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Activiteitenkalender V.Ir.Br.

Check ook www.virbr.be voor een up-to-date agenda

Datum Activiteit Wie Plaats

do 14-04-2016 Leven in de toekomst : robotica OSB VUB, Etterbeek

vr 15-04-2016 Galabal der Ingenieurswetenschappen VIrBr / PK Palais de Plume, Ittre

vr 15-04-2016 Viering Promoties ‘71, '81, '91, '01 en '11 VIrBr Palais de Plume, Ittre

za 23-04-2016 Infodag Industriële Wetenschappen VUB Campus Kaai, Anderlecht

do 19-05-2016 BrEA After Work BrEA VUB, Etterbeek

za 21-05-2016 Bezoek geautomatiseerde bakkerij BroodNodig (2e editie) IeNet Brabant / VIrBr Hofstade

zo 22-05-2016 Infodag VUB VUB VUB, Etterbeek

di 24-05-2016 VUB Congres VUB TBA

zo 29-05-2016 Gin tasting OSB Mechelen

do 09-06-2016 Leven in de toekomst : ruimtevluchtsimulator OSB VUB, Etterbeek

za 19-06-2016 Meshouï VIrBr Dilbeek

di 28-06-2016 PK BBQ en EindejaarsTD PK VUB, Etterbeek

wo 29-06-2016 Ijkingstoets VIrBr VUB, Etterbeek

vr 01-07-2016 Proclamatie FIrW en FW&B 1e zit VUB VUB, Etterbeek

vr 12-08-2016 Motoweekend Moezel en Zwarte Woud ie-net Brabant Duitsland

za 03-09-2016 Infodag VUB VUB VUB, Etterbeek

di 27-09-2016 Academische opening VUB TBA

vr 18-11-2016 St Vé VUB Brussel

Het blad verschijnt 4 maal per jaar in de loop van de maanden maart, juni, 
september en december. De advertentieprijzen zijn als volgt: 

Full color advertenties verschijnen op de achter- en binnencover. Voor 
andere afmetingen of mogelijkheden, gelieve met ons contact op te 
nemen via e-mail: info@virbr.be. De printklare “brochure” moet minstens 
1 maand voor het verschijnen van het komende nummer in het bezit zijn 
van het secretariaat.

Hebben meegewerkt aan deze VIrBr Mail: 

Peter Van Rompaey, Tanja Thijs, Sabien De Mont, Roel Callebaut,  
Pieter Minnebo, Paulien Vandenplas, Nymfa Noppe, Valery Ann Jacobs, 
Edith Oyen, David Van Bavegem.

Dank aan allen voor hun medewerking en bijdragen!

Kleurafdruk Afmetingen (mm) Eenmalig 4x per jaar

1/1 pagina 297 x 210 275,- 870,-

1/2 pagina 148 x 210 225,- 700,-
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Voorwoord van de voorzitter

Beste lid,

Nu zowel de buitengewone als algemene vergadering voor-
bij zijn hebben we als vereniging een aantal heugelijke 
nieuwsfeiten te melden.

De eerste en misschien meest ingrijpende is onze naams-
verandering. De  V.Ir.Br. wordt  BrEA: Brussels Engineering 
Alumni. Met deze naamswijziging willen we een aantal za-
ken bereiken. Ten eerste een breder publiek aanspreken: 
alhoewel we enkele jaren geleden onze statuten al aange-
past hadden om de industrieel ingenieurs welkom te heten, 
was de mening van de RvB dat een naam met Ir. In de afkor-
ting dit de facto niet compleet deed. Bovendien is de keuze 
voor een Engelstalige naam en afkorting ook bewust om de 
link met de immer meer populaire BruFace opleiding con-
creter vorm te geven. Inderdaad, het onderwijslandschap 
van onze alla mater staat niet stil en dus zijn we als alumni-
vereniging ook verplicht om mee te evolueren. Bij deze evo-
lutie en naamsverandering hoort uiteraard ook een nieuw 
logo. Bij deze dus ook een warme oproep naar de creatie-
velingen in onze community die graag ons nieuw logo vorm 
zouden geven. Tijdens de buitengewone algemene verga-
dering is de vraag van een aantal leden gekomen om in dit 
logo zeker de link met de VUB duidelijk te maken, dus dit 
lijkt een belangrijke hint.

Buiten de naamsverandering is er uiteraard ook belang-
rijk ander nieuws: er is een nieuw bestuur verkozen. Onze 
nieuwe RvB telt 20 vrijwilligers die zich wederom willen 
inzetten om de verscheidene activiteiten en vertegenwoor-
digingen vorm te geven. Bovendien heeft er nog een groot 
aantal mensen zich als vrijwillige medewerker aangemeld 
om onze vereniging te ondersteunen. Ik wil alvast al deze 
mensen bedanken voor hun engagement. Specifiek voor de 
bio ingenieurs en computerwetenschappen ben ik zeer op-
timistisch dat er zich vrijwilligers gemeld hebben na onze 
oproep om vertegenwoordiging in onze vereniging. De eer-
ste en moeilijkste stap lijkt daarmee gezet om activiteiten 
specifiek voor deze doelgroepen te organiseren. Ik hoop 
dan ook dat deze op de nodige belangstelling van de leden 
kunnen rekenen.

Begin februari hebben we ook een succesvolle eerste editie 
van ons cinema-event gehouden. Hierbij werden de leden 
van het  voorbije jaar eens goed in de watten gelegd met 
een gratis film en nog wat extra’s. We hopen dat dit in de 
smaak is gevallen en een extra stimulans is om lid te blij-
ven.
Uiteraard kunnen we ook wederom uitkijken naar een be-
langrijk event: het jaarlijkse galabal, waarbij we terugkeren 
naar het Palais de Plume met de all-in formule. Dankzij de 
belangrijke inspanningen van het sponsoringsteam kun-
nen we dit jaar de prijs voor onze leden en gevierde promo-
ties wederom betaalbaar houden. Wie dus nog geen lid is: 
maak dit snel in orde, het prijsverschil loont echt de moeite!

Last but not least wil ik jullie nog veel leesplezier wen-
sen met deze editie van de mail!

Roel Callebaut
Voorzitter V.Ir.Br.
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Hoekje van de decaan FIrW

Beste ingenieursvrienden

Er staan ons alweer spannende tijden te wachten: een aan-
komende rectorverkiezing voor de VUB, een nieuwe decaan 
voor de faculteit. De twee kandidaat-rectoren zijn inmid-
dels officieel bekend; Caroline Pauwels en Viviane Jonc-
kers (twee vrouwen!) zullen het tegen elkaar opnemen. Een 
spannende strijd die ons erg nauw aan het hart ligt… het 
rectorale beleid weegt immers rechtsreeks op dat van een 
faculteit. Op het moment van dit schrijven is er nog geen of-
ficieel nieuws over de kandidaatsstellingen voor de nieuwe 
decaan. In een volgende editie kan ik allicht samen met de 
decaan-elect een woordje tot u richten. 

Als fiere decaan neem ik hier nu graag nog eens de gelegen-
heid te baat om een iemand in de bloemetjes te zetten. 

Collega Prof. Herman Terryn bekleedt tijdens het academie-
jaar 2015-2016 immers de Belgische Francqui-leerstoel aan 
de Universiteit Antwerpen. 

Herman Terryn is een VUB-er in hart en nieren; hij behaalde 
aan onze faculteit zijn burgerlijk ingenieursdiploma in de 
chemie in 1981, een bijkomend masterdiploma burgerlijk 
ingenieur in de materiaalkunde in 1984 en in 1987 behaal-
de hij zijn doctoraat met grootste onderscheiding onder het 
toeziend oog van promotor Professor Jean Vereecken. 

Momenteel is Herman Terryn voornamelijk actief binnen de 
onderzoeksgroep Electrochemical and Surface Engineering 
(SURF) maar hij is ook deeltijds professor aan het Depart-
ment Materials Science and Engineering van de Technische 
Universiteit Delft. 

