen, Dekoratie-artikelen…  
 

 
maar ook,   

      BRUNTON-FREIBERGER-SILVA-kompassen, ESTWING-hamers, EUROMEX-microscopen,  
JOUSI-doosjes, BRANSON-ultrasoonbaden, LEATHERMAN-werktuigen,  

LORTONE-steenbewerkingmachines, PROXXON-toestellen,  
KERN-weegschalen … 

 
Kortom teveel om op te noemen!  

Beslist een bezoekje waard aan onze show-room (na afspraak) of op mineralenbeurzen. 
 Neem ook een kijkje op onze website. 

Je kan ook de ‘Krantz’-kataloog aanvragen. 
 

Olmenlaan 8 tel: 016/40.65.39 
3050 OUD-HEVERLEE fax: 016/40.51.75 
http://www.interkristal.be info@interkristal.be 

 
  'als 't steengoed moet zijn'
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De nieuwe Bama Biochemie & Biotechnologie 
 
De tijd, dat een biochemicus gedefinieerd werd als een chemicus  met een passie voor moleculen van 
biologische oorsprong, is lang voorbij.  
Een moderne biochemicus  heeft veel meer in petto dan dat. Daarom hebben de programmadirecteurs van 
de opleidingen Biochemie en Biotechnologie in Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Leuven)  onmiddellijk 
geopteerd voor een volwaardige bachelor Biochemie & Biotechnologie, en dat  in samenwerking met de 
departementen Chemie en Biologie.  
 
De moderne Biochemie heeft in de laatste decennia 
een aantal grote evoluties doorgemaakt. Vooreerst 
zijn er de mogelijkheden gekomen van wat men de 
"Moleculaire Biologie" noemt. Hierdoor is het 
mogelijk geworden proteïnen, die anders slechts  
moeizaam na talrijke isolatiestappen en met minus-
cule  opbrengsten verkregen konden worden,  nu in 
overvloed te gaan produceren in bacteriën (met een 
beetje geluk).   
 
Bovendien werd het mogelijk deze moleculen heel 
selectief te gaan manipuleren. In plaats van 
chemische modificaties met hun beperkte speci-
ficiteit, laat  plaatsgerichte mutagenese toe om zeer 
selectief een aantal aminozuren te vervangen. Deze 
mogelijkheid biedt  niet alleen kansen voor het 
fundamenteel onderzoek, bvb. de gedetailleerde 
analyse van het werkingsmechanisme van een 
enzym, maar laat ook toe enzymen te modificeren 
zodat ze beter aangepast zijn aan de werkvloer 
zijnde de bioreactoren waar ze in grote hoeveel-
heden geproduceerd of gebruikt worden (denk maar 
aan de wasmachine).  De invoering van de massa-
spectrometrie is nog zo'n stap. Wie had er ooit aan 
gedacht biomoleculen in vacuüm te brengen? 
Alhoewel de molecuulmassa niet zo'n bijzonder 
boeiend  gegeven is, heeft de nauwkeurigheid van 
deze techniek een revolutie teweeggebracht. Alleen 
onze verbeelding blijkt een beperking te zijn van de 
toepassingsmogelijkheden van de massa-
spectrometrie.  
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Wat dacht u van zaken  als posttranslationele 
modificaties, sequentie-analyse, moleculaire inter-
acties, kinetiek van opvouwprocessen en ion-
binding.  Allen kunnen ze aangepakt worden via 
handige trucjes  én massa-spectrometrie.  
Massa, die enigszins vervelende parameter,  wordt 
ineens een sleutel tot het beantwoorden van talrijke 
boeiende vragen.  
 
Dan is er de miniaturisering en de parallelisering 
van de DNA-sequentieanalyse.  
Opeens wordt het mogelijk het volledig genoom 
van een organisme in kaart te brengen. Wat eerst 
een astronomische taak leek, is een klusje geworden 
(enige overdrijving  niet uitgesloten). Daarbij is een 
overweldigende hoeveelheid informatie beschik-
baar gekomen, zodat bioinformatica een onmisbaar 
onderdeel van de opleiding is geworden.  

De vooruitgang in 2D-elektroforese en de 
combinatie met de steeds gevoeliger wordende 
massa-spectrometrie heeft ervoor gezorgd dat het 
ook mogelijk wordt het ganse proteoom van een 
organisme te analyseren. Binnen afzienbare tijd 
zullen microarrays het ganse proteoom zichtbaar 
maken op een speldenkop. Begin 2003 waren reeds 
20800 eiwitten in kaart gebracht via X-stralen 
analyse. Ook hier heeft miniaturisatie en auto-
matisatie toegeslagen, en de synchrotron-bronnen in 
Grenoble, Hamburg, Daresbury enz. hebben slechts 
enkele seconden nodig om een diffractiepatroon op 
te nemen, juist tijd genoeg vooraleer het minuscule 
kleine kristal aan diggelen valt. Grote computer-
programma's maken deze structuren zichtbaar en 
slagen er zelfs in een eiwitketen voor onze ogen te 
laten opvouwen tot een natief enzym.  
 
De ontdekking van het Green Fluorescent Protein 
(een eiwit uit een kwal dat een prachtige groene 
fluorescentie vertoont) en de mogelijkheid om het 
gen ervan te koppelen aan elk interessant eiwit, 
heeft samen met de ontwikkeling van de confocale 
microscoop de mogelijkheden geopend om de 
biochemie voor onze ogen te zien gebeuren in een  
levende cel. 

 
Zoals "Moleculaire Biologie" is biotechnologie een 
geladen woord. Voor sommigen is het de 
toepassing van de kennis aanwezig in de bio-
wetenschappen, voor anderen is het meer het geheel 
van technieken, meestal gentechnieken die mani-
pulatie van biomoleculen mogelijk maken.  
In deze laatste betekenis kan men de biotechnologie 
niet beschouwen als een territorium uitsluitend toe-
behorend aan  onze collega's uit de faculteit Land-
bouwkunde en toegepaste biologische weten-
schappen.  
 



Daarom ook hebben de programmadirecteurs in 
Vlaanderen geopteerd om een bachelor Biochemie 
& Biotechnologie uit te bouwen. Zowel een 
biochemicus als een biotechnoloog maken gebruik 
van dezelfde basiskennis en basistechnologie. 
 

 
Eerder dan een nauwe definitie in te voeren voor 
Biochemie en het territorium te beperken, hebben 
we ervoor geopteerd om al deze facetten aan bod te 
laten komen in de opleiding, weliswaar op een 
geleidelijke manier, en helpen we uiteraard de 
jonge biochemicus zijn weg te vinden in dit brede 
spectrum aan mogelijkheden.  
De student  Biochemie & Biotechnologie  kan 
bovendien, in overeenstemming met de algemene 
opties van de faculteit, zijn opleiding verbreden in 
een studiepakket van  42 studiepunten gespreid 
over de drie jaren. De student kan dit studiepakket 
consequent opvullen uit één bepaalde studierichting 
en dus kiezen  voor een zogenaamde minor bvb. 
chemie, biologie, informatica en fysica. 
 
