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Leuvense onderzoekers krijgen

de komende drie jaar 1 miljoen

euro van de liefdadigheids -

instelling van de Facebook-CEO.

‘In het gevecht
om Marrakesh
heeft de N-VA
schade opgelo-
pen, maar de
strijd in de
federale rege-
ring is nog niet
voorbij. Want
er is niets
opgelost.’
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EN TOBE STEEL

T
erwijl iedereen er dinsdagavond
nog van overtuigd was dat de
 regering-Michel gisteren zou
 vallen, gebeurde dat niet. De pre-
mier had nochtans aangekon-
digd dat hij maandag naar

 Marrakesh trekt om het VN-migratiepact te
steunen. Bovendien steunde een wisselmeer-
derheid in het parlement gisteren een resolu-
tie waarin de regering wordt aangemaand om
het pact te steunen.

Twee keer overschreed de meerderheid
daarmee de rode lijn die de N-VA had getrok-
ken. De N-VA stemde dan ook tegen de reso-
lutie, in tegenstelling tot de andere meerder-
heidspartijen. Toch besliste de N-VA niet om
uit de regering te stappen.

De N-VA heeft dus twee veldslagen verlo-
ren, maar de oorlog nog niet. Die wordt de ko-
mende weken uitgevochten. De enige rode
lijn die de N-VA nog aanhoudt, is de stem-
ming in New York op 19 december. Daar moet
België effectief stemmen over het VN-migra-
tiepact, in Marrakesh moeten de regerings -
leiders gewoon hun steun geven.

In de aanloop naar die stemming in New
York dreigt de regering-Michel opnieuw in de
gevarenzone te belanden. Want de N-VA wil
niet dat België zijn zegen geeft, terwijl haar
 coalitiepartners dat wel willen. ‘Met de N-VA

in de regering zal België het VN-migratiepact
niet goedkeuren’, verklaarde N-VA-Kamerfrac-
tieleider Peter De Roover. 

De partij stuurt aan op een onthouding,
met een stemverklaring die de positieve zaken
uit het pact belicht, maar ook wijst op de ge-
varen. Als de regering het pact goedkeurt,
vreest de N-VA dat rechters dat gaan aangrij-
pen om een lakser migratiebeleid te forceren.
Bovendien krijgt elk land dat het pact goed-
keurt een opvolgingscommissie over de vloer
die komt kijken of het pact goed wordt opge-
volgd, luidt het in N-VA-kringen.

De coalitiepartners van de N-VA zijn er
evenwel van overtuigd dat een onthouding
geen optie is. ‘De premier heeft in september
in New York al verklaard dat ons land voor zou
stemmen. Bovendien heeft de premier de
steun van het parlement. Op basis daarvan
gaan we ja stemmen’, zegt een regeringsbron.

Premier Michel houdt voorlopig beide op-
ties - een ja-stem of een onthouding - open.
Hij heeft zich in september geëngageerd om
groen licht te geven voor het pact, waardoor
hij bijna verplicht is die lijn aan te houden.
Maar hij wil zijn regering ook redden. Als de
N-VA alsnog uit de regering stapt, is hij ge-
dwongen verder te gaan met een regering in
lopende zaken die in de praktijk niets meer
kan doen, of met een minderheidsregering
waarin hij afhankelijk is van de N-VA of de
 oppositie om nog iets gedaan te krijgen. 
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Regering-Michel 
nog niet gered

De N-VA heeft twee
veldslagen verloren,
maar de oorlog 
nog niet. Die wordt
de  komende weken
 uitgevochten.

Madrid kwaad
op Loones 
om Catalonië
Na de forse diplomatieke rel tus-
sen Vlaanderen en Spanje  dreigt
nu ook de federale regering in de
clinch te raken met Madrid. De
aanleiding is een tweet van de
gloednieuwe federale minister
van Defensie, Sander Loones 
(N-VA), waarin hij reageerde op
de hongerstaking die twee Cata-
laanse activisten zijn begonnen.
Volgens de Spaanse minister van
Buitenlandse Zaken zijn die uit-
latingen ‘onaanvaardbaar’. P9

1miljard
De Belgische farmareus UCB

pompt de komende vijf jaar 

1 miljard euro in het VK. Daar

bouwt hij onder meer een

groot onderzoeks- en ont-

wikkelingscentrum. P19
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Zonnepanelen
op appartement
binnenkort
 mogelijk

BARBARA MOENS

Als het van de regeringspartij N-VA
afhangt, kunnen ook de inwoners
van appartementsgebouwen bin-
nenkort eenvoudig profiteren van
zonnepanelen op hun gemeen-
schappelijk dak. Vandaag is dat ju-
ridisch erg ingewikkeld. Zo is het
niet mogelijk de geproduceerde
stroom van zonnepanelen op een
appartements gebouw te verdelen
onder de bewoners van dat gebouw.
Het is een van de redenen waarom
in verstedelijkte gebieden minder
zonne-energie wordt geproduceerd
dan in de rest van Vlaanderen. 

