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Best friends,

First of all, my very best wishes for 2023. Shortly 
before Christmas we received the information that 
our former board member, Nico Bécu, died at the 
age of 47 as a result of a tragic accident. Nico has 
made serious and funny contributions about the 
professional life of the engineer for several years 
under the title “Mushroom Management”. We will 
have to miss this fine section from now on. We 
wish his family and loved ones a lot of strength.

We thought that 2022 would be a nice and 
booming year after the lost corona years 2020 
and 2021. However, Russia’s invasion of Ukraine 
decided otherwise. Not only did we see the 
massive destruction of civilian targets and civilian 
infrastructure in Europe, but we also had to deal 
with an energy crisis, food crisis, migration crisis 
and inflation wave.

Fortunately, there were still some bright spots in 
the fourth quarter. At the graduation ceremonies 
on the Grand Place in Brussels, we were able 
to hand out the BrEA student prizes to the most 
deserving Engineering students. In the category 
Civil Engineer, the prize went to Arno Hemelhof, 
for the Engineer Architects to Amber Dehaen, 
for the Industrial Engineers to Niel Cochez, for 
the Bio- Engineers to Lize Allonsius and for the 
Engineers in Computer Science to Wolf De Wulf. 
They give a brief overview of their fascinating 
Master’s theses further on in this Magazine. 
The quality of education at the Vub Engineering 
Faculties was once again underlined at the 
presentation of the ie-net student awards. In the 
category Civil Engineering Freya Vandeputte won 
prizes and Lize Allonsius, Chloé Vanden Haute 
and Krijstýna Holková pulled off a stunt by winning 
ALL the prizes in the Bio-Engineers category. 
Congratulations to all these ambassadors of our 
faculty and university.

All our new PhD graduates are now heading 
for rich and exciting careers. According to a 
recent study by the Antwerp Management 
School, four building blocks are important here 

Beste vrienden,

Vooreerst mijn allerbeste wensen voor 2023. Kort 
voor kerstmis bereikte ons de informatie dat ons 
vroegere bestuurslid, Nico Bécu op 47-jarige leeftijd 
kwam te overlijden ten gevolge van een tragisch 
ongeval. Nico heeft meerdere jaren serieuze en 
grappige bijdragen geleverd over het beroepsleven 
van de ingenieur onder de titel “Mushroom 
Management”. We zullen deze fijne rubriek voortaan 
moeten missen. We wensen zijn familie en naasten 
veel sterkte toe.

We dachten dat 2022 een fijn en booming jaar 
zou worden na de verloren coronajaren 2020 en 
2021. De inval van Rusland in Oekraïne besliste 
er echter anders over. We zagen niet enkel de 
massale vernietiging van burgerdoelen en civiele 
infrastructuur in Europa maar kregen ook nog 
een energiecrisis, voedselcrisis, migratiecrisis en 
inflatiegolf te verwerken.

Gelukkig waren er in het vierde kwartaal toch nog 
enkele lichtpunten. Op de graduation ceremonies 
op de Brusselse Grote Markt konden we dit jaar 
weer de BrEA-studentenprijzen uitreiken aan de 
meest verdienstelijke ingenieursstudenten. In de 
categorie Burgerlijk Ingenieur ging de prijs naar Arno 
Hemelhof, bij de Ingenieur Architecten naar Amber 
Dehaen, bij de Industrieel Ingenieurs naar naar Niel 
Cochez, bij de Bio Ingenieurs naar Lize Allonsius 
en bij de Ingenieurs in de Computerwetenschappen 
tenslotte naar Wolf De Wulf. Zij geven een kort 
overzicht van hun boeiende Master thesissen 
verderop in dit Magazine. De kwaliteit van het 
onderwijs aan de Ingenieursfaculteiten van de 
VUB werd nogmaals onderstreept bij de uitreiking 
van de ie-net studentenprijzen. Bij de Burgerlijk 
Ingenieurs viel Freya Vandeputte in de prijzen en 
bij de Bio-Ingenieurs zorgden Lize Allonsius, Chloé 
Vanden Haute en Krijstýna Holková voor een stunt 
door binnen de categorie Bio-Ingenieurs ALLE 
prijzen te kapen. Een dikke proficiat voor al deze 
ambassadeurs van onze faculteit en universiteit.
Al onze nieuwe promovendi gaan nu een rijke en 
spannende loopbaan tegemoet. Volgens een 
recente studie van de Antwerp Management School 
zijn hier vier bouwstenen belangrijk om succesvol 

te zijn: groei, inzetbaarheid in de organisatie, 
werkbaarheid en verbondenheid met de organisatie 
en je team. Persoonlijk zou ik daar zeker een 
correcte work-life balance aan toevoegen. We 
wensen hen allen veel succes.

Verder organiseerden we op 26 oktober een zeer 
succesvol symposium: Game-changing next-
generation broadband technologies via fiber, Wi-Fi, 
5G and satellite en kwamen we op 24 november nog 
eens gezellig samen voor een fijne Afterworkdrink in 
de KUUB in Mechelen.

Met BrEA zullen we ons er ook dit jaar weer voor 
inspannen om talrijke opportuniteiten tot weerzien 
en networking te organiseren. Noteer alvast 
volgende datums in jullie agenda’s:

27 januari 19u U-Residence VUB: Nieuwjaarsdrink 
in samenwerking met OSB en deMens.nu
11 februari 10.30u: bezoek kunstcollectie Vlaams 
Parlement in samenwerking met PK en Biotecho
11 maart 20u La Tricotterie Brussel: Galabal der 
Ingenieurswetenschappen in samenwerking met de 
faculteit en PK

Ik vestig er graag nog eens de nadruk op dat we 
telkenjare op het bal de promoties vieren die 
2/5/15/25/35/45 en 50 jaar afgestudeerd zijn. 
Zij krijgen toegang tot het diner en het bal aan 
studentenprijzen. Daar het bal ten gevolge van 
corona de laatste 3 jaar geen normaal verloop heeft 
gekend, vallen dit jaar volgende promotiejaren in de 
prijzen: 2021/2020/2018/2017/2008/2007/1998/1997
/1988/1987/1978/1977/1973/1972. Ik hoop velen van 
jullie op het bal weer te zien, de mogelijkheid bestaat 
om een tafel te reserveren voor je promotiejaar.

Inschrijven voor al deze activiteiten kan zoals steeds 
via onze website: 
www.brea.be (bij ‘events’)

Nog een heel fijn, gezond en succesvol 2023.