Het eerste bachelorjaar is natuurlijk toegewijd aan 
de basiswetenschappen en is er dus voor 80% 
gemeenschappelijkheid tussen de Chemie, 
Biochemie en  Biologie. Reeds van in het eerste 
jaar kan de student Biochemie & Biotechnologie 
zijn studie meer chemisch of meer biologisch 
inkleuren en 12 studiepunten opnemen uit het 
programma van Chemie of van Biologie.  
Ook in de verdere bachelorjaren worden een aantal 
vakken ontleend van de Bachelor Biologie en van 
de Bachelor Chemie. Daarnaast staan  een aantal 
specifieke vakken op het programma.  
In het geïntegreerd practicum van het tweede 
bachelorjaar maakt de student ook kennis met 

Bioinformatica. In het derde bachelorjaar wordt een 
project uitgewerkt dat zal aansluiten bij de 
onderzoekslaboratoria in de Biochemie. 
 
De  bacheloropleiding Biochemie & Biotechnologie 
wordt in de eerste plaats bedoeld als doorstroom-
mogelijkheid naar de gelijknamige Master of 
Science: Biochemie & Biotechnologie.  Maar de 
student die  consequent gekozen heeft voor een 
bepaalde minor, zal ook toegang hebben tot de 
overeenstemmende andere masters. Omgekeerd zal 
ook een afgestudeerde bachelor Biologie met minor 
Biochemie & Biotechnologie, of een bachelor 
Chemie met minor Biochemie & Biotechnologie 
zonder problemen toegang krijgen tot de Master of 
Science: Biochemie & Biotechnologie.   
 
In dat opzicht is de opleiding Biochemie & 
Biotechnologie wellicht de meest verbredende op-
leiding uit onze faculteit.  In plaats van te opteren 
voor  één enkele minor kan de student  ook een 
eigen vakkenpakket samenstellen en een gepassio-
neerd maar breedgevormde Biochemicus & 
Biotechnoloog worden.  
Binnen de masteropleiding Biochemie & Bio-
technologie worden geen afzonderlijke afstu-
deertrajecten voorzien,  hetgeen niet belet dat er een 
breed spectrum aan onderzoeksdomeinen aanwezig 
is  in de Biochemisch en Biotechnologisch georiën-
teerde laboratoria van de departementen Chemie en 
Biologie en dat de studenten eigen accenten kunnen 
leggen via keuzepakketten.  Een afgestudeerde 
master heeft een waaier aan beroepsmogelijkheden, 
als wetenschappelijk onderzoeker in academische 
en wetenschappelijke instituten en in de biotechno-
logische en farmaceutische bedrijven.  
Studenten die opteren voor een academische 
lerarenopleiding in de wetenschappen zullen door 
het intrinsiek interdisciplinaire karakter van deze 
opleiding een goede brede basisvorming hebben die 
een voordeel vormt voor  het onderwijs. Contacten 
met studenten uit het middelbaar onderwijs 
bewijzen dat er een grote belangstelling bestaat 
voor biochemie en biotechnologie en we hopen met 
dit programma en met veel enthousiasme aan deze 
belangstelling tegemoet te kunnen komen.  
 
Yves Engelborghs 
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Nieuws uit de faculteit 
 

Doctoraten  januari – juni 2003 
 
 
23 januari 2003: INGE ASSELBERGHS, titel: Reversible switching of the molecular first 
hyperpolarisability. Promotor(en): Prof. Dr. K. Clays en Prof. Dr. A. Persoons 
 
27 januari 2003:  MICHEL VERSCHUERE, titel: Gibbs hypothesis and the production of entropy in 
nonequilibrium systems.  Promotor(en): Prof. Dr. C. Maes 
 
7 februari 2003:  STEFAN CLERENS, Titel: Mass Spectrometry in proteomics and structure analysis of 
biomolecules. Promotor(en): Prof. Dr. F. Vandesande en Dr. P. Verhaert 
 
20 februari 2003: FABIO CUPPO, titel: Interchain association and sol-gel transition of K-carrageenan in 
its ordered conformation and dynamic light scattering studies. Promotor(en): Prof. Dr. H. Reynaers 
 
5 maart 2003:  TIM VAN GESTEL, titel: Alumina and titania multilayer membranes for nanofiltration in 
aqueous solutions and non-aqueous solvents-preparation, characterization and chemical stability. 
Promotor(en): Prof. Dr. G. Maes en Prof. Dr. C. Vandecasteele 
 
6 maart 2003:  STEFAN VINCKIER, titel: Orbicules: morphology, ultrastructure, and development in 
Gentionales and their possible role as vector of allergens. Promotor(en): Prof. Dr. E. Smets 
 
11 maart 2003:  ANN MASSIE, titel: The role of high-affinity glutamate transporters and extracelullar 
fluid glutamate and GABA in adult cortical plasticity. Promotor(en): Prof. Dr. F Vandesande en Prof. Dr. L. 
Arckens 
 
21 maart 2003:  FRANK GIOTS, titel: Inorganic phosphate sensing  triggers protein kinase A signalling in 
the yeast saccharomyces cerevisiae.  Promotor(en): Prof. Dr. J. Thevelein 
 
2 april 2003:  KHUONG ONG PHUONG, titel: Band structure and phase transitions in strongly correlated 
ladder materials.  Promotor(en): Prof. Dr. V.V. Moshchakov en Prof. Dr. Do Tran Cat (Hanoi University of 
Technology) 
 
4 april 2003:   MOHAMED ABDEL-MOTTALEB, titel: Scanning tunneling microscopy study of 
dynamics.  Reactivity and templating of organic adlayers on the nano-scale.  Promotor(en): Prof. Dr. F. De 
Schryver en Dr. S. De Feyter 
 
16 april 2003: JEROEN BASTIAANSEN, titel: Electronic processes during sputtering of metals studied by 
resonant laser ionization. Promotor(en): Prof. Dr. P. Lievens en Prof. Dr. R. Silverans 
 
25 april 2003:  JORIS LAUWERS, titel: Quantum fluctuations and Bose-Einstein condensation in systems 
with a one-particle spectral gap. Promotor(en): Prof. Dr. A. Verbeure 
 
2 mei 2003 : KRISTOF VAN OOST, titel: Spatial modelling of soil redistribution processes in agricultural 
landscapes.  Promotor(en): Prof. Dr. G. Govers en Prof. Dr. J. Poesen 
 
2 mei 2003: LAKHDAR BENCHILLA, titel: Circulation des fluides et diagnèse des réservoirs carbonatés 
et grèseux dans le fronts de chaînes plissées et leur avant pays: le cas du Salt Range-Potwar (Pakistan). 
Promotor(en): Prof. Dr. R. Swennen 
 