Vlaams Parlementslid Andries
Gryffroy (N-VA) heeft een concept-
nota klaar om de juridische drem-
pels weg te werken. ‘Zo wordt het
 juridisch mogelijk en motiveren we
Vlamingen meer om energie te de-
len binnen een bouweenheid. Dat
maakt de investering in zonne-ener-
gie aantrekkelijker, zeker in verste-
delijkte gebieden’, zegt hij. P7

Zuckerberg
steunt Leuvens
parkinson -
onderzoek

JAN DE SCHAMPHELAERE

Leuvense onderzoekers krijgen de
komende drie jaar 1 miljoen euro
van de liefdadigheidsinstelling van
Facebook-oprichter Mark Zucker-
berg om onderzoek te doen naar
hersenziektes als parkinson. Met het
geld gaan de onderzoekers een chip
ontwikkelen waarop huidcellen van
parkinsonpatiënten worden geher-
programmeerd om ze om te vor-
men tot hersenweefsel. Door weef-
sels van gezonde personen te ver -
gelijken met die van parkinson-
patiënten willen de onderzoekers
nagaan wat bij die laatste fout loopt
en wat eraan kan worden gedaan. 

Premier houdt 
beide opties open 
over migratiepact: 
ja-stem of 
onthouding.

De N-VA focust niet
langer op Marrakesh,
maar wil niet dat
 België zijn  zegen
geeft in New York.

De meerderheid 
overschreed twee
keer de rode lijn 
die de N-VA 
had getrokken.

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover: ‘Met de N-VA in de regering zal België het VN-migratiepact niet goedkeuren.’ 

OPEC dreigt
 almacht over
olie te verliezen
De OPEC begint vandaag aan
een van de belangrijkste verga-
deringen uit haar bestaan. Het
oliekartel moet zich wapenen
 tegen de steeds grotere domi-
nantie van Saoedi-Arabië, Rus-
land en de Verenigde Staten, nu
de Golfstaat Qatar zich woedend
uit de OPEC heeft teruggetrok-
ken. Rusland en de VS zijn geen
lid van de OPEC, maar ze zijn de
voorbije jaren steeds belangrij-
kere olieproducenten geworden.
P32
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Ook nog acht andere internatio-
nale onderzoeksteams krijgen elk 
1 miljoen euro. Het Leuvense team
bestaat uit Patrik Verstreken van het
Vlaams Instituut voor Biotechnolo-
gie, een van de grootste experts in
parkinsononderzoek in ons land,
Wim Vandenberghe van UZ Leuven
en neuro-ingenieur Dries Braeken
van de chipontwikkelaar Imec. P6
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Vooraan

JAN DE SCHAMPHELAERE

Patrik Verstreken van het Vlaams
 Instituut voor Biotechnologie
(VIB), een van de grootste experts
in parkinsononderzoek in ons
land, neemt de leiding van het drie-
jarenproject. Hij wordt geflankeerd
door onder meer Imec, het Leuven-
se onderzoekscentrum gespeciali-
seerd in chiptechnologie.

Dat het team steun wist los te
 weken van het Chan Zuckerberg
Initiative - in het leven geroepen
door Facebook-oprichter Mark
Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla
Chan - is een straffe stoot. ‘Uit 700
projecten hebben ze er negen ge-
kozen. Wij zijn erbij’, vertelt Ver-
streken. ‘We zijn heel blij. We zijn
met een uniek project naar hen ge-
stapt. We moeten nieuwe manieren
vinden en gebruiken om naar neu-
rodegeneratieve aandoeningen te
kijken.’

Ondanks al het onderzoek blijft
het arsenaal aan medicijnen voor
ziektes als alzheimer, parkinson of
ALS beperkt tot symptoombehan-
deling. Middelen om de aftakeling
en de progressie ervan te stoppen
of af te remmen, zijn er nog niet.
‘De meeste klinische studies blijven
jammer genoeg falen. Dat heeft
volgens mij meerdere redenen. Er

is nog onvoldoende basiskennis
over de oorzaak en over waar of hoe
het precies fout loopt in de herse-
nen. De stukjes van de hersenen die
we bij parkinsonpatiënten  willen
onderzoeken, zijn de cellen die
 afgestorven zijn. Maar die zijn er
niet meer, dus dat maakt het
 moeilijk’, lacht Verstreken. ‘Met ons
project moet dat wel mogelijk wor-
den.’ 

Wat Verstreken, Imec en co. van
plan zijn, klinkt als sciencefiction,
maar dat is het niet. ‘We gaan huid-
cellen van parkinsonpatiënten
 nemen, die herprogrammeren, een
andere identiteit geven en er herse-
nen mee bouwen op een chip. Be-
grijp me niet verkeerd, we gaan
geen volledige hersenpan creëren.
We gaan proberen een stukje van
het brein na te bootsen.’