Luc De Mondt
Voorzitter

to be successful: growth, employability in the 
organisation, workability and connectedness 
with the organisation and your team. Personally, I 
would certainly add a correct work-life balance to 
that. We wish them all the best of luck.

We also organised a very successful symposium 
on October 26th: Game-changing next-
generation broadband technologies via fiber, Wi-
Fi, 5G and satellite and we came together again 
on November 24th for a nice After Work Drink in 
the KUUB in Mechelen.

With BrEA, we will once more make an effort 
this year to organise numerous opportunities 
for reunions and networking. Make a note of the 
following dates in your calendars:

January 27th 19h U-Residence VUB: New Year’s 
drink in collaboration with OSB and deMens.nu
February 11th 10.30h: visit art collection Flemish 
Parliament in collaboration with PK and Biotecho
March 11th 20h La Tricotterie Brussels: Galabal 
der Ingenieurswetenschappen in collaboration 
with the faculty and PK

I would like to emphasise that every year at 
the ball we celebrate the promotions that have 
graduated 2/5/15/25/35/45 and 50 years ago. 
They get access to the dinner and the ball at 
student prices. Since the ball has not had a 
normal course in the last 3 years due to corona, 
the following promotional years will be celebrated 
this year: 2021/2020/2018/2017/2008/2007/1998/
1997/1988/1987/1978/1977/1973/1972. I hope to 
see many of you at the ball again. It is possible 
to reserve a table for your entire promotion year.

You can register for all these activities via our 
website: www.brea.be (under ‘events’)

Another very nice, healthy and successful 2023.

Luc De Mondt
President
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AN OPTIMIST STAYS UP UNTIL MIDNIGHT TO SEE THE NEW YEAR IN.  
A PESSIMIST STAYS UP TO MAKE SURE THE OLD YEAR LEAVES. 

WILLIAM E. VAUGHAN

EEN OPSTIMIST BLIJFT OP TOT MIDDERNACHT  
OM HET NIEUWE JAAR TE VERWELKOMEN.  
EEN PESSIMIST BLIJFT OP OM HET OUDE UIT TE WUIVEN. 

WILLIAM E. VAUGHAN

VOORWOORD VAN 
DE VOORZITTER

PREFACE OF 
THE PRESIDENT
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HOEKJE VAN  
DE RECTOR

Beste ingenieur van de VUB, 

Laat in 2023 – bij wijze van paradox - een 
energiezuinig jaar gepaard gaan met tonnen 
persoonlijke energie. Net die energie zullen we 
allemaal nodig hebben om onze omgeving te 
veranderen in een toonbeeld van duurzaamheid. 
Dat geldt ook voor onze campussen. Dit jaar zal 
onze energierekening naar schatting vier keer 
hoger uitvallen dan in 2021. Als warme universiteit 
hebben we – nog zo’n paradox – de verwarming 
op 19 graden gezet. Maar vooral: we drukken de 
enige gaspedaal in die je zonder schuldgevoel mag 
indrukken: die van de verduurzaming. We zetten 
prioritair in op energie-efficiënte investeringen, 
onder meer in onze oudste gebouwen.

De VUB is en blijft een groeiuniversiteit. Groei 
staat duurzaamheid niet in de weg. Integendeel, 
slimme groei gaat net gepaard met méér 
duurzaamheid. Duurzame groei wensen we ook 
in een aantal studierichtingen, zoals in onze 
bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen. 
Ik ben vooral blij dat we de afgelopen jaren een mooi 
parcours hebben afgelegd wat betreft onderzoek 
en innovatie. We kunnen prat gaan op meer 
budget (+25%), meer wetenschappelijke artikels 
en meer actieve spin-offs. Onze onderzoekers 
hebben in de moeilijke coronaperiode duidelijk 
niet stilgezeten. 

Ik heb al meermaals een lans gebroken voor 
schaalvergroting, omdat wetenschap niet gebaat is 
met te veel versnippering. Recent heeft het Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) de 
middelen toegekend voor grootschalig onderzoek, 
de zogenaamde Internationale Research 
Infrastructuur. Met de VUB zijn we bijzonder goed 

vertegenwoordigd. We zijn intensief betrokken bij 
de Einsteintelescoop (zwaartekrachtgolven), bij 
de IceCube-neutrinodetector op de Zuidpool, bij 
CERN en ook onze bio-ingenieur Jan Steyaert 
en zijn groep halen heel wat middelen binnen 
voor hun baanbrekende werk in de Nanobody-
technologie. Jan is trouwens één van onze “highly 
cited researchers”. 

Grote onderzoeksinfrastructuur steunt op 
technologische vooruitgang die toelaat om veel 
meer data te bekomen, data die dan met veel 
grotere precisie verwerkt kunnen worden. 

De VUB moet meer dan ooit een 
onderzoeksgedreven universiteit zijn. We 
kunnen ons alvast optrekken aan de jongste 
Times Higher Education-ranking, een van de 
belangrijkste wereldwijde rangschikkingen van 
universiteiten. We horen voortaan bij de 13% beste 
universiteiten in de wereld. We zijn gestegen naar 
de plaatsengroep 201-250, hetzelfde segment als 
onze zusteruniversiteit ULB. 

Onderzoek blijkt onze sterkste pijler en ook voor 
citaties noteerden we een mooie stijging in de 
score. Het gaat om ons beste resultaat in de THE-
ranking tot nu toe. 

Voor iedereen die aan de VUB gestudeerd heeft, 
is zoiets altijd fijn om te lezen, toch? 

Een mooi en duurzaam 2023 toegewenst! 

Jan Danckaert
Rector VUB

DUURZAME  
GROEI
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Beste ingenieursvrienden, 

Als ingenieurs weten we maar al te goed dat de 
wereld aan een razend tempo verandert onder 
de invloed van technologische ontwikkelingen, 
vergrijzing, individualisering, globalisering, 
klimaatverandering, … Die veranderingen en 
uitdagingen hebben ook gevolgen voor onze 
arbeidsmarkt, waar zich (nieuwe) knelpunten 
beginnen te vormen. Het belang van levenslang 
leren neemt dan ook alsmaar toe; een diploma 
behalen betekent niet meer het einde van ons 
leer- en studieproces. Om Dirk Van Damme 
(voormalig diensthoofd van het Centre for 
Educational Research and Innovation van de 
OESO) te parafraseren: het is een illusie om te 
denken dat de kennis en de vaardigheden die ooit 
verworven werden – zoals geattesteerd door een 
diploma dat in de loop der tijd behaald werd – 
levenslang voldoende blijven.