8 mei 2003: ALESSANDRA SATTA, titel: Growth mechanism and properties of atomic layer deposited 
ultra-thin TiN layers. Promotor(en): Prof. Dr. A. Vantomme en Prof. Dr. K. Maex 
 
15 mei 2003: EDWARD MATTHIJS, titel: Theorie van de potentiostatische transiënt voor nucleatie en 
groei.  Het concept van planaire diffusiezones. Promotor(en): Prof. Dr. L. Heerman 
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15 mei 2003: YADONG JIN, titel: Role of excitons and interfaces on optimization of electroluminescence 
efficiencies in organic light-emitting diodes. Promotor(en): Prof. Dr. M. Van der Auweraer en Prof. Dr. G. 
Borghs 
 
16 mei 2003: JEROEN POELS, titel: Analysis of signal induced changes in eukaryotic cells, development 
of inducible reporter systems ans study of cAMP-dependent expressions in a Drosophila cell line. 
Promotor(en): Prof. Dr. J. Vanden Broeck 
 
19 mei 2003: MARTIN LANGE, titel: Vortex matter in hybrid superconductor/Ferromagnet Nanosystems.  
Promotor(en): Prof. Dr. V.V. Moshchalkov en Dr. M. Van Bael 
 
20 mei 2003: KURT WOSTYN, titel: Optical properties of engineered materials.  Promotor(en): Prof. Dr. A. 
Persoons en Prof. Dr. K. Clays 
 
20 mei 2003:  CORNELIA SIONCKE, titel: Nonlinear optical properties of chiral supramolecular 
structures. Promotor(en): Prof. Dr. A. Persoons en Prof. Dr. Th. Verbiest 
 
27 mei 2003: KAREN MEYLAERS, titel: Aspects of innate immunity in insects.  Promotor(en): Prof. Dr. L. 
Schoofs 
 
27 mei 2003: RIET CALLENS, titel: Stroboscopic detection of nuclear forward scattered synchrotron 
radiation.  Promotor(en): Prof. Dr. Em. R. Coussement en Prof. Dr. J. Odeurs 
 
28 mei 2003: ELKE CLYNEN, titel: The use of peptidomics in locust neuroendocrine research and the 
study of phase transition.  Promotor(en): Prof. Dr. L. Schoofs. 
 
28 mei 2003: STEVEN DESSEIN, titel: Systematic studies in the Spermacoceae (Rubiaceae).  Promotor(en): 
Prof. Dr. E. Smets 
 
4 juni 2003: KATLEEN LODEWYCKX, titel: Lanthanide-containing liquid crystals with shiff’s base 
ligands.  Promotor(en): Prof. Dr. K. Binnemans 
 
6 juni 2003: JEROEN VAN HOUDT, titel: A mitogenic view on the origin and evolutionary history of the 
only freshwater gadoid (burbot, lota lota). Promotor(en): Prof. Dr. F. Volckaert 
 
17 juni 2003: FRANCIS BANURO, titel: Relative risks for disease mapping: a new approach using a 
spatial mixture model.  Promotor(en): Prof. Dr. J. Beirlant en Prof. Dr. E. Lesaffre 
 
20 juni 2003: DAVID VYNCKE, titel: Comonotonicity: the perfect dependence.  Promotor(en): Prof. Dr. J. 
Beirlant en Prof. Dr. M. Goovaerts 
 
 

Doctoraten aan de K.U. Leuven vereenvoudigd op het web 
 
Voortaan publiceert de K.U. Leuven op haar website een vulgarisatie van de 
doctoraatsproefschriften. Naar aanleiding van de verdediging wordt van elk 
doctoraat een soort fiche opgemaakt, met een vereenvoudigde uitleg over het 
onderwerp. U vindt er ook een beknopt curriculum van de doctorandus, en 
de belangrijkste contactmogelijkheden. 
Met deze webservice wil de universiteit de resultaten van het 
doctoraatsonderzoek bekend maken op een voor iedereen begrijpelijke 
manier. Aan de K.U. Leuven worden jaarlijks ruim 350 doctortitels 
uitgereikt, waarvan een 80-tal aan de Faculteit Wetenschappen. Alle proefschriften samen vormen een schat aan 
vernieuwend onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast. 
 
Een overzicht van alle vulgarisaties van voorbije en binnenkort geplande doctoraatsverdedigingen kan u 
terugvinden op www.kuleuven.ac.be/doctoraatsverdediging/0203.  Of u gaat naar www.kuleuven.ac.be/nieuws/ 
en klikt in de linkerkolom op ‘doctoraatsverdedigingen’. 
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Prof. Jan Beirlant verkozen tot nieuwe decaan 
 
Op maandag 5 mei werd met een meerderheid van stemmen Prof. 
Jan Beirlant verkozen tot nieuwe decaan van de Faculteit 
Wetenschappen.  Zijn ambtstermijn gaat in op 1 augustus 2003 en 
loopt tot 31 juli 2006. 
 
Vice-decaan werd Prof. Roger Huybrechts en Prof. Arnout 
Ceulemans behoudt de titel van academisch secretaris. 
 
Leden Bureau faculteit zijn geworden: Prof. Walter Van Assche 
voor wiskunde, Prof. Christoffel Waelkens voor natuurkunde/ 
sterrenkunde,  Prof. Arnout Ceulemans voor chemie, Prof. Roger 
Huybrechts voor biologie en Prof. Rudy Swennen voor 
geografie/geologie. 
 
 

Seminaries, congressen en bijkomende opleidingen 
 
Alle data van seminaries, congressen en bijkomende opleidingen kunnen gevonden worden onder volgende 
URL: http://agenda.kuleuven.be/index.cgi?efwe=1&easd=1 
 
 

 
 
 

Artikels 
 
Heb je een interessant artikel dat volgens jo
info@wet.kuleuven.ac.be of stuur je diske
Huis Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leu
 
 

Word Wetenschapper: In
 
De Faculteit Wetenschappen zette op 22 m
laan open voor alle wetenschapsstudenten
rekenen op heel wat belangstellenden. 
 
De decaan zorgde zoals elk jaar voor de ve
hun ouders.  In zijn toespraak gaf hij ee
licentiaatsdiploma ten opzichte van het ma
uiteenzetting over het belang van 
wetenschapsjournalist Dirk Draulans.  
 
Na het verlaten van de aula konden oude
studierichting van hun keuze en een kijkje n
deze gelegenheid hun deuren hadden open
bezoekers tevens terecht in de tent langs de 

 

Op vrijdag 4 mei 2003 gaf Prof. Jos Put (Director Performance
Materials DSM Research Geleen) de Leuvense Chemici 
Leuven een voorjaarslezing getiteld 'De chemische industrie 
en de kennis-infrastructuur, een relatie in verandering'. 