Deze vormen van uitstraling en publiciteit zijn voor onze fa-
culteit onmisbaar. De kern van onze faculteit is er immers 
één van onderzoek, fundamenteel en toegepast. In beide 
finaliteiten toonden en tonen we ons kampioen, niet alleen 
binnen de VUB maar ook daarbuiten. Ook andere instellin-
gen merken dat duidelijk op. Ik mag hopen dat de universi-
tas-gedachte van toegankelijk onderwijs en vrij onderzoek 
mag blijven doorwegen in het beleid van de VUB. Want al-
leen als we zelf met een brede kijk op de wereld hebben, 
kunnen we uitstekende vakexperten vormen; alleen als we 
onbevangen maar relevant onderzoek doen in alle moge-
lijke disciplines, kunnen we excelleren in onderzoek. 

Beste ingenieursvrienden, ik wens jullie een spannende 
verkiezingstijd!

Prof. A. Hubin
Decaan IR

v.l.n.r.: Prof. Annick Hubin, Prof. H. Terryn, Prof. T. Breugelmans (promo-
tor Belgische Franqui-leerstoel UA), Prof. P. De Baetselier
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Hoekje van de Rector

Wie zijn we? 

Vijftig jaar VUB. Het is een verjaardag die in het academiejaar 
2019-2020 niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Mijn opvolgster 
(Viviane Jonckers en Caroline Pauwels zijn allebei rectorkandida-
ten) zal er ongetwijfeld een mooi feest van maken. Maar ik ben 
alvast trots dat ik samen met mijn team een wezenlijke bijdrage 
heb kunnen leveren aan die halve eeuw VUB-geschiedenis.
Ik ben ook blij dat ik mijn opvolgster – die in september offici-
eel de fakkel overneemt - de resultaten kan overhandigen van 
de diepgaande identiteitsoefening die we momenteel aan het 
maken zijn. De kernvraag luidt: zijn we dezelfde universiteit als 
bijna vijftig jaar geleden, toen we ons afscheiden van onze zus-
teruniversiteit de ULB, waarmee we een gemeenschappelijke ge-
schiedenis hebben die teruggaat tot 1834. 

De universiteit is de voorbije jaren sterk gegroeid. Er is niet al-
leen de toename van het aantal studenten tot bijna 15.000 – liefst 
50% meer studenten in acht jaar tijd – maar er is ook beduidend 
meer onderzoek, meer maatschappelijke impact, meer internati-
onalisering, meer fundraising, er is een forse uitbreiding van de 
campussen en van het universitair ziekenhuis en zo kunnen we 
nog even doorgaan.

Door al die bedrijvigheid, veranderingen en forse groei dringt 
zich de vraag weer op: wie zijn we? Dit is belangrijk voor de maat-
schappelijke rol die we willen spelen in Brussel, in Vlaanderen 
en in de wereld. Het is belangrijk voor onszelf om te weten wie 
we zijn en waar we voor staan, en het is ook belangrijk voor de 
buitenwereld. 

Eerste VUB-congres
Daarom hebben we de voorbije maanden de grootste bevraging 
ooit georganiseerd over de identiteit van de VUB. Ook onze alum-
ni kregen een uitnodiging om aan de online bevraging deel te 
nemen, misschien heeft ook u de enquête ingevuld. 
De bevraging is een onderdeel van een grote identiteitsoefening 
die o.m. een nieuwe visuele identiteit (huisstijl en logo) moet op-
leveren. De apotheose vindt plaats op dinsdag 24 mei, met het 
eerste VUB Congres, waarop al onze afgestudeerde ingenieurs 
uiteraard meer dan welkom zijn. 

 
Paul De Knop
Rector Vrije Universiteit Brussel
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Innovation Makers : Hugo Nica

Hugo Nica: In 1980 afgestudeerd aan de VUB in de richting Thermodynamica – 
Senior Consultant Altran

Q: Welke herinneringen heb je aan de VUB?
A: De twee Brusselse universiteiten waren toen net aan het 
splitsen. Ons eerste jaar hadden we voornamelijk les in de 
grote aula’s van Solbosch of in de pas opengegane lokalen 
van de gebouwen F&G. De labo’s waren reeds op het oe-
fenplein, en geloof het of niet het computercenter werkte 
nog met kaarten. Het mooie van die jaren was de volledige 
vrijheid op deze campussen, maar met de grote uitdaging 
toch te slagen in deze zee van studenten. De feestjes in de 
labo’s met zelf gestookte ingrediënten, weet ik spijtig nog 
enkel van vertellen!

Q: Welke tips kan u geven over de ervaring die u al heeft 
opgedaan tijdens uw carrière?
A: Mijn carrière is gestart gelijktijdig met de beginjaren van 
de implementatie van PC’s in bedrijven. Door een stage 
kwam ik met deze sector in aanraking en bouwde verder 
aan mijn kennis toen ik van IBM naar de Koninklijke Biblio-
theek ging. Daarna werkte ik nog in de chemische sector, in 
een dochterbedrijf van de VTM, een videoconferentie orga-
nisatie en enkele pharma bedrijven. Deze switches zijn voor 
mij nu heel duidelijke voorbeelden dat de zoektocht naar 
geschikte jobprofielen gebaseerd is op competenties. Alle 
bedrijven zoeken 3 competenties: verantwoordelijkheid, 
dynamisme en excellentie. Laat het nu ook net deze drie 
zijn die je een top Altran consultant maken.

Q: Hoe ben je bij Altran terecht gekomen?
A: Ongeveer 10 jaar geleden zag je in grote bedrijven meer 
en meer dat interne staff als consultant ging werken en dat 
er taken werden vervangen door consultants. Outsourcing 
werd meer en meer een deel van de business. Altran heeft 

me gecontacteerd op basis van mijn profiel, of ik als busi-
ness data architect voor hen wou werken. Het was een aan-
trekkelijk project, bij een grote farmaceutische speler, en ik 
was verkocht.

Q: Wat is het mooie aan je werk?
A: We werken op projecten, dus met een einddatum. Je 
werkt naar een deadline toe en dat is in schril contrast met 
vroeger toen we altijd in cycli van jaren werkten. Je kan je-
zelf verrijken, en wanneer het project afloopt wacht er een 
nieuwe uitdaging maar je hebt ondertussen wel weeral ex-
tra bagage mee in je rugzak. 

Q: Wat heb je al geleerd in de loop van je carrière?
A: Ik heb al kunnen proeven van vele werkomgevingen en 
industrieën. Dat is heel verrijkend geweest voor mij want 
nu kan ik contacten of gesprekspartners recht in de ogen 
kijken. Ik kan met hun meepraten, zoals een goede gene-
ralist, zoals ik vroeger tijdens mij VUB jaren heb geleerd. 
Naast alles opnemen, moet je wel specialist zijn in een of 
meerdere domeinen, als expert, dat maakt je een ingeni-
eur. Alles kunnen omgooien en je vragen stellen, de casus 
in twijfel trekken, dat maakt je ook een ingenieur. Altran 
geeft me de kans om dat allemaal te doen. En de VUB heeft 
me de eerste en belangrijke aanzet hiervoor gegeven. siemens.be/careers

Fabian Runte’s job gives him the opportunity to combine
theory with practice. The knowledge he gained during his
studies is put to good use at Siemens, where he works 
on the worldwide stage with colleagues from around our
network, giving him valuable international experience.
Such as his role in developing integrated social network
platforms. This involved working with offices in different

countries and different time zones. At Siemens this kind of
international teamwork is the norm. 

Siemens is always looking for students who look for new
ways of doing things. Because to discover great answers,
you have to ask big questions. So, where can your curiosity
lead you? Dare to ask.

Where can I turn theory
into practice?
There can be no answers without people who ask questions. People like Fabian Runte.
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VIrBr- Prijs : Edith Oyen

Personalia
Naam : Edith Oyen
Promotie : 2015
Titel afstudeerwerk : Reologie van rationaal ontworpen peptidehydrogelen
Promotoren : Prof. Dr. Steven Ballet (ORGC) & Prof. Dr. ir. Bruno Van Mele (FYSC)

Op de diploma-uitreiking van promotie 2015 in december 
beloonde de VIrBr de beste afstudeerwerken bij de bur-
gerlijk ingenieurs en de bio-ingenieurs met de VIrBr stu-
dentenprijs. Hieronder vindt u een samenvattiing van het 
afstudeerwerk van ir. Edith Oyen, winaar van de VIrBr-stu-
dentenprijs bij de bio-ingenieurs.