Verstreken denkt aan een micro-
circuit van neuronen, cellen die via
elektrische verbindingen in contact
staan met elkaar. ‘We kunnen dan
de elektrische activiteit en de inter-
actie tussen de cellen meten en op-
volgen. Zo kunnen we de vooruit-
gang van de ziekte heel gedetail-
leerd in kaart brengen voor de
cellen afsterven. We gaan dat voor
meer dan één patiënt doen, zodat
we inzicht krijgen in de subtypes
van parkinson.’ 

De chip laat meteen ook toe om
allerlei medicijnexperimenten uit
te voeren. ‘We kunnen genen aan-
en uitzetten en kijken wat er ge-
beurt of we kunnen er chemische
componenten overgieten en zien of
we de circuits kunnen bijsturen.
Dat zal een stroomversnelling in de

geneesmiddelenontwikkeling in
gang zetten’, legt hij uit. 

De chip telt 16.400 elektroden,
kleine metalen puntjes die de elek-
triciteit meten. ‘Op elk punt kun-
nen we een hersencel plaatsen. Dat
zijn er in vergelijking met de com-
plexiteit van het brein niet veel,
maar het geeft toch een mooi
beeld. Op termijn hopen we samen
met Imec hersenen te bouwen in
3D. Dat is nog toekomstmuziek,
maar we kunnen het proberen,
toch?’, zegt Verstreken enthousiast. 

Of we ooit ziektes als parkinson
de baas zullen kunnen? ‘Ja, natuur-
lijk. Aids is grotendeels genezen, we
zijn kanker aan het genezen. Dan
moet dit ook kunnen. Maar vraag
me niet wanneer. We moeten ge-
woon veel meer onderzoek doen,
maar we geraken er wel. De voor-
bije tien jaar is veel vooruitgang
 geboekt. Ik zie geen reden waarom
dat nu zou stoppen.’  

Zuckerberg en zijn vrouw Pris-
cilla Chan gaven exact drie jaar ge-
leden het startschot voor het Chan
Zuckerberg Initiative, op de dag
van de geboorte van hun dochter
Maxima. Die inspireerde hen om
hun fortuin grotendeels in te zetten
voor het goede doel. In 2016 haal-
den ze voor het eerst de bazooka
boven door 3 miljard dollar uit te
trekken voor wetenschappelijk
 basisonderzoek naar de grote ziek-
tes van deze tijd: kanker, hart- en
vaatziektes en neurologische aan-
doeningen. In dat laatste kader past
de 1 miljoen euro voor het Leuvense
onderzoek.  

Facebook-baas steunt Leuvens
onderzoek naar parkinson
Leuvense onderzoekers krijgen 
1 miljoen euro van het Chan
 Zuckerberg Initiative om
 hersenen op een chip te
 creëren. ‘Daarmee kunnen we
hersenziektes als parkinson
doorgronden.’

Natuurlijk zullen 
we parkinson ooit
 genezen. Aids is
 grotendeels genezen,
we zijn kanker aan 
het genezen. Dan
moet dit ook kunnen. 

ONDERZOEKER VIB

PATRIK VERSTREKEN

WOUTER VERVENNE

Tegenstrijdige berichten over de
handelsrelaties tussen de VS en
China en de erg vlakke Amerikaan-
se rentecurve leidden deze week

tot turbulentie op de aandelen-
markten. Maandag stegen de koer-
sen flink, maar dinsdag en woens-
dag vielen ze terug.

De Tijd contacteerde Philippe
Gijsels, hoofdstrateeg van BNP
 Paribas Fortis, technisch analist
Marc Brems (De Belegger), eco-
noom Peter Vanden Houte (ING)
en fundamenteel analist Guy Sips
(KBC) en polste naar hun analyse
en vooruitzichten.

Experts zien turbulentie
op beurzen aanhouden
De beurzen zijn de jongste  dagen
weer erg wispelturig. We polsen
vier specialisten naar hun in-
schatting. De meesten  raden
 beleggers voorzichtigheid aan.

‘Voorzichtig zijn’
Philippe Gijsels (BNPP Fortis) 

‘De grote koersdalingen dinsdag-
avond in Wall Street verwonderen
me en zijn geen goed teken. Ieder-
een zette in op een eindejaarsrally
na de toespraak van Jerome Powell
en de wapenstilstand tussen de
Verenigde Staten en China.’ Powell,
de voorzitter van de Amerikaanse
centrale bank, suggereerde vorige
week woensdag dat het einde van

de renteverhogingen stilaan in
zicht komt.