 

u thuishoort in deze Nieuwsbrief?  Mail het naar 
tte/CD ROM  met artikel naar de Faculteit Wetenschappen, Geel 
ven (Heverlee). 

fodag 22 maart 2003 
aart naar jaarlijkse traditie haar campus aan de Celestijnen-

 in spé.  Mede door het fantastische weer, kon de infodag 

rwelkoming van de toekomstige studenten en 
n beknopte uitleg over de waarde van het 
sterdiploma.  Hierna volgde een interessante 
‘wetenschappen studeren’ door Knack-

rs en studenten nader kennis maken met de 
emen in de leslokalen en laboratoria die voor 

gezet.  Voor de derde maal op rij konden de 
Moete.   
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Hierin waren de verschillende standen per studierichting vertegenwoordigd en konden alle geïnteresseerden een 
praatje maken met  proffen en studenten, of een kijkje nemen in de voorziene vakliteratuur en cursussen.   

 

Nieuw was de wetenschapsquiz, vakkundig in elkaar gestoken 
door de mensen van het monitoraat.  Heel wat belangstellenden 
waagden zich aan de quizvragen.  Voor drie gelukkigen onder 
hen lag een boekenbon te wachten. 

Op het einde van de sessies, zochten nog veel bezoekers een 
rustig plekje op in de Moete, om bij een hapje en een drankje nog 
even na te kaarten over de voorbije dag. Infodag geslaagd?  We 
zullen het u laten weten bij het begin van het nieuwe 
academiejaar! 

Meer foto’s van de infodag kan je hier vinden: 
http://www.kuleuven.ac.be/wet/foto/infodag/index.php 

 
 

Vacaturedatabank 
 

De vacaturedatabank van de Kerncel tewerkstelling is gratis beschikbaar voor 
zowel werknemers als werkgevers.  De werkgever voert zijn 
plaatsaanbiedingen zelf in en krijgt een overzicht van de geschikte kandidaten. 
Wie als werkzoekende zijn/haar CV online plaatst, krijgt automatisch alle 
geschikte vacatures doorgestuurd.  Je kan de jobaanbiedingen ook per sector of
per diploma bekijken.  Meer informatie vind je op de webpagina: 
http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/pls/ajobs/alstartn 

 
 

Campusbibliotheek Arenberg 
 
De campusbibliotheek  -gelegen op het snijpunt van de Celestijnenlaan en de W. de Croylaan in Heverlee-  is 
open van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 22.00u en op zaterdag van 09.00u tot 13.00u. 
 
Voor verdere informatie omtrent o.a uitleen, reservatie, bereikbaarheid en sluitingsdagen kan je nu ook terecht 
op deze URL (nog wel deels in opbouw): http://www.wbib.kuleuven.ac.be/ 
 
 

Bachelor en master definitief 
 
Bron: Klasse – nr 135 – april 2003 
 
Vlaanderen hervormt zijn hoger onderwijs verder.  Dat is een feit nu het Vlaamse Parlement het Bolognadecreet 
heeft aangenomen.  Maar waar ligt nu de oorsprong van dit ingrijpende decreet, en wat betekenen master en 
bachelor? 
 
In 1998 kwamen initiatiefnemers Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Italië samen in de gebouwen van de 
Sorbonne universiteit in Parijs.  Zij stelden een begintekst op om hun diploma’s op elkaar af te stemmen.   
Na de Sorbonne-verklaring ondertekenden meer dan dertig Europese landen een verklaring in de Italiaanse stad 
Bologna, op 19 juni 1999.  Zij namen zich voor om tegen 2010 dezelfde graden, master en bachelor, uit te reiken 
en hun onderwijssystemen op elkaar af te stemmen. 
 
De termen bachelor en master komen uit het Angelsaksische onderwijs.  Een bachelor is niet de tegenhanger van 
een kandidaat, master niet die van een licentiaat.   
Een bachelor krijg je na drie jaar studeren en hij waarborgt in het hogeschoolonderwijs (professioneel) de intrede 
op de arbeidsmarkt, in het universitair (academisch) onderwijs waarborgt hij de doorstroming naar de masterfase 
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maar moet hij ook toelaten op de arbeidsmarkt in te treden.  Wie drie jaar studeert, krijgt een bachelor, of dat nu 
aan de universiteit is of aan de hogeschool. 
 
Een masteropleiding is altijd academisch en duurt één of twee jaar.  Voor wie met een “professionele” bachelor 
naar een master wil overstappen, zijn er “schakelprogramma’s”.  Hogescholen organiseren de professionele 
bachelors.  Universiteiten organiseren de academische bachelors en masters.  Hogescholen treden in een 
associatie met één van de vijf universiteiten die masters mogen uitreiken. In een associatie kunnen de 
hogescholen hun huidige opleidingen van twee cycli omvormen tot een academische bachelor en een master 
onder de supervisie van de universiteit.  
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'Laboratorium voor Moleculaire Celbiologie' wordt 
nieuw VIB Departement 'Moleculaire Microbiologie' 

 
Het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) werd een 
zestal jaar geleden opgericht als een virtueel instituut bestaande uit 
verschillende universitaire laboratoria die (geheel of gedeeltelijk) tot het 
VIB toetraden als departementen. Vanuit de K.U.Leuven waren er twee 
grote departementen bij betrokken: het Departement Transgene 
Technologie en Gentherapie (Prof. Desiré Collen) en het Departement 
Menselijke Erfelijkheid (Prof. Herman Van den Berge/Prof. Guido David).  
Daarnaast was er niet alleen het relatief kleine Departement 
Ontwikkelingsbiologie (Danny Huylebroeck) van de Universiteit Gent 
maar ook het Departement Moleculair Biomedisch Onderzoek (Walter 
Fiers/Frans Van Roy) en het Departement van Planten Systeembiologie 

(Marc Van Montagu/Dirk Inzé). Vanuit de VUB traden het Departement Moleculaire en Cellulaire 
Interacties (Lode Wyns) en het Departement Microbiologie (Nicolas Glansdorff) toe.  En vanuit de 
Universiteit Antwerpen was er tenslotte het Departement Moleculaire Genetica (Christine Van 
Broeckhoven).  Na de vijfjaarlijkse evaluatie kwam vorig jaar één departement (Microbiologie) in 
competitie met 13 nieuwe kandidaten waaruit uiteindelijk ons laboratorium werd gekozen om een nieuw 
middelgroot departement te worden, het Departement Moleculaire Microbiologie. 

 
Het VIB krijgt een jaarlijkse dotatie van de 
Vlaamse Regering die dient voor het weten-
schappelijk onderzoek in de departementen, voor 
economische valorisatie van de onderzoeksresul-
taten en voor informatie naar het publiek over 
biotechnologie. In ruil daarvoor moet het voldoen 
aan een aantal performantiecriteria die vastgelegd 
zijn in een overeenkomst met de overheid. Deze 
zijn bepaald als een minimum aantal publicaties in 
hoge-impact tijdschriften, een minimum aantal 
octrooi-aanvragen, licenties aan bedrijven en zelf 
opgerichte spin-off bedrijven, een extra financiering 
van 20 procent van het budget die moet worden bij-
gewonnen via industriële en internationale 
financiering en een minimum aantal gepromoveer-
de doctoraatsstudenten. Voor de evaluatie van de 
departementen worden dezelfde criteria doorge-
trokken op basis van het budget dat ze van het VIB 
krijgen.  
 