Het zoeken naar formuleringen voor gecontroleerde me-
dicijnafgifte vormt een belangrijke tak binnen de life sci-
ences. In de afgelegde thesis werd onderzoek verricht op 
peptide-gebaseerde hydrogelen, welke wanneer onder-
huids ingespoten het gewenste medicijn over een langdu-
rige periode kunnen afgeven.

Hydrogelen zijn driedimensionale chemische of fysische 
gecrosslinkte netwerkstructuren die grote hoeveelheden 
water kunnen vasthouden. Ze vertegenwoordigen veelbelo-
vende materialen voor toepassingen in gecontroleerde me-
dicijnafgifte. Bij parenterale toediening (bv. intraveneuze, 
intramusculaire of subcutane injectie) wordt voor geruime 
tijd een constante medicijnconcentratie in het bloedplasma 
onderhouden doordat de actieve component langzaam uit 
het hydrogelnetwerk vrijkomt. Hierdoor kunnen hoge do-
sissen en frequente administratie vermeden worden, wat 
op zijn beurt zorgt voor een verbetering in het comfort van 
de patiënt en zijn therapietrouw. Daarenboven kan de ac-
tieve component tegen premature degradatie beschermd 
worden door incapsulatie in de hydrogelmatrix. Door hy-
drogelen als matrices voor gecontroleerde medicijnafgifte 
te gebruiken, worden hoge concentraties actieve compo-
nent vermeden en wordt het risico op neven- en toxiciteits-
effecten gereduceerd.

In de afgelegde thesis werden peptide-gebaseerde hydro-
gelen onderzocht omdat deze een aantal voordelen bezit-
ten. Ze zijn onder andere biocompatibel, biodegradeer-
baar, aanpasbaar en injecteerbaar. In de literatuur zijn 
reeds een aantal klassen van peptide-gebaseerde hydro-
gelen gekend, waarvan hydrogelen gebaseerd op amfipati-
sche peptiden een belangrijke groep uitmaken. De amino-
zuursequentie van deze peptiden bestaat uit alternerende 
hydrofobe en hydrofiele residu’s (Figuur 1). Deze peptiden 
assembleren in β-sheets en β-sheet-dubbellagen – voor-
namelijk door hydrofobe interacties – welke daarna verder 
associëren in vezels. De verstrengeling van deze vezels re-
sulteert in het hydrogelnetwerk. Hoewel peptidehydroge-
len voor gecontroleerde medicijnafgifte steeds meer inte-
resse wekken binnen de wetenschappelijke gemeenschap, 
dienen vele aspecten nog onderzocht te worden (bv. toe-
pasbaarheid in gecontroleerde afgifte, ladingscapaciteit, 
structuur-eigenschap-relaties, …).
 
Gedurende het thesisonderzoek werden nieuwe peptide-
hydrogelen ontworpen. Meer bepaald werden er variaties 
gemaakt op een gelerend peptide uit het onderzoekslabo 
Organische Chemie (ORGC, VUB), nl. H-Phe-Glu-Phe-Gln-
Phe-Lys-NH2, vanaf nu PEP1 genoemd (Figuur 2). De fe-
nylalanines van deze amfipatische sequentie werden ver-
vangen door andere hydrofobe aminozuren (alifatische 
en aromatische) met als doel nieuwe gelerende peptiden 
voort te brengen. De mechanische eigenschappen van de 
aangemaakte hydrogelen werden onderzocht met behulp 
van reologische experimenten. Deze maakten het mogelijk 
om de opslagmodulus G’ te bepalen, een indicatie van de 
rigiditeit. Het onderzoek wees uit dat wanneer de fenyla-
lanines van PEP1 gesubstitueerd werden door aromatische 
residu’s, meer rigide gelen bekomen werden dan wanneer 

er substituties gebeurden door ali-
fatische residu’s. Hierbij werd een 
zeer rigide gel gesynthetiseerd, be-
staande uit het peptide PEP2, waar-
van de sequentie niet bekend kan 
worden gemaakt om mogelijkheid 
tot patenteren niet te schaden. De 
sequenties PEP1 en PEP2 vormden 
de basis voor verdere experimenten 
betreffende de toepasbaarheid van 
de hydrogelen. 

Figuur 1 : Amfipatische peptiden, bestaande uit een aminozuursequentie van alternerend hydrofobe en 
hydrofiele aminozuren, kunnen assembleren in β-sheets en β-sheet-dubbellagen. Deze dubbellagen 
vormen de basis van de vezels die verstrengelen tot het hydrogelnetwerk. 
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VIrBr- Prijs : Edith Oyen

Figuur 3 : De injecteerbaarheid van de peptidehydrogelen werd nage-
gaan via (a) een kwalitatieve test door de gel door de naald van een 
spuit te duwen en via (b) kwantitatieve reologische testen waarbij de 
heropbouw van de gel gemeten werd na het opleggen van een hoge 
shear (rood: PEP1, blauw: PEP2) 

Figuur 4 : In vitro release experimenten toonden aan dat een cargo 
(fluoresceïne) gecontroleerd afgegeven kon worden uit de hydrogelmatrix 
gedurende een aantal dagen (rood: PEP1, blauw: PEP2).

Figuur 2 : De fenylalanines (rood) van het gelerend peptide PEP1 werden 
vervangen door andere hydrofobe aminozuren met als doel nieuwe gele-
rende peptiden te ontwerpen.

Zo werd aangetoond dat beide gelen gecoformuleerd kon-
den worden met een cargo (bv. ibuprofen), zonder verlies 
van het geleringskarakter. Ook de injecteerbaarheid van 
deze geladen peptide-hydrogelen werd aangetoond. Tij-
dens een kwalitatieve test werden de gelen door de naald 
van een spuit geduwd, waarbij deze in een visceuze vloei-
stof transformeerden dankzij de breking van de fysische 
crosslinks onder druk. Eens door de naald geduwd, werden 
de niet-covalente interacties opnieuw gevormd, waardoor 
de gelmatrix zich heropbouwde (Figuur 3a). Deze herop-
bouw werd ook kwantitatief gemeten tijdens reologische 
experimenten, waarbij de doorgang door de naald geïmi-
teerd werd door een afschuiving of shear op te leggen. 
De opslagmodulus G’ werd hierbij gemeten in functie van 
de tijd, waarna het hydrogelnetwerk verbroken werd door 
hoge shear. Eens deze werd weggenomen, werd de herop-
bouw van het hydrogelnetwerk waargenomen via de herop-
bouw van G’ (Figuur 3b).

In een laatste set experimenten werden de gecontroleerde 
afgifte-eigenschappen bepaald door middel van in vitro re-
lease experimenten. Hierbij werd nagegaan hoe een cargo 
(nl. fluoresceïne) vrijkomt uit de gel naar de omgevende 
vloeistof. Gecontroleerde vrijgave was meetbaar geduren-
de een tijdspanne van ongeveer 20 dagen (Figuur 4). Deze 
observatie bevestigde de potentiële toepasbaarheid van 
de peptidehydrogelen voor gecontroleerde medicijnafgifte.

Het onderzoek uitgevoerd in de thesis vormde een basis 
voor verdere in vivo experimenten. De in vivo validatie zal 
mogelijk leiden tot commercialiseerbaarheid van de hydro-
gelen.

3.a

3.b
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Reeds enkele edities stellen we de cover van de VIrBr Mail 
ter beschikking van de vakgroepen on een onderzoekspro-
ject in de kijker te zetten. Deze keer brengt ons dat naar de 
operatiezaal, waar de vakgroep ETEC een multidisciplinair 
onderzoeksproject opgestart heeft. We laten onderzoekster 
Valery Ann Jacobs aan het woord :

Weinige werkplekken spreken zó tot de verbeelding als een 
ziekenhuis. Het is dan ook een wereld op zijn kop; je wordt 
er immers graag ontslagen, en een negatief resultaat is 
doorgaans positief nieuws. Het is in die uitdagende omge-
ving dat het idee ontstond om een innovatief concept te ont-
wikkelen waarbij operatieverlichting en ventilatie worden 
geïntegreerd om zo turbulente luchtstromen te verminderen 
en aldus het infectiegevaar voor de patiënt te verminderen.