De Vrije Universiteit Brussel – en onze faculteit 
in het bijzonder – onderschrijven het belang van 
levenslang leren en stilaan vormt zich in dat kader 
een leertraject dat aan de VUB kan doorlopen 
worden. Om de uitdagingen van morgen het 
hoofd te kunnen bieden, wordt immers gewerkt 
aan een aanbod dat de nieuwste ontwikkelingen 
uit het onderzoek en de praktijk aanreikt. Het 
aanbod levenslang leren neemt verschillende 
vormen aan: van langlopende vormingen zoals 
een postgraduaat tot kortlopende vormingen 
zoals workshops, studiedagen, zomerscholen, of 
zogenaamde “microcredentials”. 

Alle Vlaamse instellingen van hoger onderwijs 
bieden vandaag al een of andere vorm van 
levenslang leren aan, en dat is aan VUB niet 
anders. Denk maar aan de vele boeiende 
lezingen, verrijkende workshops en andere 
outreach-initiatieven die onze universiteit 
organiseert. Enkele daarvan verdienen zeker ook 
jullie aandacht. Zo startte onze faculteit samen 
met onze zusterfaculteit Ecole Polytechnique van 
de ULB een gloednieuw postgraduaat  Digital & IT 
Essentials, waar studenten zonder achtergrond in 
STEM de essentiële skills en kennis meekrijgen 
om in de IT-sector aan de slag te kunnen gaan. In 
de micro-credential Samenleving & Technologie 
ligt de focus op de link tussen duurzame 
technologie en de bredere maatschappij. Ook 
andere initiatieven rond levenslang leren kunnen 
ingenieurs interesseren. Zo biedt het AI LAB van 
VUB nieuwe workshops aan om professionals te 
helpen bij de transitie naar AI binnen hun bedrijf.

Wens je meer informatie over opleidingen 
levenslang leren aan VUB, of heb je interesse in 
samenwerking voor nieuw vraaggestuurd aanbod, 
dan kan je contact opnemen via levenslangleren@
vub.be. 

Alweer een reeks uitdagingen voor de toekomst, 
zoals jullie zien. Te beginnen bij 2023, waarvoor ik 
jullie allen uiteraard het allerbeste wens. 

Jullie decaan, 
Prof. Francis Berghmans 

HOEKJE VAN 
DE DECAAN
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Beste (bio-)ingenieurs,

Afgelopen najaar heeft de ie-net 
ingenieursvereniging, net als elk jaar, de “Week 
van de Ingenieur” georganiseerd: een week 
gevuld met activiteiten om het belang van het 
beroep van de ingenieur in de maatschappij en 
industrie in de kijker te zetten. Als VUB-vakgroep 
bio-ingenieurswetenschappen waren we 
bijzonder verheugd dat dit jaar de bio-ingenieur 
speciale aandacht kreeg. Zo werd er op dinsdag 
22 november een seminarie georganiseerd 
getiteld “Bio-ingenieurs centraal in het 
duurzaamheidsverhaal”, waarbij de vakgroep/
faculteiten bio-ingenieurswetenschappen van 
VUB, UGent, UA en KULeuven samen instonden 
voor de inhoudelijke uitwerking. Het resultaat 
was een interessante namiddag, waarbij de 
boodschap werd uitgedragen dat bio-ingenieurs 
een multi-disciplinaire opleiding genieten en 
breed inzetbaar zijn, ook met betrekking tot 
de “Sustainable Development Goals” (SDGs) 
die een leidraad vormen voor de meervoudige 
en complexe uitdagingen waar we voor staan. 

afgestudeerde burgerlijk, industrieel en bio-
ingenieurs. Hierbij worden de masterthesissen 
van de kandidaten geëvalueerd door een jury op 
basis van een vulgariserende samenvatting en 
presentatie. We zijn bijzonder fier dat de VUB-
vakgroep bio-ingenieurswetenschappen weer 
heel goed gepresteerd heeft tijdens de afgelopen 
editie. De eerste prijs binnen de categorie bio-
ingenieurs werd uitgereikt aan Lize Allonsius, 
een pas afgestudeerde VUB-bio-ingenieur in 
de cel- en genbiotechnologie. Zij heeft haar 
masterthesis uitgevoerd in de onderzoeksgroep 
“Cellulaire en Moleculaire Immunologie” onder 
promotorschap van Prof. Dr. ir. Damya Laoui. 
Het thesisonderzoek handelt over de studie 
van immuuncellen in longkanker. De tweede 
prijs ging naar Chloé Vanden Haute, die ook 
afgestudeerd is aan de VUB als bio-ingenieur 
in de chemie en bioprocestechnologie. 
Zij heeft een masterthesis gemaakt in de 
onderzoeksgroep “Microbiologie” onder 
promotorschap van Prof. Dr. ir. Eveline Peeters. 

Vervolgens werden er in het kader van de SDGs 
11 (Sustainable cities and communities), 12 
(Responsible consumption and production) en 
13 (Climate action) presentaties gegeven door 
professoren van elk van de 4 universiteiten. 
Als vertegenwoordiger van de VUB gaf Prof. 
Dr. ir. Eveline Peeters een uiteenzetting over 
mycelium-gebaseerde biomaterialen, een 
typisch voorbeeld van innovatie door bio-
ingenieurs. Wat onze vakgroep betreft, was 
het aangenaam om samen te werken met de 
faculteiten van de andere universiteiten voor de 
organisatie van dit seminarie, waarbij er op zoek 
gegaan werd naar maximale complementariteit 
tussen de sterktes van elke vakgroep/faculteit. 
Hopelijk is dit een startpunt om krachten verder 
te bundelen voor gelijkaardige initiatieven in de 
toekomst.

Een andere traditie bij de ie-net 
ingenieursvereniging is de jaarlijkse organisatie 
van de ie-net-prijzen, een wedstrijd voor pas 

Haar onderzoeksfocus lag op de productie 
van bioplastics door middel van extremofiele 
microben. Ook de derde prijs ging naar een 
kandidate met een VUB-affiliatie, Kristyna 
Holkova, zij heeft een master in biomedical 
engineering behaald, een gemeenschappelijke 
master van UGent en VUB. Bio-ingenieurs 
Lize en Chloé hebben een prachtig resultaat 
neergezet dat de kwaliteit onderstreept van 
masterthesisbegeleiding in onze vakgroep: 
de studenten worden ondergedompeld in een 
onderzoeksomgeving en krijgen hierbij de 
kans om een masterthesisproject uit te werken 
dat nauw aansluit bij lopend onderzoek, maar 
waarbij vaak ook vrijheid is voor input en 
creativiteit van de studenten zelf. 