De grote uitdaging ligt niet zozeer bij de 
individuele criteria die moeten gehaald worden 
maar ook bij de combinatie van de criteria. Het 
volstaat niet om bijvoorbeeld met een team van 
ervaren post-doc's toponderzoek te doen en 
daarmee het publicatiecriterium in hoge-
impacttijdschriften te halen, men moet daarbovenop 
ook octrooieerbare resultaten bekomen en deze 
kunnen uitlicentiëren aan bedrijven.  
Daarenboven moet men verschillende projecten met 
industriële financiering en/of internationale 
financiering toegekend krijgen. Tegelijk moet er 
ook voldoende tijd en energie gestoken worden in 
de opleiding van doctorandi en moet men werken 
aan de oprichting van een spin-off bedrijf. Ook 
voor de andere taken van het VIB, zoals de 

publieksvoorlichting, wordt uiteraard op de departe-
menten een beroep gedaan.  
 
Vooral het criterium van de 20 procent extra 
financiering die moet bijgewonnen worden met 
industriële contracten en internationale financiering 
(bvb. E.U.) is bijzonder moeilijk in de 
biotechnologiesector en nog meer gezien de huidige 
economische toestand. Dat de lat zeer hoog gelegd 
wordt om de extra financiering van het VIB te 
kunnen krijgen is begrijpelijk. Veel irriterender is 
evenwel de voortdurende strijd die de VIB- 
laboratoria en -onderzoekers daarbovenop nog 
moeten voeren om hun financiering en omkadering 
in de bestaande kanalen van onderzoeksfinanciering 
te behouden niettegenstaande evenwaardige toe-
gang tot deze kanalen in de raamovereenkomsten 
expliciet gegarandeerd wordt. 
 
Het nieuwe VIB-departement Moleculaire 
Microbiologie komt voort uit het Laboratorium 
voor Moleculaire Celbiologie van het Instituut voor 
Plantkunde en Microbiologie (Departement Bio-
logie), gelegen op de campus Kasteelpark Arenberg 
te Heverlee.  Het Labo voor Moleculaire Celbio-
logie heeft een lange traditie in onderzoek op gist 
(Saccharomyces cerevisiae) het eukaryote cellulair 
modelsysteem bij uitstek. Het nieuwe VIB- 
departement zal deze traditie verder zetten. Het 
hoofdonderwerp van het onderzoek concentreert 
zich op de mechanismen die betrokken zijn bij 
nutriënt-sensing en nutriënt-geïnduceerde signaal-
transductie.  Dit onderzoek is een twintigtal jaar 
geleden gestart met de waarneming dat eenvoudige 
voedingsstoffen zoals glucose, stikstofbronnen en 
fosfaat bij gistcellen sterke regulatorische effecten  
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veroorzaken op metabolisme, groei en 
ontwikkeling. Deze effecten zijn gelijkaardig aan 
die van hormonen en groeifactoren bij cellen van 
hogere organismen. Deze voedingsstoffen bleken 
bovendien te werken via de cAMP – protein kinase 
A signaalweg en daaraan gerelateerde minder goed 
gekende signaalwegen. Vermits de cAMP – 
proteïne kinase A signaalweg één van de meest 
klassieke signaalwegen is bij cellen van zoogdieren 
versterkte dit nog de idee dat deze voedingsstoffen 
een soort hormonaal effect hadden op de gistcellen. 
Het deed tegelijkertijd de vraag rijzen naar de 
mechanismen die de gistcel gebruikt om de 
aanwezigheid van de voedingsstoffen te detecteren, 
naar analogie met bijvoorbeeld de receptoren bij 
cellen van zoogdieren die gebruikt worden voor het 
detecteren van hormonen en groeifactoren. Ons 
onderzoek samen met parallel onderzoek op andere 
nutriënt-sensing systemen bij gist heeft geleid tot de 
opmerkelijke vondst dat gistcellen verschillende 
specifieke nutriënt-sensing systemen bezitten in de 
buitenste membraan.  
Ons onderzoek heeft een G-proteïne gekoppelde 
receptor geïdentificeerd die geactiveerd wordt door 
sucrose en glucose en ook een aminozuur-
transporter en twee fosfaattransporters die als 
nutriëntreceptor voor activatie van de proteïne kina-
se A signaalweg door resp. aminozuren en fosfaat 
optreden.  
 
Deze ontdekkingen hebben geleid tot de idee dat er 
ook bij andere eukaryote cellen wel eens een heel 
gamma van nutriëntsensoren zouden kunnen 
bestaan die metabolisme, groei en ontwikkeling van 
verschillende celtypes kunnen reguleren door aan te 
grijpen op klassieke of nog onbekende signaal-
wegen. Effecten van voedingsstoffen worden 
gewoonlijk toegeschreven aan beïnvloeding van de 
energie of substraatvoorziening van de cellen. Er 
zijn evenwel meer en meer aanwijzingen dat ook bij 
planten- en dierlijke cellen heel wat specifieke 
sensing-systemen voor voedingsstoffen bestaan. Dit 
onderzoeksonderwerp, de moleculaire genetica en 
biochemie van nutriënt-sensing en signaaltrans-
ductie bij gistcellen is het hoofdonderwerp van het 
fundamenteel onderzoek in het nieuwe departement 
Moleculaire Microbiologie. 
 
De nutriënt-geïnduceerde signaalwegen die wij 
bestuderen hebben effect op verschillende 
eigenschappen in de gistcellen, o.a. eigenschappen 
die van groot belang zijn voor commerciële 
giststammen (bakkersgist, biergist, wijngist en gist 
voor productie van industriële alcohol en 
recombinante proteïnes). Dit heeft geleid tot 
verschillende lijnen van toegepast onderzoek. Deze 
zullen worden bestudeerd hoofdzakelijk onder 
leiding van Prof. Patrick Van Dijck. Een eerste 
onderwerp betreft de verbetering van stress-
resistentie in commerciële giststammen. De 

belangrijkste eigenschap van commerciële gist in de 
klassieke biotechnologische toepassingen (brood, 
bier en wijn) is zijn uitgesproken fermentatie-
capaciteit: de omzetting van suiker naar ethanol 
(bier en wijn) en koolstofdioxide (rijzen van brood). 
De toevoeging van suiker activeert evenwel de 
cAMP – proteïne kinase A signaalweg en dit 
veroorzaakt een snelle daling van de stress-
resistentie van de gistcellen. Het gevolg is dat 
fermenterende gistcellen altijd een lage stress-
resistentie hebben en dit is problematisch bij 
verschillende commerciële toepassingen, bv. de 
bereiding van vriesdegen en suikerrijke degen en 
bij hoge-densiteitsfermentatie in de bierbrouwerij 
(bereiding van geconcentreerd bier dat nadien 
verdund wordt met water).  
 