“Size does matter!” en ik zou durven stellen dat de Vrije 
Universiteit de ideale grootte heeft om multidisciplinaire 
projecten te bevorderen. Dat dit zelfs campusoverschrij-
dend gebeurt, kan deze stelling enkel bijtreden. In 2010 
heeft prof. Dr. Marc Diltoer, anesthesist aan het UZ Brus-
sel en bezieler van dit project, contact opgenomen met de 
vakgroepen Elektrotechniek en Energietechniek (ETEC) en 
Mechanica (MECH) van de Vrije Universiteit Brussel om een 
interdisciplinaire onderzoeksactie op te starten om ver-
lichting en ventilatie te integreren in het operatiekwartier. 
Er werd steun toegekend in de vorm van een intern onder-
zoeksfonds (HOA) van de VUB, waarna het project in 2011 
gestart is en twee doctoraatsbursalen een parallel een com-
plementair onderzoek startten naar ventilatie enerzijds en 
verlichtingstechniek (ondergetekende) anderzijds. Het UZ 
Brussel en het “Laboratorium voor Lichttechnologie” van 
KU Leuven, Technologiecluster Gent werden partner in het 
project.

Tijdens een operatie wordt de verdedigingsbarrière van de 
patiënt doorbroken en zijn er maatregelen nodig om wond-
besmetting te voorkomen. Een bijzondere maatregel om 
wondbesmetting te voorkomen, is de luchtbehandeling. 
Het ventilatiesysteem blaast gefilterde lucht vanuit het ple-
num—typisch 3m bij 3m—in de operatiezaal. De temperatuur 
van de toegevoerde lucht wordt zodanig geconditioneerd 
dat deze iets koeler is dan de omgevingstemperatuur. Hier-
door zal deze zuivere lucht neerdalen op de steriele zone, 
die de patiënt en de instrumententafel omvat. De gefilterde 
lucht wordt met een relatief hoog debiet de operatiezaal in-
gegeblazen. Hierdoor komt de operatiezaal in overdruk te 
staan ten opzichte van de omliggende ruimtes en wordt ver-
hinderd dat partikels, die kiemen kunnen dragen, de wonde 
contamineren. In state-of-the-art operatiezalen, wordt de 
lucht via een fijnmazig doek ingeblazen, waardoor een zo-
genaamde laminar flow (LAF) ontstaat. Dat is een unidirec-
tionele, neerwaarts gerichte stroom van zuivere lucht, die 
turbulentie in de aangevoerde lucht minimaliseert.

Het verlichtingssysteem in het operatiekwartier doet het 
embleem van de VUB alle eer aan: ze zorgt ervoor dat de 
wonde van de patiënt goed uitgelicht wordt, zelfs in uitda-
gende visuele omstandigheden als diepe en nauwe won-
den. De meeste operatiezalen zijn uitgerust met twee opera-
tielampen, die via een pendelsysteem verplaatst en gericht 
kunnen worden. Tevens is de operatielamp optisch zodanig 
ontworpen dat schaduwvorming ter hoogte van de wonde, 
ten gevolge van de handen van het medisch personeel of 
de instrumenten, wordt geminimaliseerd. Deze vereisten 
stellen specifieke eisen aan de lichtbundel van een opera-
tielamp.

Het beschermende luchtgordijn wordt echter verstoord door 
een conflict dat optreedt met het verlichtingssysteem. Deze 
verstoring wordt enerzijds mechanisch veroorzaakt door de 
grootte en vorm van de operatielamp en het pendelsysteem, 
en anderzijds door de warmte van de lichtbron, die aanlei-
ding geeft tot een opwaarts gerichte stroom van lucht die 
interfereert met de neerwaarts gerichte stroom van koelere, 

Coverfoto : ETEC en UZ Brussel bouwen samen 
aan het operatiekwartier van de toekomst

Coverfoto door Marc Goldchstein  
(http://www.marcgoldchstein.com/) 

Op de cover: Marc Noppen, CEO UZ Brussel, Valery Ann Jacobs, 
ETEC, Marc Diltoer, Anesthesist UZ Brussel.

Contact us: http://luxetec.vub.ac.be/
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zuivere lucht en zo turbulente stromingen bevordert. Deze 
stromingen zorgen ervoor dat partikels, die mogelijk drager 
zijn van ziektekiemen, zich vanuit de niet-steriele zone ver-
plaatsen naar de steriele zone en de wonde kunnen infec-
teren. Postoperatieve infecties zijn nadelig, in eerste plaats 
voor de patiënt, maar ook voor het medisch personeel, het 
ziekenhuis en de ziekenzorg. Naast de extra pijn en zorgen 
die een infectie met zich meebrengt, hebben studies ook 
aangetoond dat de patiënt langer in het ziekenhuis dient te 
verblijven, mogelijk opnieuw geopereerd dient te worden 
en zelfs kan overlijden. Voor het ziekenhuis en medisch 
personeel leidt dit tot imagoschade en tot slot draagt de 
ziekenzorg hiervan de grootste kost.

Het geïntegreerd concept dat ontwikkeld werd in dit pro-
ject, en waarvoor een patentaanvraag werd ingediend, in-
tegreert verlichting en ventilatie op een dergelijke manier 

dat de operatieverlichting het steriele luchtgordijn niet lan-
ger verstoort, terwijl de lichtbundel zo is geconstrueerd dat 
deze betere visuele omstandigheden creëert voor het me-
disch personeel. In dit concept zetten wij de ziekenhuisom-
geving op zijn kop: we wisselen de positie van verlichting 
en ventilatie, en werkten samen met de vakgroep INDI aan 
een mechatronisch design voor een geautomatiseerd en 
intelligent systeem om de operatielampen te verplaatsen 
en te oriënteren. Samen met de Knowledge & Technology 
transfer interface van de VUB wordt de valorisatie verder 
onderzocht. Een belangrijke schakel in dit proces is de 
bouw van een 1:1 prototype. Het UZ Brussel heeft hiervoor 
een stand-alone operatiekwartier ter beschikking gesteld 
en er wordt momenteel naarstig gezocht naar financiële 
middelen om een prototype te realiseren. Vanuit de vak-
groep ETEC, en onder impuls van prof. Marc Noppen (CEO 
UZ Brussel) werken we momenteel verder tot een positief 
resultaat, waarbij de verlichtingstechniek de duisternis zal 
overwinnen!

Contact us!
Vakgroep Elektrotechniek-Energietechniek 
(ETEC | Verlichtingskunde)
Faculteit Ingenieurswetenschappen (IR)
Email: Valery.Ann.Jacobs@vub.ac.be
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Voorbije activiteiten

PROMOTIE 2000

CINEMA EVENT

BEZOEK BAKKERIJ BROODNODIG

Op 28 december kwam promotie 2000 samen om hun 
15 jaar afstuderen te vieren. Met 14 aanwezigen was 
het gezellig bijpraten. Ze besloten om de traktatie van 
VIrBr niet zelf te consumeren, maar te schenken aan 
“Ingenieurs zonder grenzen”. Een prachtig initiatief !

Op 2 februari nodigde VIrBr zijn leden uit in Kinepolis Brussel om 
samen naar “The Revenant” te kijken. Met een volle zaal was het 
een geslaagde eerste editie van dit event. Achteraf kreeg ieder-
een nog een drankje aangeboden in een bar in de buurt, werd er 
nagepraat over de film en gediscusieerd of Leonardo al dan niet 
een eerste Oscar verdient voor zijn acteerprestatie. 

Op 30 januari werd het bezoek in de geautomatiseerde bakkerij 
“BroodNodig” door onze bestuurder Fred Ceusters in goede banen geleid. 
Het bakkersechtpaar, waarvan de man zelf ook ingenieur van vorming 
is, gaf uitleg bij hun vernieuwende aanpak van hun bakkerij : er wordt 
afgestapt van de klassieke bakkerijwinkel inclusief patisserie en uitsluitend 
naar broodautomaten over te gaan. Met 25 deelnemers was dit evenement 
een groot succes. Voor de reservelijst wordt een tweede sessie in mei 
gepland (zie kalender).
Het bezoek was in 2 delen opgevat : het aspect van de product-
samenstelling en dan daarna hoe men de broodautomaten aanstuurt. 
Bij het eerste gedeelte werd in detail ingegaan hoe degen worden 
samengesteld en kunnen rijzen. Een domein waar bio-ingenieurs zich 
ook wel eens zouden kunnen in uitleven. Bij het technisch gedeelte werd 
uiteengezet hoe zij van elders afgedankte broodautomaten vernieuwde 
frames maken met allerlei electronische sturingen en camera’s om hun 
broodshops (een 10-tal in de regio Mechelen) op te volgen. Dat is dan weer 
iets voor electronica-ingenieurs.
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Voorbije activiteiten

ALGEMENE VERGADERING

NIEUWJAARSRECEPTIE VIRBR

JOBFAIR

De jaarlijkse Jobfair van 
PK en VIrBr : hét ogenblik 
van het jaar waarop de 
studenten kennis kunnen 
maken met hun toekomstige 
werkgever.