Ben Craps, Dominique Maes, Wim De 
Malsche en Eveline Peeters
Faculteit Wetenschappen en  
Bio-ingenieurswetenschappen en  
Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen

BRIEF VAN DE 
BIO-INGENIEURS

Lize Allonsius (eerste juryprijs ie-net-prijzen categorie  
bio-ingenieurs) in actie in het onderzoekslaboratorium.

Chloé Vanden Haute (tweede juryprijs ie-net-prijzen categorie 
bio-ingenieurs) in actie in het onderzoekslaboratorium.

8BrEA MAGAZINE
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MUSHROOM MANAGEMENT
AFSCHEID

MUSHROOM MANAGEMENT: Afscheid

Dit artikel zal vanaf nu voor ons altijd stilzwijgend blijven.

Deze laatste editie werd niet meer afgewerkt en blijft blanco.

Een spijtig ongeluk in familiale kring maakte plots een eind aan het leven van onze 
collega Nico Bécu.

Nico schreef als trouwe BrEA-compagnon jarenlang de “Mushroom Management” 
-artikels en deed ons telkens glimlachen om de zó herkenbare situaties op het werk.

Nico laat zijn levenspartner Katrien en kinderen Arno en Julie achter.

Wij zijn met onze gedachten bij hen in deze duistere dagen en wensen hen veel 
sterkte toe.

Weldra zal het licht van de lente de duisternis verjagen, ook al lijkt dit momenteel 
on(be)grijpbaar.



PRIJZENKAST
BrEA-ingenieursprijzen 2022

Betonnen constructies ondergaan 
ernstige duurzaamheidsproblemen zoals 
wapeningscorrosie en materiaaldegradatie 
aangezien scheuren inherent zijn aan 
beton. Bijgevolg zijn hoge onderhouds- en 
herstellingskosten onvermijdelijk en vormen 
ze een belasting voor de economie. Daarom 
wordt in de onderzoekswereld veel aandacht 
besteed aan zelfhelende technieken voor beton. 
Autonome zelfheling berust op het toevoegen van 
chemische of biologische zelfhelende middelen 
aan het betonmengsel. Echter, chemische 
zelfhelende middelen zijn meestal niet compatibel 
met de betonsamenstelling door het verschil 
in de uitzettingscoëfficiënten en mechanische 

eigenschappen. De microbiële aanpak is het 
meest wenselijk aangezien er organismen bestaan 
die calciumcarbonaat (CaCO3) precipiteren. 
Compatibiliteit met beton is gewaarborgd omdat 
CaCO3 chemisch kan worden geproduceerd in 
beton door de carbonatatie van de aanwezige 
calciumhydroxide.

Mijn masterproef richtte zich op een vrij recente 
zelfhelende aanpak waarbij schimmels worden 
toegepast om scheuren in beton te helen door 
de CaCO3 precipitatie te bevorderen. Onderzoek 
naar micro-organismen voor zelfhelend beton is 
tot hiertoe beperkt gebleven tot bacteriën, terwijl 
schimmels duidelijke voordelen zouden kunnen 

INGENIEUR ARCHITECT:

Amber Dehaen
“Zelfhelend beton op basis van fungi: een experimenteel 
onderzoek om de duurzaamheid en veerkracht van 
betonnen constructies te verhogen door scheurheling”

Schimmelgroei 
van T. reesei 
op gekiemde 
havervlokken 
tussen cement

Hyfen, gegroeid in een vloeibaar medium, 
worden omsloten door CaCO3 kristallen
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bieden. Recent onderzoek heeft aangetoond 
dat schimmels, zoals Trichoderma reesei, een 
veelbelovend alternatief zouden kunnen zijn voor 
bacteriën bij biogeen scheurherstel. Bijgevolg 
onderzocht mijn masterthesis het potentieel van 
T. reesei als zelfhelend organisme in het alkalisch 
milieu van beton. Aangezien de schimmel de 
voorkeur geeft aan een zuur milieu, wordt zijn 
groei en bijgevolg de precipitatie van CaCO3 
sterk geremd. Daarom was de belangrijkste 
focus van mijn masterscriptie het verbeteren 
van de groei en de CaCO3 precipitatie op 
schimmeldraden (hyfen) bij vermenging/in contact 
met cement. T. reesei kan efficiënt groeien 
in een verscheidenheid van koolstofbronnen 
door zijn goede aanpassingsvermogen aan 
diverse omgevingen. Naast voedingsstoffen 
hebben schimmels een koolstofbron (bv. vezels), 
zuurstof en water nodig om te groeien. Bijgevolg 
vereiste mijn masterproef een experimenteel 

onderzoek waarin de schimmelgroei voor 
verschillende voedingsstoffen, additieven 
en behandelingsmethoden werd gescreend. 
De eerste experimenten werden uitgevoerd 
zonder cement om een eerste inzicht te krijgen 
in de groei van de schimmel. Om de groei 
verder te optimaliseren, werden substraten 
met verschillende parameters (vochtgehalte, 
bereidingswijze, enz.) geanalyseerd. Zowel 
vaste als vloeibare media werden getest om de 
schimmelgroei en precipitatie te bevorderen. 
Verder werd de groei van T. reesei geëvalueerd 
voor verschillende groeiomstandigheden: 
tussen cement, op cement, en gemengd met 
cement. Ten slotte werd ook het chemische en 
morfologische karakter van de schimmelgroei 
en schimmelneerslag van CaCO3 mineralen 
onderzocht om het potentieel van T. reesei in 
de toepassing van biogeen scheurherstel te 
onderzoeken.

Wie denkt aan de toekomst denkt mogelijk aan 
zelfrijdende auto’s of realistische Virtual Reality. 
Dit soort toepassingen hebben nood aan een zo 
kort mogelijke vertraging of het sturen van zo veel 
mogelijk data in de kortste tijd. Een zelfrijdende 
auto moet immers zo snel mogelijk kunnen 
reageren op veranderingen in zijn omgeving 
en elke fractie van een seconde kan een groot 
verschil maken. Voor Virtual Reality wil je ook dat 
resultaten zo snel mogelijk volgen uit je acties 
en dat de wereld een zo hoog mogelijke kwaliteit 
heeft. We willen dus hogere bitrates kunnen 
halen. Mijn masterthesis gaat over het ontwerpen 
van een vermogensversterker in een 250nm 
indiumfosfide (InP) technologie die kan werken op 
140GHz voor dit soort 6G toepassingen.