We hebben reeds succesvolle methoden ontwikkeld 
voor het bekomen van meer vriesresistente bakkers-
giststammen en die worden in samenwerking met 
bakkersgistproducenten gebruikt om nog betere 
stammen te bekomen. Onderzoek van een 
dergelijke vriesresistente stam met genomische 
expressie-analyse heeft recent geleid tot de ont-
dekking dat aquaporines (waterkanaalproteïnes) in 
gist en andere micro-organismen vriestolerantie 
bepalen. In een door ons gecoördineerd Europees 
project met o.m. verschillende grote brouwerijen 
worden stress-resistente stammen voor de hoge-
densiteitsfermentatie ontwikkeld. Een project met 
Zuid-Afrika is gericht op verbetering van de 
fermentatiecapaciteit bij wijngist. 
 
Andere toegepaste onderzoekslijnen hebben te 
maken met het trehalosemetabolisme, dat door ons 
routinematig bestudeerd wordt als reportersysteem 
voor nutriënt-geïnduceerde signalering. Trehalose 
is een disaccharide (bestaande uit twee glucose-
molecules verbonden via hun C1 atoom) dat specia-
le stress-protectie eigenschappen bezit.  
Het wordt geaccumuleerd in hoge concentraties in 
veel overlevingsvormen in de natuur en ook in 
schimmels onder stress condities. Dit heeft geleid 
tot de idee dat pathogene schimmels tijdens infectie 
van de gastheer hoogstwaarschijnlijk ook trehalose 
accumuleren omwille van de moeilijke condities die 
ze daar moeten overwinnen. De biosyntheseweg 
van trehalose is zeer eenvoudig met een eerste 
enzym dat trehalose-6-fosfaat maakt en een tweede 
dat dit hydrolyseert tot trehalose. Inactivatie van het 
tweede enzym veroorzaakt accumulatie van 
trehalose-6-fosfaat onder stress condities wat 
toxisch is voor de cellen. Onze gepatenteerde 
resultaten hebben aangetoond dat inactivatie van dit 
enzym de pathogeniciteit van de belangrijkste 
pathogene schimmel bij de mens, Candida 
albicans, inderdaad sterk vermindert. Vermits de 
biosyntheseweg van trehalose niet voorkomt in 
zoogdieren lijkt dit enzym een interessant doelwit 
voor nieuwe antifungale stoffen.  
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Aangezien inactivatie van het enzym geen effect 
heeft op de normale groei van de schimmel kan dit 
het risico voor ontwikkeling van resistentie tegen 
inhibitoren sterk verminderen. Op deze manier zou 
men kunnen komen tot 'intelligente antibiotica' die 
enkel effect hebben op een micro-organisme 
wanneer het pathogeen is en niet wanneer het op 
een onschuldige manier groeit. 

om genen te identificeren met een verwante functie. 
Zo werd reeds een nieuwe zoogdiertran-
scriptiefactor geïdentificeerd via screening in gist. 
Daarnaast wordt op basis van het door ons ontdekte 
suikersensing GPCR systeem een nieuw systeem 
ontwikkeld om heterologe G-proteïne gekoppelde 
receptoren, in het bijzonder weesreceptoren, in gist 
tot expressie te brengen en de gistcellen vervolgens 
te gebruiken als screening systeem voor het 
identificeren van liganden en antagonisten.  

 
Het trehalosemetabolisme werd recent ontdekt in 
hogere planten en dit was een verrassing omdat 
hogere planten geen trehalose accumuleren. Het 
blijkt daar een belangrijke regulerende rol te spelen 
bij de suikerallocatie van de bladeren naar de 
opslagorganen, een eigenschap die uiteraard bij 
cultuurplanten van cruciaal belang is, en die 
vermoedelijk met het mechanisme van suiker-
sensing te maken heeft. Ons labo heeft een 
gepatenteerde methode ontwikkeld op basis van 
plantengenen van het trehalose metabolisme om die 
eigenschap te beïnvloeden. Recent werd er door een 
plantenbiotechbedrijf een licentie op genomen. Het 
biochemisch mechanisme wordt door ons ook 
bestudeerd via reconstitutie in gist waar het 
trehalosemetabolisme trouwens ook een belangrijke 
rol speelt bij de controle van de influx van glucose 
in de glycolyse. Het precieze mechanisme van dit 
mede in ons labo ontdekt controlesysteem wordt 
intensief bestudeerd omwille van zijn potentieel 
belang bij de controle van de fermentatiecapaciteit 
van gist. Het onderzoek op planten wordt 
uitgevoerd met gist als modelsysteem en in de 
belangrijkste modelplant  Arabidopsis thaliana 
(zandraket). Gistcellen zijn ongetwijfeld het meest 
versatiele cellulair modelsysteem voor de 
eukaryoten. Het is een bijzonder interessant 
instrument voor het bestuderen van de functie van 
genen van hogere organismen. Ook door ons 
worden gistmutanten gebruikt voor het screenen 
van expressiegenen-banken van hogere organismen  

 
Daarnaast wordt met dit systeem ook specifiek 
gezocht naar een suikersensing GPCR systeem in 
darmepitheelcellen van zoogdieren. Gistcellen 
worden door ons ook gebruikt als instrument om 
het werkingsmechanisme op te helderen van 
proteïnes die bij menselijke neurodegeneratieve 
ziektes tussenkomen (Parkinson en Alzheimer). 
Naast een hele waaier van moleculair-biologische, 
biochemische en celbiologische technieken wordt 
ook gebruik gemaakt van de genetische technieken 
van gist en van genomische expressie-analyse.  
In het Labo voor Moleculaire Celbiologie loopt ook 
een groot project (STWW) op de ontwikkeling van 
een nieuwe genetische technologie voor gist dat in 
het VIB-departement zal worden opgenomen met 
het oog op de oprichting van een spin-off bedrijf. 
De opname van ons labo in het VIB was een zeer 
belangrijke erkenning van zowel de kwaliteit van 
ons fundamenteel onderzoek als het potentieel van 
ons toegepast onderzoek. Voor het departement 
biologie en de faculteit wetenschappen is het een 
unieke aanwinst die door velen (o.a. in 
verschillende medische faculteiten in Vlaanderen) 
sterk wordt benijd. We zijn ervan overtuigd dat het 
departement biologie en de faculteit wetenschappen 
voldoende steun zullen geven om aan de hoge VIB- 
eisen te voldoen en de VIB-departement-status te 
behouden. 
 