Ook dit jaar waren er weer mogelijkheden in overvloed om je mede-alumni 3 
kussen te geven en samen te klinken op het nieuwe jaar. De spits werd afgebe-
ten met de receptie van ie-net Brabant/VIrBr, waarna de OSB volgende, om uit-
eindelijk op 11 februari af te sluiten met een gezamelijk feestje van PK en VIrBr.

Onze Algemene Vergadering, waar het afgelopen jaar 
onder de loep genomen wordt, ging dit jaar door in het 
Mariott Hotel in Evere. Op de voorafgaande BAV werd de 
naamswijziging naar Brea goedgekeurd.
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Een nieuwe verbinding naar het UZ VUB die de mobiliteits-
problematiek van de site zal oplossen! Zo werd de aanleg 
van de nieuwe tramlijn aangekondigd. Deze heraanleg zou 
de patiënten, bezoekers, studenten en het academisch per-
soneel die nu voornamelijk met de auto komen moeten aan-
moedigen om de switch naar het openbaar vervoer te ma-
ken. De verkeersfluxen zouden hierdoor ook vlotten moeten 
lopen.

Het traject:
Tram 9 wordt de nieuwe verbinding tussen de multimodale 
pool Simonis, die u langs het UZ VUB naar de Heizelvlakte 
zal leiden. De nieuwe tramlijn (‘tram 9’) zou aan de onder-
grondse halte Simonis vertrekken en dan via de Jetselaan, 
de Tentoonstellingslaan, de Oude Afspanning, de Laar-
beeklaan, het UZ Brussel en de Dikke Beuklaan tot aan de 
Heizelvlakte rijden. De tramlijn wordt in twee fasen aange-
legd: eerst wordt Simonis met de Dikke Beuklaan verbon-
den, daarna volgt de verlenging tot de Heizelvlakte.

Het verhaal achter : TRAM 9 

Mobiliteit met de vernieuwing van de stoepen, de aanleg 
van het fietspad en de weginrichting.

Deel 2: Koningin Astridplein (De Spiegel)
Onder het westelijk deel van het Koningin Astridplein en 
een stuk van de Jetselaan wordt een ondergrondse parking 
voor 199 voertuigen aangelegd en ook het plein zelf wordt 
vernieuwd. Na de jaarmarkt, op 1 september, gaan de werk-
zaamheden van start.

Deel 3: Tentoonstellingslaan
Deze werkzaamheden zijn nog niet van start gegaan.

Deel 4: Jetselaan
Deze werkzaamheden zijn nog niet van start gegaan.

Het eerste deel van de werken startte in de zomer van 2015. 
Het tweede deel start in 2016 en omvat het middelste deel 
van de Dikke Beuklaan. Het laatste deel van de werken aan 
de Dikke Beuklaan tot de Laarbeeklaan starten in de zomer 
van 2017. Na deze werken zal de tram in 2018 tussen Simo-
nis en het UZ kunnen rijden. Het zal nog tot 2020 duren 
voordat je met tram 9 van het UZ naar de Heizel kunt reizen.

Het project:
“Langs het hele traject wordt de openbare ruimte van gevel 
tot gevel heringericht. De tram krijgt een eigen bedding, de 
kruispunten worden veiliger en er komen betere voorzie-
ningen voor voetgangers en fietsers. Er wordt ook aandacht 
besteed aan de parkeergelegenheid, zowel op de openbare 
weg als ondergronds.” Zo klinkt het bij Mobiliteit Brussel.

Door de omgevingsaanleg (rotondes, kruispunten,… ) zal de 
verplaatsing niet alleen sneller maar ook veiliger en makke-
lijker worden voor de gebruikers. De gelijkgrondse toegang 
tot de tram op rustige rotondes waar het veilig is om in en uit 
te stappen maken de site toegankelijker voor mensen met 
een beperkte mobiliteit. 

Wat echter niet wordt vermeld is dat dit project een moei-
lijke voorgeschiedenis heeft. Al tientallen jaren werd er over 
de mogelijkheid om de metrolijn naar het UZ door te trek-
ken gesproken. Daar deze optie echter veel te duur bleek, 
is men overgeschakeld op het idee om een bovengrondse 
metro, euhm tram, aan te leggen. Dit kostenplaatsje leek 
beter mee te vallen en de eerste concrete plannen hiervoor 
dateren dus van omstreeks 2003.

Zodra de plannen bekend werden gemaakt, kwam er veel 
echter veel tegenkanting. Tijdens het voortraject tekenden 
zowel de gemeente Jette als de buurtbewoners protest aan 
tegen het project. Tal van petities werden opgemaakt tegen 
de aanleg van de tramlijn. Voor de nieuwe bedding zouden 
namelijk alle bomen en parkeerplaatsen op deze as moeten 
verdwijnen. Bovendien rijden er al buslijnen op dit traject, 
dus lijkt de meerwaarde beperkt. 

Bron: http://www.tram9.brussels.
Op deze site is ook een leuke simulatie van het traject 
aangegeven.

De werken voor dit nieuwe project worden in vier fasen uit-
gevoerd:

Deel 1: Dikke Beuklaan - Laarbeeklaan
Begin mei werd gestart met de voorbereidende werkzaam-
heden. Nadien volgden de nutsbedrijven en half augustus 
zal de MIVB de tramsporen leggen. Nadien volgt Brussel 
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Het verhaal achter : TRAM 9 

Plan kruispunt toegang UZ
http://www.tram9.brussels/nl/projecten.html#miroir 

De eindconnectie:
In de laatste fase van het project wordt de lijn van het UZ 
doorgetrokken naar de Heizel om zo de verbinding te ma-
ken met de projectontwikkelingen op de Heizelvlakte en 
Parking C.

Totale kostprijs van deze werken: ruim 66 miljoen (© SUM). 
Maar daarvoor krijgen we, dixit Brussels minister voor mo-
biliteit Pascal Smet, “een … stedelijke vernieuwing, niet 
enkel een tramlijn”.

Caroline en Alex

De oplossing? 
Vooral t.h.v. het Koninging Astridplein, plaatselijk bekend 
als het Spiegelplein, zorgde de aankondiging van de wer-
ken voor veel wrevel. Het verwijderen van de parkeerplaat-
sen zou immers de handelaars en zondagse marktkramers 
moeilijk bereikbaar maken.

Uiteindelijk zou een Belgisch compromis voor de oplossing 
moeten zorgen. Als compensatie voor parkeerplaatsen die 
verdwijnen voor de tram, moest er ook een ondergrondse 
parking onder het Spiegelplein komen. En de werken aan 
de tramlijn zouden in deze zone pas mogen aanvatten na-
dat de ondergrondse parkeerplaatgarage klaar is.

De werken aan het Spiegelplein zijn de tweede fase in de 
aanleg van de lijn.
Ook deze operatie zal in verschillende fases verlopen. Van 
september 2015 tot april 2016 wordt er gewerkt aan de ri-
olering en aan de water-, gas- en elektriciteitsleidingen. 
De maand daarna start dan de bouw van de ondergrondse 
parking. Vanaf begin 2017 wordt de nieuwe parking uitge-
graven. Gelijktijdig worden in de Jetselaan bovengronds de 
inritten aangelegd.
Midden 2017 start de aanleg van het vernieuwde Koningin 
Astridplein en begin 2018 worden de tramsporen gelegd 
op de Jetselaan, voor de Magdalenakerk. Aan het kruispunt 
met de Lakenselaan sluiten deze tramsporen aan op de be-
staande sporen.