De meest praktische manier om hogere bitrates 
te kunnen halen, is het zenden en ontvangen 
met een hogere bandbreedte. De bestaande 
frequentiebanden zijn niet voldoende om aan de 
voorspelde noden van de toekomst te kunnen 
voldoen. Hierdoor moet er naar hogere frequenties 
gegaan worden om nieuwe banden die nog niet 
in gebruik zijn te kunnen benutten zoals ook al 
gedaan wordt met 5G. De frequentieband waar 
momenteel veel aandacht aan besteed wordt 

voor 6G is de D-band (110GHz-170GHz). Het 
midden van deze band (140GHz) is de frequentie 
waar mijn ontwerp op werkt.

Het doen van communicatie op deze hoge 
frequenties komt met veel moeilijkheden zoals 
de moeilijkheid in het opwekken van vermogen 
door toename in parasitaire verliezen. Dit is een 
belangrijk probleem omdat dit een limitatie van 
de technologie is. De vermogensversterker, de 
component die het gegenereerd hoogfrequent 
signaal versterkt om uitgezonden te kunnen 
worden, heeft hier het meest last van. De 
bestaande technologieën presteren op deze 
frequenties onvoldoende en het is hierdoor dat 
er naar nieuwe technologieën gezocht wordt voor 
6G. Een veelbelovende technologie is er één 
gebaseerd op indiumfosfide (InP).

Het werken in een nieuwe technologie brengt een 
hoop uitdagingen met zich mee omdat dingen 
die in eerdere technologieën goed werkte, hier 
mogelijk niet werken. Ook zeker met de hoge 
frequentie waar nu op gewerkt wordt. Dit is de 
reden voor mijn onderwerp: het ontwerpen van 
een vermogensversterker in InP werkende op 
140GHz.

BURGERLIJK INGENIEUR:

Arno Hemelhof
“Ontwerp van een 6G vermogensversterker”
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Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
was longkanker de hoofdoorzaak van kanker 
gerelateerde sterfgevallen in 2020. Daarom is er 
een dringende behoefte om nieuwe, efficiëntere 
therapieën te ontwikkelen. Tumoren bestaan 
niet alleen uit kankercellen, maar ook uit 
immuuncellen. Die immuuncellen kunnen in ons 
voordeel gebruikt worden bij de behandeling van 
kanker, genaamd immunotherapie. Hierbij wordt 
het immuunsysteem van de patiënt geactiveerd 
en gebruikt om de kankercellen te elimineren. 
Voor longkanker ligt de maximale respons voor 
immunotherapie echter slechts op 30%, wat nog 
veel ruimte laat voor verbetering. In deze thesis 
ligt de focus op een immuunceltype dat lange tijd 
in de schaduw heeft gestaan in een tumorcontext, 
namelijk de B cellen. Deze cellen staan bekend als 
de antilichaam producerende fabrieken van ons 
lichaam, maar hun functie gaat veel verder dan 
dat alleen. Er is echter een gebrek aan consensus 
over welk type B cel exact welke rol speelt in 
een bepaald tumortype en/of tumorstadium, en 
daarom is verder onderzoek cruciaal. 

In deze masterproef werd getracht de 
heterogeniteit van B cellen in niet-kleincellig 
longcarcinoom (NKCLC), de meest voorkomende 
vorm van longkanker, te ontrafelen, zowel kijkend 
naar de humane situatie als in muismodellen. 
Allereerst werden de immuuncellen aanwezig 
binnen menselijk NKCLC geïdentificeerd, met 

behulp van een single-cell RNA sequenering 
dataset afkomstig van NKCLC-patiënten. Bij deze 
techniek worden cellen geïsoleerd uit de tumor 
en de uitgedrukte genen van iedere individuele 
cel vastgelegd via sequenering. De verschillende 
immuunceltypes aanwezig in de tumor werden 
geïdentificeerd en er werd een algemeen beeld 
van het immuunlandschap binnen menselijke 
NKCLC-tumoren verkregen (Figuur 1A). Uit dit 
onderzoek bleek dat in menselijk NKCLC de B 
cellen gemiddeld 22% van de immuuncellen 
uitmaakten, wat dus zeker geen verwaarloosbare 
fractie is. 

Bij het onderzoek naar de rol van de aanwezige 
immuuncellen en bij het zoeken naar nieuwe 
therapieën, is een proefdiermodel dat 
representatief is voor de mens van cruciaal 
belang. Daarom werden in dit eindwerk 
verschillende muismodellen voor longkanker 
bestudeerd. Een model dat vaak wordt gebruikt in 
kankeronderzoek, is het subcutaan geïnduceerde 
model, waarbij de longkankercellen worden 
ingespoten in de flank van de muis, net onder de 
huid. Toen we de compositie van de menselijke 
tumoren vergeleken met de immuunsamenstelling 
van zo een onderhuidse tumor, waren er echter 
duidelijke discrepanties te zien (Figuur 1B). De 
lymfoïde celtypes, inclusief de B cellen, waren 
bijna volledig afwezig in dit onderhuids model 
terwijl in de menselijke situatie deze celtypes 

BIO-INGENIEUR:

Lize Allonsius
“Het ontrafelen van de functionele B-cel heterogeniteit 
in niet-kleincellig longcarcinoom”

Samenstelling van humaan NKCLC in vergelijking met het subcutaan en intratracheaal muismodel voor 
longkanker. Uitgedrukt als percentage binnen de immune celpopulaties. Afkortingen: DC, dendritische 
cellen; NK, natural killer; NKCLC, niet-kleincellig longcarcinoom; Tregs, regulatorische T cel.
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The objective of this thesis is the development 
of a motor control for a formula student electric 
powertrain (VUB Racing). The discussed 
powertrain is made out of a 35kW electric motor 
(PMSM) driving the rear wheels by a planetary 
gearbox. The motor is powered by a 470V, 2.6kWh 
batterypack. A detailed overview is given on 
how a PMSM (Permanent Magnet Synchronous 
Machine/Motor) can be modelled using different 
reference frames and how these frames can be 
combined in order to create a motor control based 
on the principles of Vector Control. Operating 

de grootse fractie immuuncellen omvatten. 
Dit levert problemen op voor onderzoek naar 
B-celdiversiteit en voor de latere vertaalbaarheid 
naar de mens. 

Om te trachten deze problemen op te 
lossen werden in deze thesis orthotope 
longtumormodellen in muizen ontwikkeld, wat wil 
zeggen dat de longtumoren groeien in de long zelf. 
Meerdere routes voor het genereren van zulke 
longtumoren werden uitgetest en vergeleken op 
vlak van immuuncelsamenstelling vergelijkbaar 
met die van de mens, macroscopische tumorgroei 
op de long en minimalisering van bijwerkingen in 
de muizen. Uiteindelijk bleek de intratracheale 

boundary conditions such as maximum current 
circle, voltage ellipse and MTPA (Maximum 
Torque Per Ampère) are incorporated using the 
machine characteristics of the electric motor. 
The control itself was created and studied using 
Matlab/Simulink and was implemented on the 
existing hardware using Simulink Embedded 
Coder. 