Johan Thevelein 
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Een interview met Prof. Arno Kuijlaars 

‘Ten opzichte van Nederland zijn de Vlaamse 
studenten vrij braaf …’ 

Om historische redenen rekruteren de Vlaamse universiteiten vaak uit eigen rangen.  Daar komt 
geleidelijk aan verandering in, ook in de Faculteit Wetenschappen. Eén van de nieuwe collega’s is Arno 
Kuijlaars, hoofddocent aan het Departement Wiskunde.  Hij heeft wiskunde gestudeerd aan de Tech-
nische Universiteit in Eindhoven en is vervolgens gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht.  Bij zijn 
komst in Leuven vijf jaar geleden, viel het hem trouwens op dat het in tegenstelling tot Nederland hier nog 
helemaal niet gebruikelijk is dat een student zijn doctoraatsonderzoek verricht aan een andere 
universiteit dan deze waar hij zijn basisopleiding genoten heeft.  Wij peilden naar zijn ervaringen, op zoek 
naar suggesties om nieuwe impulsen te geven aan onze faculteit. 
 

Hij wijst erop dat interdisciplinair onderzoek, rond 
bijvoorbeeld bio-wiskunde of beveiliging van 
systemen, internationaal sterk in ontwikkeling is. 
Binnen de faculteit zijn de mogelijkheden beperkt, 
maar hij hoopt dat er via contacten over de grenzen 
van de departementen heen nieuwe projecten 
verworven kunnen worden voor de faculteit. 

 

We vroegen hem ook hoe hij ervaart dat in 
Vlaanderen Exacte en Toegepaste Wetenschappen 
in eenzelfde universiteit zijn ondergebracht.  Zijn 
ervaring is dat de culturen toch wel verschillen, 
door andere accenten in de basisopleiding en later, 
en wellicht meer dan wenselijk is.  Een meer 
geleidelijke lijn doorheen de beide faculteiten zou 
adequater zijn.  In het bijzonder verwondert hij er 
zich over dat het mogelijk is dat de Faculteit 
Toegepaste Wetenschappen een master programma 
over Mathematical Engineering uitwerkt zonder 
daarbij de collega’s wiskunde te consulteren. 

 
Zijn analyse is niet dat de zogenaamde inteelt 
duidelijk nadelig is voor de kwaliteit van onze 
faculteit. Deze kwaliteit is goed, maar zou wellicht 
nog beter kunnen als men meer open staat voor 
nieuwe ontwikkelingen van elders. Men zet te graag 
het onderzoek verder dat men altijd gedaan heeft, 
en een typische Leuvense emeritus heeft er soms 
wat moeite mee dat zijn opvolger een ander profiel 
heeft.  

 
Ook op het gebied van onderwijs zou een grotere 
flexibiliteit nuttig en heilzaam zijn.  Onze gewoonte 
om een hoogleraar de facto titularis voor het leven 
te maken van een bepaald college, is niet de 
internationale standaard. In Nederland worden 
vooral in de basisopleiding de didactische taken 
gecoördineerd, en dit zou ook in Leuven moeten 
gebeuren.  Het is duidelijk dat een dergelijk 
systeem meer voorbereiding vergt, maar dat weegt 
niet op tegen de inhoudelijke discussie en 
verbreding van de expertise die het tot stand brengt. 
Op die manier groeit meer bekommernis over de 
gehele opleiding.  Een suggestie die hij in die 
context doet, is meer gebruik te maken van sab-
baticals om de collega’s zelf aan te sporen tot 
herbronning, maar ook om in die periode een 
beroep te doen op externe expertise. 

 
Als Nederlander van bezuiden de grote rivieren 
heeft hij weinig of geen aanpassingsmoeilijkheden 
gekend met de Vlaamse mentaliteit. Maar 
misschien mag wel gedacht worden aan een 
instapkrediet voor nieuwe collega’s die van buiten 
komen om hen in staat te stellen snel mee te 
functioneren in de faculteit. 
Hoewel opgeleid in de toegepaste wiskunde aan een 
Technische Universiteit beschouwt Arno Kuijlaars 
zichzelf eerder als een ‘zuivere’ wiskundige. Zijn 
onderzoek is manifest gemotiveerd vanuit de 
wiskunde, maar de problemen die hij bestudeert, 
hebben raakvlakken met de toepassingen.  Dat 
behelst problemen uit de fysica, waar hij vooral 
aandacht heeft voor onderwerpen waarin 
toevalsmatrices een belangrijke rol spelen, en ook 
numerieke wiskunde, waarrond hij nu reeds 
samenwerkt met collega’s van Computerweten-
schappen in een project rond numerieke lineaire 
algebra.  

 
Een grotere flexibiliteit vereist wel een bestaffing 
die ook kwantitatief op niveau is!  Arno Kuijlaars 
heeft er begrip voor dat onze faculteit haar 
middelen in zekere mate dankt aan het service-
onderwijs in andere richtingen.  Zijn ervaringen met 
het doceren van wiskunde aan informatici en in de 
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minder wiskundig geprofileerde opleidingen van de 
faculteit, zijn trouwens positief te noemen.   
Hij doet het graag, leert ervan, en verwijst in het 
bijzonder naar specifieke oefeningen waarvoor hij 
gewaardeerde input mocht ontvangen van de 
geologen. Een ervaring die hij ook anderen 
toewenst! 
 
Ten opzichte van Nederland vindt hij de Vlaamse 
studenten vrij braaf, zeker in de Faculteit Weten-
schappen.  
Die hardwerkende deugdelijkheid vindt wellicht 
zijn oorsprong in de cultuur die in onze middelbare 
scholen leeft.  Het feit dat daar nog steeds sterk 
wiskundig geprofileerde opleidingen bestaan, zorgt 
ervoor dat de instroom voor studenten wiskunde 
minder zorgwekkend is dan in Nederland.   
Hij benadrukt ook graag dat de kwaliteit van 
assistenten en wetenschappelijk medewerkers 
uitstekend is. Iets dat Arno Kuijlaars mee wil 
veranderen, is de traditie ombuigen dat wiskunde 
ten opzichte van andere disciplines minder project-
onderzoek aantrekt.   
 
Die traditie heeft enigszins te maken met het feit 
dat wiskundigen vaak individueel tewerk gaan, 
maar daar is duidelijk een wijzigende trend 
merkbaar.  
 