Wanneer de parking klaar is, zal het plein autovrij worden. 
(Een project dat ook reeds lang op de agenda staat…) 
De ondergrondse parking die de parkeerplaatsen die er nu 
zijn moet compenseren, zal 199 plaatsen tellen, onderver-
deeld op drie niveaus met elk twee tussenniveaus. In totaal 
zullen dus zes tussenniveaus de natuurlijke helling van het 
plein volgen.

Projectbeeld 
http://www.tram9.brussels.
(© SumProject)

Huidige toestand
http://www.brusselnieuws.be 

Snede parking:
http://www.tram9.brussels/nl/projecten.
html#miroir 
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VirBr-Prijs: David Van Bavegem

Indoor rangingsysteem op FPGA gebaseerd op TDoA en CDMA
met ultrasone transducers als basis voor een indoor 
lokalisatiesysteem

Een GPS of Global Positioning System voorziet 
zijn gebruikers van positie, navigatie en tijd-
synchronisatie. Bij de indoor variant wordt net 
zoals bij GPS getracht om de positie te bepalen 
van voorwerpen of mensen, maar dan in gebou-
wen.  Indoor positiebepaling kent vele toepas-
singen. Denk maar aan een interactief museum-
bezoek waarbij positie-afhankelijke informatie 
gegeven wordt over de museumstukken. Een 
ander voorbeeld is navigatie doorheen een lucht-
haven of een grote parkeergarage. Dit soort van 
systemen is ook meer en meer gegeerd door su-
permarkten en winkelcentra. Het is een perfect 
hulpmiddel om klanten te oriënteren naar aan-
biedingen of persoonlijke productinformatie aan 
te bieden. Bovendien is het mogelijk om op ba-
sis van alle informatie die verzameld wordt door 
dergelijke systemen, betere productanalyses en 
statistieken te genereren. Zo kunnen er bijvoor-
beeld heat maps worden gemaakt die de popu-
lairste posities/producten weergeven [figuur 1].

Waar GPS stopt, begint indoor positiebepaling!
Helaas kan GPS niet gebruikt worden als indoor 
positiesysteem. De uitgezonden signalen zullen 
sterk of zelfs volledig gedempt worden door o.a. 
het dak en de muren van het gebouw. Het sys-
teem eist een line of sight tussen de GPS-ontvan-
gers en de satellieten . Ook de nauwkeurigheid is 
beperkt tot enkele meters, wat voor vele indoor 
toepassingen onvoldoende is. Om deze redenen 
werd er tijdens mijn thesis een alternatief sys-
teem gebouwd om indoor lokalisatie te verweze-
lijken.

Op de diploma-uitreiking van promotie 2015 in december beloonde de VIrBr de beste afstu-
deerwerken bij de burgerlijk ingenieurs en de bio-ingenieurs met de VIrBr studentenprijs. 
Hieronder vindt u een samenvattiing van het afstudeerwerk van ir. David Van Bavegem, 
winaar van de VIrBr-studentenprijs bij de Industrieel Ingenieurs.

Personalia van de geïnterviewde: 

Naam David Van Bavegem

Promotie 2015

Afstudeerrichting Industriële Wetenschappen: 
Elektronica - ICT: Ingebedde Systemen

Titel afstudeerwerk ‘Indoor rangingsysteem op FPGA 
gebaseerd op TDoA en CDMA
met ultrasone transducers als basis 
voor een indoor lokalisatiesysteem’

Promotoren Prof. An Braeken en Prof. Abdellah 
Touhafi

Begeleider Prof. Laurent Segers

E-mail david.van.bavegem@vub.ac.be

Voorbeeld van een heat map gegenereerd op basis van een indoor 
lokalisatiesysteem.
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VirBr-Prijs: David Van Bavegem

Er bestaan reeds enkele indoor lokalisatiesystemen. De 
meeste hiervan zijn gebaseerd op het principe Time Divi-
sion Multiple Access (TDMA). Elke zender krijgt een tijdslot 
toegewezen waarin deze zijn signaal kan uitzenden. Bij der-
gelijke systemen moeten tijdschema’s worden opgesteld 
met welke zender wanneer mag uitzenden. Dit is complex 
en vereist de synchronisatie tussen elke zender en ontvan-
ger. Er is een gebrek aan identificatie van de zenders door 
de ontvangers, slechts één zender kan tegelijkertijd over 
het medium uitzenden en tot slot zijn dergelijke systemen 
zeer gevoelig voor ruis.
Een alternatief is Code Division Multiple Access (CDMA). 
Verschillende zenders zenden tegelijkertijd een unieke 
code uit op zodanige manier dat de ontvanger deze ver-
schillende codes nog van elkaar kan onderscheiden. Hier-
door vallen ook de tijdschema’s (gedeeltelijk) weg.

In mijn thesis heb ik het gebruik van CDMA bij indoor lo-
kalisatie onderzocht. Verschillende bestaande technieken 
en de verbeteringen die reeds voorgesteld zijn in de lite-
ratuur zijn besproken. Op basis van deze studie is een ei-

een hoge graad van parallellisme aanwezig is, is er geko-
zen om het hele proces op FPGA te implementeren. Met een 
FPGA of field-programmable gate array is het mogelijk om 
hardware op maat te configureren via hardwarebeschrij-
vingstalen zoals VHDL. Verschillende CDMA-codes kunnen 
bijgevolg volledig in parallel gefilterd en gecorreleerd wor-
den met de inkomende data.

Bij de experimenten is getracht om een zo realistisch mo-
gelijk scenario te schetsen voor indoor lokalisatie toe-
passingen. Een ruimte waarbij er in elke hoek een zender 
is geplaatst. Deze zenden elk hun unieke code uit op een 
random tijdstip. De ontvangerslogica zal op basis van de 
hoogste correlatiesterkte de afstand tussen de zenders en 
de ontvanger meten. Uit de resultaten blijkt dat een nauw-
keurigheid van enkele centimeters kan gehaald worden [fi-
guren 2 en 3]. Deze nauwkeurigheid biedt mogelijkheden 
tot vele nieuwe toepassingen in de toekomst.

Indoor lokalisatie is momenteel een veelbesproken on-
derzoeksonderwerp en kent vele toepassingen. Net zoals 
mobiele telefoons ooit een technologische revolutie zijn 
geweest zal indoor positiebepaling er ook één zijn de ko-
mende jaren!
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gen systeem ontworpen en gerealiseerd. In het nieuwe 
systeem wordt er gewerkt met een combinatie van ultra-
sone geluidsgolven en RF-signalen. De ontvanger meet de 
aankomsttijd van beide signalen en in combinatie met de 
propagatiesnelheden van beide signalen kan de afstand 
tussen zender en ontvanger berekend worden. De ontvan-
ger stelt het voorwerp of de persoon in kwestie voor. Deze 
techniek noemt Time Difference of Arrival. De positie kan 
vervolgens bepaald worden d.m.v. trilateratie.
De grootste uitdaging is het correleren van de inkomende 
signalen met de verwachte CDMA-codes. Niet enkel vraagt 
dit proces veel rekenkracht, maar er moet eveneens vol-
doende geheugen aanwezig zijn om een minimum aan in-
komende samples te bewaren. Aangezien er bij dit proces 

Testopstelling met in elke hoek een zender en in het midden de per-
soon waarvan de locatie onbekend is.

Nauwkeurigheid van de 2D-positie na trilateratie gemiddeld over 250 
metingen (in meter)
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VUB FELLOWS : Els Ampe

Wat doet de verkiezing als fellow met een mens?
Een vraag over gevoelens, dat is moeilijk voor een ingenieur. Ik kan wel zeg-
gen dat ik het erg fijn vond terug betrokken te worden bij de werking van de 
VUB en de faculteit Ingenieurswetenschappen. 