The vector control uses a rotational 2-phase 
reference frame, that represents the currents 
and voltages. This representation takes away 

methode, waarbij de longkankercelsuspensie 
werd ingespoten in de luchtpijp via een intubatie, 
het meest optimale model te zijn (Figuur 1C). 
Met behulp van dit gekozen model werden 
veranderingen in de immuunsamenstelling 
onderzocht gedurende tumorgroei en 
werden meerdere subpopulaties van B cellen 
gekarakteriseerd, waarbij heterogeniteit in hun 
fenotype en activeringsstatus werd aangetoond. 
Dankzij een orthotoop longkankermodel 
dat de compositie van menselijke tumoren 
recapituleert, kunnen in de toekomst nieuwe 
immunotherapeutische benaderingen voor 
kankerbehandeling worden ontwikkeld, waarbij B 
cellen de hoofdrol spelen.

INDUSTRIEEL INGENIEUR:

Niel Cochez
“The development of a motor control for a formula 
student electric powertrain”

PMSM torque output
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the time dependence of the parameters which 
reduces the complexity of the control and makes 
it suitable to implement operating boundary 
conditions such as MTPA. The vector control 
gives a torque input to the system, corresponding 
with the one coming from the driver’s accelerator 
pedal. This reference torque gets translated into 
reference currents that ensure that the PMSM 
delivers the requested torque. The injected 
currents and applied voltages to the PMSM, 
as well as the rotational speed, are monitored 
and translated to a torque. This torque is used 
as a feedback, in order to close the control 
loop. The control was modelled using Simulink 

in which a ‘plant model’ was created in order 
to simulate and optimise the control. The final 
control was translated into a C++ code using 
Simulink Embedded Coder and implemented in 
the electronics hardware. The extracted code 
was tested in a physical test setup, wherein the 
controller translated the requested input given by 
the accelerator-pedal, into electric currents. The 
powertrain components fed these currents to the 
motor to ensure it delivered the requested output 
torque. The Simulink model itself can serve as a 
platform for further optimisation of the powertrain 
through simulation of new optimisation algorithms 
or control strategies.

Vector control Simulink

Een Brein-Computer Interface (BCI) is een 
apparaat dat de digitalisatie van het brein 
toelaat. De BCI-pijplijn werkt als volgt. Eerst 
wordt hersenactiviteit gemeten, dit kan aan de 
hand van een verscheidenheid aan modaliteiten. 
Elektro-encefalografie (EEG) is daar een van. 
EEG bestaat uit metingen van de elektrische 
breinpotentialen op de hoofdhuid (zie Figuur 
1). Zo’n metingen kunnen aan de hand van 
Machine Learning (ML) gedecodeerd worden, wat 
resulteert in een reeks intenties. Tenslotte worden 
deze intenties gebruikt om een bepaald apparaat 
aan te sturen. De ML-methoden die BCI’s 
toepassen om hersenactiviteit te interpreteren 
moeten nog tal van uitdagingen overwinnen. Data 
schaarste en variatie in hersenactiviteit maken 

het ontwerpen van BCI’s een complexe zaak. 
Soortgelijke problemen zijn onderzocht in andere 
onderzoeksgebieden, waarbij oplossingen zijn 
gevonden die als inspiratie kunnen dienen voor 
nieuwe ML-methoden voor BCI’s. In deze thesis 
ga ik nog een stap verder. Ik maak niet enkel 
gebruik van een ML-model uit een ander domein 
maar ook van wat dat model reeds geleerd heeft 
in dat domein. 

Het decoderen van hersenactiviteit wordt 
gekenmerkt door een cruciaal probleem: metingen 
van hersenactiviteit kunnen aanzienlijk verschillen, 
tussen personen en zelfs voor dezelfde persoon. 
Om nauwkeurige BCI’s te ontwerpen moeten 
ML-methoden worden ontworpen die algemene 
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Language-Pretrained Transformers for Classifying
Electroencephalography”
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patronen kunnen leren die op elke persoon van 
toepassing zijn. Hoewel er een uitgebreid corpus 
van onderzoek naar dit soort kennisoverdracht 
bestaat, lijkt vooruitgang in BCI’s vast te lopen 
op dit probleem. Geïnspireerd door een recente 
paper, resulterende uit een samenwerking tussen 
Facebook en Google, koos ik om een nieuwe 
aanpak uit te proberen. In die paper wordt beweerd 
dat enorme taalmodellen die getraind worden op 
enorme taal databases gezien kunnen worden als 
algemene computationele modellen. Een aantal 
evaluaties van een gekend taalmodel in een aantal 
domeinen niet gerelateerd aan taal toonden dat 
dit taalmodel, zonder iets van deze domeinen 
geleerd te hebben, relatief goed presteert. Dit wil 
zeggen dat er hoogstwaarschijnlijk patronen te 
vinden zijn in taal die algemeen toepasbaar zijn in 
domeinen verschillend van taal. In de hoop inzicht 
te verkrijgen in algemene EEG-patronen heb ik 
OpenAI’s GPT2 in verschillende configuraties 
geëvalueerd op het classificeren van EEG.

Hoewel de finale performantie van GPT2 
voor het classificeren van EEG de state-of-
the-art niet verbetert, maakt een interessante 
observatie verder onderzoek de moeite waard. 
Ik neem namelijk waar dat er een positief 
statistisch significant verschil is tussen de 
performantie van GPT2 als het voorgetraind is 
met taal ten opzichte van wanneer het dat niet 
is. Dit suggereert dat GPT2 uit de gigantische 
taaldatabase algemene patronen heeft geleerd 
die ook toepasbaar zijn in het domein van EEG. 
Aangezien zulke patronen momenteel relatief 
ongekend zijn introduceert deze thesis dus 
een nieuwe onderzoeksrichting. Met name, 
onderzoek dat modellen uit andere domeinen 
analyseert om zo algemene EEG-patronen te 
vinden. Daarbij versterkt de thesis ook de claim 
van de wetenschappers bij Facebook en Google 
dat deze grote taalmodellen gezien kunnen 
worden als modellen die verder gaan dan taal en 
eerder doen aan algemene computatie.