 
 
 
 
 

Een merkwaardig verschil met Nederland is dat 
daar onderzoekers in opleiding vooral worden 
aangetrokken via projecten, terwijl een aspirant 
FWO in eerste instantie op zijn studieresultaten 
wordt beoordeeld. Deze nadruk op studieresultaten 
wordt een anomalie wanneer ook veel later, bij 
benoemingen, in de dossiers nog steeds veel 
aandacht wordt besteed aan de behaalde graden in 
de kandidaturen… 
 
Christoffel Waelkens 

 
 

Coördinaten Alumniverenigingen 
 
 
Chemici Leuven  
Contact: Luc Van Meervelt 
Celestijenenlaan 200F – 3001 Leuven (Heverlee) 
Tel: 016/327609     Fax: 016/327990 
E-mail: luc.vanmeervelt@chem.kuleuven.ac.be 
URL http://www.chem.kuleuven.ac.be/chemici/ 
 
Vereniging van afgestudeerden in de plant- en dierkunde Leuven (PDL) 
Contact: Erik Smets  
Kasteelpark Arenberg 31 – 3001 Leuven (Heverlee)  
Tel: 016/321535    Fax: 016/321968 
E-mail: erik.smets@bio.kuleuven.ac.be 
URL: http://www.kuleuven.ac.be/pdl/ 
 
Beroepsvereniging Leuvense geologen  
Contact: Manuel Sintubin 
Redingenstraat 16 – 3000 Leuven 
Tel: 016/326447     Fax: 016/326401 
E-mail: bvlg@geo.kuleuven.ac.be 
URL: http://www.kuleuven.ac.be/geologie/BVLG/ 
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Alumniverenigingen voor Wiskundigen, Natuurkundigen en informatica (V.W.N.I.L.) 
Contact: Walter Lauriks 
Celestijnenlaan 200 D – 3001 Leuven (Heverlee)  
Tel:  016/327215     Fax: 016/327984 
E-mail: walter.lauriks@fys.kuleuven.ac.be 
URL http://www.kuleuven.ac.be/vwnil/ 
 
Leuvense Geografen  
Contact: Marc Declercq/Dominique Vanneste 
Instituut voor sociale en economische geografie 
W. De Croylaan 42 – 3001 Leuven (Heverlee) 
E-mail: marc.declercq@khm.be 
E-mail: dominique.vanneste@geo.ac.be 
 
 
 
 

Sponsoring 
 
De Faculteit Wetenschappen van de K.U. Leuven geeft twee maal per jaar deze facultaire nieuwsbrief uit die 
verspreid word naar onze afgestudeerden, personeelsleden en externe relaties.  De nieuwsbrief wordt momenteel 
schriftelijk en elektronisch aangeboden.  Deze (gratis) nieuwsbrief is in eerste instantie een regelmatig magazine 
met nieuws van onze faculteit.   
 
Via deze weg willen wij alle belangstellenden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het 
onderwijslandschap en willen wij hen informeren over de wijze waarop de faculteit vandaag inspeelt op die 
evoluties en op de manier hoe het onderwijs en onderzoek over die fundamentele natuurwetenschappen 
antwoorden zoekt op de vragen die de samenleving stelt.  
 
Het aantal complimenten voor onze nieuwsbrief is groot en we ontvangen na elke uitgave lovenswaardige 
opmerkingen.  Maar met een schouderklopje alleen kunnen we natuurlijk niet rondkomen.   
Voor dit initiatief hebben we uiteraard financiële ondersteuning nodig.  Er wordt reeds een bijdrage voorzien 
door de verschillende alumniverenigingen, maar daarnaast zoeken we nog een hoofdsponsor voor de advertentie 
op de achterzijde van de nieuwsbrief en kleinere sponsors via het ter beschikking stellen van advertentieruimte. 
Naargelang uw budget kan U opteren voor zwart/wit- of kleurenadvertenties van verschillende afmetingen.  
 
Indien u geïnteresseerd bent in deze extra vorm van reclame, stuur dan onderstaande strook volledig ingevuld 
terug naar Faculteit Wetenschappen, decanaat-secretariaat, ‘Geel Huis’, Kasteelpark Arenberg 11, 3001 
Leuven (Heverlee).   
 
Faxen kan ook, naar het nummer 016/321995.  U krijgt dan zo snel mogelijk ons informatiepakket toegestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, ik wens meer informatie te ontvangen omtrent sponsoring van de Nieuwsbrief van de Faculteit 
Wetenschappen. 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………….. 

Bedrijf: ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………

 
Gelieve deze strook terug te sturen naar: Faculteit Wetenschappen, decanaat - secretariaat, ‘Geel 
Huis’, Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Heverlee.  Faxen kan ook, naar het nummer 016/321995.  
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Colofon 
 
De Nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van de verschillende Alumniverenigingen en van de Faculteit 
Wetenschappen van de K.U. Leuven.  Met deze Nieuwsbrief willen we zowel de verschillende alumnivere-
nigingen onderling als de verschillende departementen en studierichtingen van de faculteit dichter bij elkaar 
brengen, zodat de band tussen de leden van de faculteit als geheel en haar afgestudeerden versterkt wordt. 
De Nieuwsbrief houdt afgestudeerden en personeel op de hoogte van de ontwikkelingen in onderwijs en 
onderzoek aan de Faculteit Wetenschappen. 

De Facultaire Nieuwsbrief, die voor sommige richtingen aanvullend is bij de Nieuwsbrieven van de eigen 
alumnivereniging, verschijnt tweemaal per jaar.  De verspreiding gebeurt naar alle gekende alumni-adressen en 
naar het personeel.  Geïnteresseerden kunnen eveneens de Nieuwsbrief ontvangen na het storten van een 
vrijwillige bijdrage op rekeningnummer 432-0001831-34 met vermelding “Facultaire Nieuwsbrief”. 

Frequentie 

De Nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar nl. in juli en in december.  Artikels en ander materiaal moeten 
uiterlijk 6 weken vóór de verschijningsdatum op de redactie zijn. 

Redactie 

Verantwoordelijk uitgever: Prof. dr. A. Verbeure (016 32 14 01) 
Faculteit Wetenschappen 
Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee) 

Redactieraad 

Voorzitter: Prof. dr. C. Waelkens (016 32 70 36) 
Celestijnenlaan 200 B, 3001 Leuven (Heverlee) 

Secretaris: Mevr. L. Gilis (016 32 14 06) 
Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee) 

Leden: Marc Declercq (voorzitter Vereniging van Leuvense Geografen), Lieve Gilis (administratief secretaris), 
Walter Lauriks (VWNIL), Manuel Sintubin (voorzitter B.V.L.G.), Eric Smets (voorzitter PDL), Luc 
Van Meervelt (Chemici Leuven), Christoffel Waelkens (voorzitter VWNIL), André Verbeure (decaan). 

 

Nuttige adressen 

Faculteit Wetenschappen 
Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee) 
Info: faculteitssecretariaat tel. 016 32 14 01;  
E-mail info@wet.kuleuven.ac.be 
URL K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be 
URL Faculteit Wetenschappen:http://www.wet.kuleuven.ac.be/wet 
 

Contactpersonen voor indienen bijdragen en aanvragen tot sponsoring 

Lieve Gilis, administratief secretaris, Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee);  
tel. 016 32 14 06; E-mail Lieve.Gilis@wet.kuleuven.ac.be 
Wendy Sevenants, PR en communicatie,  Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee);  
tel. 016 321402; E-mail Wendy.Sevenants@wet.kuleuven.ac.be 
 

Vormgeving en lay-out 

Wendy Sevenants 

 
Druk 

Drukkerij De Weide 
Veeweide 37, 3060 Korbeek-Dijle (Bertem) 
tel./fax 016 47 27 97 

http://www.kuleuven.ac.be/
http://www.wet.kuleuven.ac.be/wet/