Hoe pak je dan je rol als fellow aan ? 
Als schepen is een van mijn hoofdopdrachten het verwezenlijken van de 
Brusselse voetgangerszone en het daaraan gekoppelde verkeersplan. 
Hierbij stel ik vast dat het zeer moeilijk is mensen te vinden die dergelijke 
problematiek op een wetenschappelijke gefundeerde manier kunnen be-
naderen. Ideaal zou men over een stelsel vergelijkingen, gebaseerd op ob-
serveerbare feiten, moeten beschikken die de infrastructuurkosten en het 
gedrag van de stadsbezoekers modeleren. De politieke keuzes betreffende 
mobiliteit zouden dan de randvoorwaarden zijn waaraan elke oplossing van 
het stelsel moet voldoen. Huidige “verkeerskunde experten”, vaak zonder 
soliede wetenschappelijke vorming, hebben de neiging, wanneer de moge-
lijke oplossingen niet stroken met hun vooroordelen, die overtuigingen in 
de vergelijking in te bouwen, zonder realiteitstoetsing.
Als fellow van de ingenieursfaculteit probeer ik, door contacten met profes-

Op woensdag 17 juni 2015 werden 27 Fellowship-titels uitgereikt aan sterke figuren die in de wereld buiten de universiteit 
hun stempel hebben gedrukt. De 27 nieuwe Fellows zijn stuk voor stuk toppers die actief zijn in de industrie en het bedrijfs-
leven, in de wereld van politiek en beleid, bij toonaangevende organisaties en instellingen. Ze engageren zich om hun erva-
ring en kennis drie jaar lang met de VUB en haar faculteiten te delen. De 3 Engineering Fellows zijn Peter Grognard, Martine 
Tempels en Chris Wuytens. Ook alumni Els Ampe kreeg de titel van VUB Fellow. We laten hen in de volgende edities van de 
VirBr Mail aan het woord. Els Ampe kreeg op 23 februari ging Jacques Tiberghien over de vloer voor een goed gesprek.

Naam : Els Ampe
Promotie : 2002
Afstudeerrichting : Bouwkunde
Functie / Werkgever : 
• Schepen van openbare werken, mobiliteit en 

wagenpark in Brussel.
• Volksvertegenwoordiger en fractieleider Open VLD in 

het Brussels Parlement.
Vorige werkgevers : 
•  Zelfstandig raadgevend ingenieur en expert bij 

rechtbanken.



VIrBr Mail | p. 19

VUB FELLOWS : Els Ampe

soren betrokken bij de mobiliteitsproblematiek zoals Cathy 
Macharis en Yoeri Van Mierlo deze concepten aan bod te la-
ten komen in de ingenieursopleiding, zodanig dat deze pro-
blematiek, die van groot belang is voor onze samenleving 
op een wetenschappelijk verantwoorde manier zou kunnen 
benaderd worden. 
Meer globaal zou ik pleiten voor meer ingenieurs politieke 
kabinetten en administratie. De huidige tunnel crisis is een 
goed voorbeeld: de verantwoordelijke ingenieurs zeggen 
al jaren dat onderhoudswerken nodig zijn, maar als de be-
voegde minister van mening is dat tunnels niet nodig zijn en 
weinig of niets afweet van tunneltechnieken zal hij, in plaats 
van een politiek voorstel tot sluiting van tunnels te maken 
eerder het onderhoud van de tunnels vergeten in de begro-
ting en zo het politieke debat vermijden. Meer politiekers 
met een grondige wetenschappelijke en technische vorming 
in het domein van hun bevoegdheden zou moeten leiden tot 
duidelijkere politieke keuzes, zonder de bevolking in gevaar 
te brengen. Ik hoop dat ik de faculteit en haar studenten be-
wust kan maken van deze maatschappelijke nood.
Waarom ben je komen studeren aan de VUB en waarom ben 
je dan naar de Ingenieursfaculteit gekomen? 
Dat was eigenlijk niet mijn keuze, ik was erg aarzelend be-
treffende mijn verdere studies en mijn vader heeft voor mij 
beslist. Hij was ingenieur.

Wat heeft de VUB jouw bijgebracht, beantwoordde ze aan 
jouw verwachtingen?
Wel, voor mij kan je het begrip “alma mater” letterlijk opne-
men: van het begin af voelde ik me thuis aan de VUB. Ik heb 
daar ontdekt dat het mogelijk is iets te bereiken op een de-
mocratische manier en uw gedacht te zeggen zonder daar-
voor bestraft te worden, maar daarvoor is de VUB vrij uniek, 
maar vermits het daar mogelijk is moeten we proberen dat 
elders ook mogelijk te maken.

Hoe heb je jouw loopbaan uitgebouwd na je studies ?
Voor een politica bestaat de opbouw van een loopbaan uit 
deelname aan verkiezingen, verkozen te worden en het 
trachten te verwezenlijken van dat waarin je zelf gelooft. Dit 
alles is me tot nu toe wel gelukt.

Ken je VirBr? Ben je er lid van?
Ja ik ben lid. 

Wat betekent dat lidmaatschap voor jouw?
De gelegenheid in contact te blijven met de alma-mater en 
regelmatig andere afgestudeerden te ontmoeten. Ik kom vrij 
regelmatig naar evenementen georganizeerd door VirBr.

Heb je opgemerkt dat KVIV nu ie-net ledenvereniging ge-
worden is?
Ik heb de naam ie-net al gezien maar ik wist niet dat KVIV nu 
niet meer bestond. 
Enkele jaren geleden heb ik contacten gehad met het be-
stuur van KVIV maar ik heb vlug gemerkt dat de gedachten-
gang daar aan verjonging toe was. Ik hoop dat ie-net leden-
vereniging dit dan ook aan het verwezenlijken is.

Weet je dat vrijdag VirBr waarschijnlijk BrEA zal worden?
Waarom?

De inkanteling van de industriële ingenieurs in 2013 en het 
groeiend aantal engelstalige studenten in de master jaren 
waren de voornaamste motieven om de naam Brussels En-
gineering Alumni aan de algemene vergadering van de VirBr 
voor te leggen.

Hartelijk dank voor het gesprek en we zullen ons best doen 
om wat politieke roepingen bij onze afgestudeerden aan te 
moedigen.
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Ir-arch: To intern or not to intern? That’s the question!

Als ir-architect moet je na je studies nog enkele jaren stage lopen om opgenomen te kunnen worden in de orde van 
Architecten. Wij vroegen aan enkele alumni of zij hun stage al dan niet gedaan hebben (of aan het doen zijn) wat 
zij er van vinden. Hieronder leest u enkele getuigenissen.

Evelyn Blondeel
Ik ben afgestudeerd in 2013 als ingenieur-architect. Ik ben onmiddellijk erna aan mijn stage begonnen 
bij Àrter Architects. Sinds december 2015 is mijn stage afgelopen en werk ik er nog steeds.

Wim Dens
Ik studeerde af in 1995 en ben zaakvoerder van Wim Dens architecten & ingenieurs sinds 1997. We 
zijn vooral actief in de sociale sector (kinderdagverblijven, woonzorgcentra, assistentiewonigen, 
ziekenhuizen, sociale woningbouw, ... ), maar ook kantoren (ING). 

Mieke Vandenbroucke
Ik ben in 2011 afgestudeerd. Vervolgens ben ik gestart met doctoreren met behulp van een IWT-beurs. 
Ik ben nu mijn doctoraat aan het afwerken en werk ook deeltijds mee aan een Europees project: het 
BAMB-project, wat staat voor Buildings As Materials Banks.

De faculteit informeert …

Infodagen

zo 22 mei 2016

za 03 september 2016

Op de infodagen kan je info krijgen over alle bachelor- en 
masteropleidingen, master-na-masters en postgraduaten. 
Je kan doorlopend praten met proffen, maar je kan ook 
aansluiten bij infosessies, tours of geleide bezoeken. Ze 
zorgen ervoor dat je een goed beeld krijgt van wat de VUB 
jou kan bieden. Op de infomarkt in het studiebegeleidings-
centrum kom je ook alles te weten komen over studiebege-
leiding, huisvesting, kosten en financiering van studies, de 
sportfaciliteiten en de campus.

De ijkingstoets

wo 29 juni 2016

ma 12 september 2016

Samen met 3 andere Vlaamse faculteiten Ingenieurswe-
tenschappen organiseert de VUB jaarlijks de Ijkingstoets 
waarin je je wiskundekennis kan testen. Aan de VUB zijn er 
drie versies beschikbaar: één voor de opleiding Ingenieurs-
wetenschappen, één voor de opleiding Ingenieursweten-
schappen- Architectuur en één voor de opleiding Industriële 
Wetenschappen. Dit omdat de onderscheiden opleidingen 

verschillende vaardigheden vereisen en andere accenten 
leggen. Centraal worden je wiskundekennis en -vaardighe-
den onder de loep genomen. De ijkingstoets voor burgerlijk 
ingenieur-architect bevat bovendien een aantal vragen die 
specifiek gericht zijn op architectuurtheorie. De studenten 
krijgen een tekst over een specifiek onderwerp uit architec-
tuur, en moeten daar dan vragen over beantwoorden. 