Een voorbeeld EEG-opname. De x-as toont de tijd in seconden, de y-as toont de verschillende elektroden. 
De gekleurde lijnen geven de bewegingen aan die uitgevoerd werden tijdens de opname en die de 
ML-modellen proberen te extraheren.
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BEDRIJFSCULTUUR

ACCOUNTABILITY
IK WENS JULLIE EEN CULTUUR VAN  
ACCOUNTABILITY TOE!

Het nieuwe jaar is het moment om goede 
voornemens te maken. Wat dacht je hiervan? Ik 
wens jullie allemaal een cultuur van accountability 
toe. In mijn eigen werkomgeving maakte het 
toepassen van accountability alvast een héél 
groot verschil. Na de inbedding ervan in onze 
bedrijfscultuur behaalden we gemakkelijker de 
resultaten die we wensten te behalen, de sfeer 
op de werkvloer verbeterde gaandeweg en 
iedereen kreeg meer plezier in het werk. Leve 
accountability! 
 
Accountable zijn? Mooi, maar wat is het nu? 
Om dit praktisch te verduidelijken grijp ik liever 
niet terug naar mijn eigen ervaring. Herkenbaar 
is het vermoedelijk wel, maar toch! Met de 
teleurstellende resultaten van de Rode Duivels 

nog vers in het achterhoofd, doe ik het liever 
vanuit de parabel van het voetbalteam. 
 
Het startpunt van accountability is dat je je 
voortdurend de vraag stelt: ‘Wat kan ik nog meer 
doen om het vooropgesteld resultaat te behalen?’ 
Van de eerste tot de laatste minuut heb je dan 
als speler of als trainer maar één objectief, nl 
‘de wedstrijd winnen’. En deze vraag stel je je 
niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook in de 
aanloop ernaartoe. 
 
Waarom lukte het onze Rode Duivels grotendeels 
wel op het WK in 2018, maar niet meer erna? Wat 
liep er dan mis in aanloop naar en tijdens het 
WK 2022? Misschien was er na het succesvolle 
2018 een ‘gebrek aan accountability’. Vooreerst 

Een tijdje geleden werd me gevraagd om een reeks artikels onder de noemer 
‘bedrijfscultuur’ aan jullie voor te stellen. Een uitnodiging waar ik met plezier op 
inga. Als zelfstandig expert, trainer, spreker en coach draag ik sowieso het belang 
van een positieve bedrijfscultuur uit.

ontkende men elk probleem dat hierna optrad. 
Men keek gewoon weg en wachtte verder af. Alles 
bleef bij het oude. Tot het uiteindelijk op het WK 
2022 helemaal misliep. En dan tekende er zich een 
bekend patroon af, waarbij men eerst probeerde 
de slechte prestaties met allerlei argumenten 
te verklaren, vervolgens ging men naar elkaar 
wijzen (‘de verdedigers zijn te langzaam’) om ten 
slotte één grote schuldige (vaak de trainer zelf) 
aan te duiden. En dat patroon is wat men noemt: 
‘slachtoffergedrag’. 

Waarom doen we dit? 
Omdat excuses zoeken 
of naar iemand anders 
wijzen nu eenmaal 
makkelijker is dan zelf 
verantwoordelijkheid te  
nemen. Het zit nu 
eenmaal in onze aard 
om slecht nieuws uit 
de weg te gaan of om 
feiten te negeren die 
voor onszelf vervelend 
kunnen zijn. En dan 
loopt het vaak mis!

Kan het ook anders? Jawel, door een accountable 
houding aan te nemen! We kunnen dan de blik 
richten op de toekomst en ons de vraag stellen 
hoe we het probleem (een volgende maal) samen 
kunnen oplossen. De ploeg draait (even) niet! Wat 
kunnen we eraan doen? 
 
Een grote verantwoordelijkheid daartoe rust bij de 
leider, in het geval van onze parabel de trainer. 
Ik plaats me even in zijn schoenen. Hoe pak je 
het dan aan? De eerste stap die je zet is eigenlijk 

de moeilijkste. Je ziet en (h)erkent het probleem. 
Je bekijkt eerst zelf je eigen prestatie kritisch. Je 
erkent dus dat je meer had kunnen doen om het 
gewenste resultaat te behalen. Vervolgens eigen 
je je meteen ook het probleem toe (‘You cannot 
be part of the solution if you are not part of the 
problem’). Je neemt de verantwoordelijkheid 
voor het eigen falen en dat van het team op je. 
De derde stap is dat je het oplost. Als trainer 
verander je dan de tactische benadering van het 

spel, de spelverdeling 
of de samenstelling 
van het team. Je zoekt 
oplossingen. Tenslotte 
toon je de moed om 
door te zetten en vast 
te houden. Je zet door 
tot het lukt. Misschien 
liep het voor onze Rode 
Duivels al mis bij die 
eerste stap? 

In die zin gaat 
accountability ook veel 
verder dan louter het 

opnemen van individuele verantwoordelijkheid. 
Vanuit een accountable standpunt stel je je 
voortdurend de vraag: Wat kan ik nog meer doen 
om tot het gewenste resultaat te komen? Het 
resultaat staat voorop, niet het proces. Schuldigen 
zoeken behoort ook niet tot de juiste benadering. 
De oplossing staat voorop, niet de schuld. De 
toekomst is veel belangrijker dan het verleden! 
 
Anderzijds werkt accountability pas echt als 
ze doorheen de organisatie gedeeld wordt. Als 
iedereen zich de vraag stelt: Wat kunnen WE 
nog meer doen om tot het gewenste resultaat 
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“We putten ons uit om 
te verklaren waarom 
we iets niet hebben 

kunnen doen. Eigenlijk 
zou de vraag moeten 
zijn: ‘wat kunnen we 

anders doen?”
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te komen? Iedereen voelt zich in dat geval 
verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er niets 
misgaat. Je reikt telkens dan je hulp aan voor 
zaken die verder gaan dan je eigen taken. Er 
vallen in dat geval geen gaten. De verdediger ruimt 
een taak op die eigenlijk aan de middenvelder 
toekwam. Je springt, loopt, rent en valt (in) voor 
elkaar. Je vormt een echt team! Spelers, trainer, 
voetbalbond.

Er is in dat scenario 
dan ook geen plaats 
voor einzelgängers. 
Kijk maar even naar 
wat Ronaldo overkwam. 
De trainer stelde zich 
accountable op en 
zette Ronaldo op de 
bank. Het team voelde 
zich bevrijd, speelde 
gezwind, de vervanger 
van Ronaldo greep het moment en de score op 
het einde van de wedstrijd ‘Portugal-Zwitserland’ 
sprak voor zich. Het volledige team werd 
accountable en meer. 
 