Meer info op www.vub.ac.be/events

Insect 2016

do 17 november 2016

The International Symposium on ElectroChemical Machi-
ning Technology INSECT celebrates its 12th anniversary 
this year. The 2016 edition will be held in Mechelen.

Since the first conference in 2004 INSECT has become 
a successful symposium for a well-chosen topic in elec-
trochemistry – ECM technology. This international sym-
posium provides a unique forum to exchange ideas and 
discuss and share experiences among researchers and 
engineers involved in ECM technology. In addition to 
fundamental investigations of the electrode/electrolyte 
interface and applied material science, the spectrum is ex-
tended to cover a wider variety of electrochemical topics. 
Technical aspects like quality, efficiency, and equipment 
development are the focus of the upcoming conference.
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Ir-arch: To intern or not to intern? That’s the question!

Wat is volgens jou het voordeel van zowel ingenieur als 
architect te zijn als je naar je professionele situatie op dit 
moment kijkt?

Mieke: Door die dubbele achtergrond ben je beter in staat 
om enerzijds diepgaand onderzoek uit te voeren en ander-
zijds ook verder te denken dan de algemene gangbare me-
thodes en oplossingsgericht te denken.

Wim: Dat vind ik ook, door zowel ingenieur als architect te 
zijn heb je een pragmatische en rationele kijk op vraagstuk-
ken of problemen.

Evelyn: Ik merk dat er een brede waaier aan jobmogelijk-
heden zijn en dat we ons kunnen onderscheiden van archi-
tecten door een kritisch blik en goed ontwikkeld analytisch 
vermogen. 

Heb je getwijfeld om je stage te doen en wat heb je geko-
zen?

Evelyn: Op het einde van mijn studies wist ik zeker dat ik 
de stage wou doen, het lijkt me na bachelor en master di-
ploma te halen nog een laatste mijlpaal om het diploma te 
vervolledigen. Tijdens de stage twijfelde ik wel af en toe om 
het af te maken. Vooral omdat ik begon te beseffen dat het 
beroep als ir-architect niet bestaat. Je doet het werk ofwel 
als architect ofwel als ingenieur. Ik ben blij dat ik mijn stage 
heb afgewerkt maar weet niet zeker of ik als architect wil 
blijven werken. Ik ben blij dat ik het heb afgewerkt maar ik 
twijfel nog of ik de job van architect wil blijven uitoefenen. 
Het grootste verschil met de studies is dat er in realiteit veel 
meer dingen zijn waar je mee rekening moet houden zoals 
stedenbouwkundige voorschriften, brandweernormen, en 
zeker ook budget en rendabiliteit. Hierdoor heb je in de 
praktijk tijdens de ontwerpfase niet dezelfde vrijheid als tij-
dens de studies, en hier ligt net de uitdaging.

Wim: Ik heb nooit getwijfeld om mijn stage te doen, het was 
voor mij een logisch vervolg na mijn studies.

Mieke: Ik heb veel getwijfeld. Ik heb mijn stage (nog) niet 
gedaan, maar ik zie het nog steeds als een optie om in de 
toekomst een stageperiode in te lassen.   

Wat was voor jou het voordeel om je stage wel/niet te doen? 
In welke context.

Mieke: Een IWT-doctoraatsbeurs kan je enkel behalen bin-
nen de 5 jaar na het afstuderen, het wordt met andere woor-
den aangemoedigd om snel na je studies te doctoren. Ik 
kreeg die kans en heb hem dan ook genomen met het idee 
dat een stage nog altijd later kan. 

Wim: De stage maakt deel uit van de opleiding, ik ervaar nu 
nog dat mensen die net afstuderen een basis hebben om 
op verder te bouwen, maar dat de eigenlijke vakkennis als 
architect enkel op de werf en “al doende” wordt vergaard. Ik 
heb stage bij een groot architectenbureau gedaan met doel 
om op korte tijd veel bij te leren. Maar een groot bureau is 
niet noodzakelijk een garantie op goede stagebegeleiding 
en snelle opleiding.

Evelyn: Het voornaamste voordeel dat je eruit kan halen is 
dat je ooit als zelfstandig architect kan beginnen of dat je 
steeds on-the-side ook als architect werk kan aanvaarden. 
Vooral dat laatste vind ik een waardevolle zekerheid. 

Waarom zou je aan- of juist afraden om de stage te doen?

Wim: Een stage na de studies laat sowieso alle opties open 
op nadien tòch nog het pad van de architect te bewandelen. 
Als je niet 100% zeker bent dat je nooit als (zelfstandig) ar-
chitect aan de slag wil gaan, lijkt mij deze investering van 
2 jaar de moeite. Stage geeft een beter beter beeld van wat 
de job als architect inhoudt: het is niet allemaal rozegeur 
en maneschijn; het ontwerpproces is maar een fractie van 
het totale takenpakket.Bestekopmaak en werfopvolging 
zijn taken met grote verantwoordelijkheid en worden m.i. 
soms onderschat. De stage kan een goede guide line zijn 
om nadien een doordachte keuze te maken in welke richting 
je verder wil of kan gaan.

Evelyn: Ik zou iedereen aanraden om het voor zichzelf uit te 
maken, het is wel een beetje koffiedik kijken, of je later echt 
als zelfstandig architect wilt kunnen werken. Als je zeker 
weet dat dat niet de richting is die je uit wilt gaan dan zou ik 
de stage eerder niet doen. 

Mieke: Ik hoor van jaargenoten dat het vaak moeilijk is om fi-
nancieel rond te geraken, ook na de stage. Maar anderzijds 
lijkt het me bijzonder boeiend om het (ver)bouwproces van 
a tot z te kunnen opvolgen. 
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Personalia

Openbare verdedigingen tot het Behalen van de academische graad 
van Doctor in de Ingenieurswetenschappen

Eugène Stuyts, ICME 1950, overleed op 6 februari. Innige deelneming aan familie en vrienden.

Jordi Nelissen (promotie ‘94) liet op 20 maart het leven na een motorongeluk. Veel sterkte gewenst aan alle familie en 
vrienden van Jordi.

Trouwfeest? Geboorte? Academische of andere onderscheiding? Sterfgeval? 
Laat het ons weten op redactie@virbr.be en wij maken het hier bekend.

Tobias VANDERMEERSCH
Master in de industriële wetenschappen: chemie
Hydro-metallurgic separation and synthesis in mesoflow 
reactors
Promotoren: Prof. W. De Malsche & dr. K. Driesens

Benny WOUTERS
Master in de industriële wetenschappen: chemie
Electrogenerative hydro-genation of nitrobenzene: 
electrocatalytic study and application in a micro-fluidic 
reactor
Promotoren: prof. A. Hubin en prof. T. Breugelmans

Diane DE COSTER
Master in de ingenieurswetenschappen: elektronica en 
informatietechnologie
Microfluidic devices for Raman spectroscopy and optical 
trapping
Promotoren: prof. H. Ottevaere en prof. J. Van Erps

Maria Mercedes DIAZ ACEVEDO
Master Ingénieur civil en chimie et science des matériaux
Physical Chemical and Thermo-mechanical Characterization 
of Reversible and Partially Reversible Dynamic Polymer 
Networks for Self-Healing Applications
Promotoren: prof. B. Van Mele en prof. G. Van Assche

Jan GOOS
Master in de ingenieurswetenschappen: elektronica en 
informatietechnologie
Modeling and identification of Linear Parameter-Varying 
systems
Promotoren: prof. R. Pintelon en dr. J. Lataire

Ha NHU VIET
Gediplomeerde aanvullende studies Physical Land 
Resources
Spatio-temporal prediction of land subsidence using GIS-
based 3D geological, geotechnical and groundwater flow 
models in Hanoi city (Vietnam)
Promotoren: prof. O. Batelaan en prof. T. Duc Thinh