Maar stel nu eens even dat de accountability 
bij onze Rode Duivels wel goed zat. Waar liep 
het dan toch wel mis? Hier benadruk ik ook het 
belang van flow. Als men accountable is, werkt 
men hard en leert men snel bij. Het is evenwel 
belangrijk om ook te genieten van de inspanning. 
Je streeft naar een zekere flow. De combinatie 

van accountability en flow maakt dat alles 
automatisch lijkt te gebeuren. Het voetbal swingt! 
 
Het kan dan best gebeuren dat een te lange 
periode van accountable gedrag zonder dat er 
mooie resultaten worden geboekt een periode 
van een dalende flow inzetten. Men werkt 
hard, boekt weinig resultaten en vergeet te 
genieten. En de kans dat dit gebeurt, lijkt groter 
bij wat oudere spelers die al een hele tijd in het 

basisteam staan. De 
aanhoudende druk wordt 
te groot. Scoren in een 
vrijstaand doel wordt 
dan zelfs moeilijk. In die 
zin lijkt het regelmatig 
inschuiven van nieuwe 
frisse, jonge spelers 
en het verkennen van 
nieuwe spelelementen 
een voedingsbodem te 

zijn voor flow. Wie te lang vasthoud aan een 
falend systeem faalt. Misschien liep het daar ook 
mis voor onze Rode Duivels?

Nu ja, de beste stuurlui staan altijd aan wal. Ik 
geef deze analyse (of is het een opiniestuk?) dan 
ook met plezier door aan de volgende trainer. 
Trouwens, in het verlengde van accountability 
geldt tevens dat je best helemaal geen tijd en 
energie verspilt aan zaken die je zelf niet kan 
veranderen. Ergernis lees je hier dus niet, enkel 
maar goede voornemens.

Werk je regelmatig samen met verschillende 
nationaliteiten en verloopt het soms stroef? Ik deel 
je graag mijn inzichten.  Ook als je de teamgeest 
of de organisatiecultuur even wil boosten met een 
inspirerende voordracht, opleiding of workshop, 
ondersteun ik je graag. Andere artikels kun je 
terugvinden op de website (selecteer ‘Publicaties’)
 
Alain Surkol 0497/591333 
alain.surkol@telenet.be 

VERVOLG BEDRIJFSCULTUUR

“In een bedrijf waarin 
iedereen accountable 

is, wordt het bijzondere 
en onverwachte  
werkelijkheid.”
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FOTOVERSLAG: SYMPOSIUM

AFTER WORK DRINK @ MECHELEN
Op donderdag 24 november vond onze After-Work Drink in KUUB Mechelen plaats. Wat een 
succes! Jullie zakten massaal af naar de stad van de Maneblussers. Er werd bijgepraat en heel wat 
afgelachen. Maar vooral: we zagen veel “nieuwe gezichten” doordat onze After-Work eens op een 
andere locatie doorging. 

Heb jij een leuke en goed bereikbare locatie in gedachten rond Brussel? 
Laat ons iets weten op info@brea.be en wie weet vindt onze volgende After-Work Drink wel bij jou 
in de buurt plaats!

Bovenste rij, vlnr: Stephan Desmit (technologie-, media- & telecommunicatieconsultant);  
  het geweldige publiek.
Onderste rij, vlnr: onze voorzitter; Geert Nauwelaerts (zittend, Business Development Manager bij  
                 802 Networks); Werner Coomans (Technology Strategy Advisor bij Nokia).
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Openbare verdedigingen tot het behalen van de  
academische graad van Doctor of Engineering Sciences 

Abraham Alem Kebede
COMPREHENSIVE LIFETIME INVESTIGATION 
OF FIRST AND SECOND LIFE LITHIUM-ION 
BATTERIES:
A STUDY FROM MOBILITY AND STATIONARY 
APPLICATIONS PERSPECTIVE
Promotors: Prof. dr. ir. Maitane Berecibar
Prof. dr. Thierry Coosemans
Dr. Ing. Towfik Jemal

Antonia  
Georgopoulou-Papadonikolaki
SENSOR DEVELOPMENT FOR  
SOFT ROBOTICS
Promotors: Prof. dr. ir. Bram Vanderborght
Dr. Frank Clemens

Cedric Busschots
EXPANDING AND IMPROVING THE LOW  
FREQUENCY FORCED OSCILLATION  
TECHNIQUE MEASUREMENT DEVICE
Promotor: Prof. dr. ir. Gerd Vandersteen

Jarl Beckers
MODULAR DISTRIBUTED LINEAR ACTUATION 
FOR RECIPROCATING PISTON  
COMPRESSORS
Promotors: Prof. dr. Francesco Contino
Prof. dr. Joeri Van Mierlo

Krishan Harkhoe
NEURO-INSPIRED PHOTONIC COMPUTING:
STRATEGIES TOWARDS ALL-OPTICAL  
INTEGRATED DELAY-BASED
RESERVOIR COMPUTING
Promotors: Prof. dr. ir. Guy Van der Sande
Prof. dr. ir. Guy Verschaffelt

Md. Moudud Hasan
IN-SITU METHODS FOR HIGH RESOLUTION 
MAPPING OF RADIOACTIVE SOIL  
CONTAMINATION
Promotor: Prof. dr. ir. Marijke Huysmans
Dr. Johan Camps
Dr. Bart Rogiers

Ségolène Rogge
DEPTH ESTIMATION IN MULTIVIEW LIGHT 
FIELD CAMERA SYSTEMS
Promotors: Prof. dr. ir. Adrian Munteanu
Prof. dr. ir. Gauthier Lafruit

Thomas Themelis
DESIGN OF HIGH-RESOLUTION  
CHROMATOGRAPHIC APPROACHES:
FROM OPTIMIZATION OF UNIDIMENSIONAL 
LIQUID CHROMATOGRAPHY TO  
ENGINEERING OF MICROFLUIDIC DEVICES
FOR SPATIAL MULTI-DIMENSIONAL  
SEPARATIONS
Promotors: Prof. dr. Sebastiaan Eeltink
Dr. Jelle De Vos

Valériane Gigot
IMPACT OF GROUNDWATER FLOWS ON 
BOREHOLE HEAT EXCHANGERS: FROM 
IN-SITU OBSERVATIONS TO GROUND
PARAMETER IDENTIFICATION
Promotors: Prof. dr. ir. Marijke Huysmans
Prof. dr. ir. Pierre Gerard
Prof. dr. ir. Bertrand François

PERSONALIA
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