‘De terugval van Wall Street
geeft aan dat de markt de Ameri-
kaanse president Donald Trump
niet gelooft. China heeft niet be-
vestigd dat het de importtaksen op
Amerikaanse auto’s zal verlagen.
Wat gebeurt er als de onderhande-
lingen tussen beide landen de ko-
mende 90 dagen niets opleveren?
Technische factoren hebben de
verkoopdruk nog verhoogd.’

‘We zijn gematigd positief over
aandelen, maar de volatiliteit zal
wellicht voortduren. De hamvraag
is: hebben de markten of de econo-
men gelijk? De markten sturen
verkoopsignalen de wereld in, ter-
wijl de economische conjunctuur
nog steeds relatief goed is. Voor-
zichtigheid is geboden tot daar
meer duidelijkheid over bestaat.’

‘Niet kopen’ 
Marc Brems (De Belegger)

‘Wall Street is over de top heen en
teruggevallen, maar de S&P500-
 index van de 500 Amerikaanse
 bedrijven met de grootste beurs-
waarde bevindt zich nog steeds
 boven de bodems van oktober en
november.’ Als technisch analist
bestudeert Brems de financiële
markten vooral op basis van koers-
grafieken.

‘Europa is al langer aan het ver-
zwakken. Negatief voor de Euro-
Stoxx50, de Europese sterindex,
zijn de reeks lagere toppen na het
herstel in november. Dat wijst erop
dat de verkoopdruk domineert. Als
de EuroStoxx50 onder het steun -
niveau van 3.100 punten zakt, kan
hij onder 3.000 punten terugval-
len. De vooruitzichten op korte
 termijn zien er niet goed uit.’

‘De belangrijkste vraag is of we
standhouden boven de bodems
van oktober en november. De kans
is reëel dat dat niet zo is. Defensie-
ve sectoren als voeding en farma
houden beter stand, ze zijn een
soort vluchthaven. We moeten niet
panikeren, maar ik zou voorlopig
niet kopen. Het is best wat cash
achter de hand te houden om
 tegen lagere niveaus te kunnen
 instappen.’

‘Meer koopwaardigs’ 
Guy Sips (KBC)

‘De aandelen van sommige Euro-
pese bedrijven zijn fors gedaald.
Door de koersdalingen zijn beurs-
ratio’s als de koers-winstverhou-
ding teruggevallen naar aanvaard-
bare niveaus. De cruciale vraag is
of de markt te optimistisch is over
de winstvooruitzichten van die

aandelen. Ons analistenteam be-
reidt een lijst van koopwaardige
aandelen voor. Het palet van aan-
trekkelijke kwaliteitsaandelen is
ruimer dan 12 of 24 maanden gele-
den. Om te voorkomen dat de lijst
te lang wordt, hebben we zelfs
 enkele namen moeten schrappen.’

‘Autogerelateerde aandelen,
 zoals Melexis, zijn heel zwaar
 getroffen door de problemen met
de invoering van de nieuwe uit-
stoottesten en de angst dat de
Amerikaanse president Donald
Trump de importtaksen op auto’s
zal verhogen. De fundamenten van
dat soort bedrijven zijn echter in-
tact.’ Aangezien KBC pas later deze
maand zijn tips publiceert, wil Sips
voorlopig geen namen van koop-
waardige aandelen noemen. 

‘Met horten en stoten’
Peter Vanden Houte (ING)

‘De volatiliteit op de aandelen-
markten zit in de lift. Zolang de
economie blijft groeien en een
 recessie in de nabije toekomst
 onwaarschijnlijk is, is de omgeving
voor aandelen positief. Het is te
vroeg om te zeggen dat de aande-
lenmarkten een top hebben be-
reikt. De beurzen kunnen nog

 hoger, maar die stijging zal met
horten en stoten verlopen.’

‘De onderliggende trend van de
Amerikaanse economie is nog
steeds robuust. China is heel zwak,
hoewel officiële cijfers nog altijd 
6 procent groei aangeven. De ver-
koop van auto’s en vrachtwagens
in China daalt en er is het brexit-
verhaal. Er bestaat veel onzeker-
heid over de Britse groei en die zal
wellicht niet snel verdwijnen.’

‘We staan nu neutraal tegen-
over aandelen, maar we hebben er
wel in portefeuille omdat in Euro-
pa de alternatieven in het beste
 geval een rendement van nul op -
leveren. We houden wat meer cash
aan dan normaal. Behoudsgezin-
de, defensieve beleggingen krijgen
een groter dan normaal gewicht in
onze portefeuilles.’

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan zetten hun fortuin grotendeels in voor het goede doel. © REUTERS

O
nze collega en eind -
redactrice Hilde Van-
denbussche is dinsdag
op 58-jarige leeftijd bij

haar thuis in Sint-Andries Brugge
overleden. Wegens ziekte was ze
al bijna drie jaar thuis.

Na jaren van (eind)redacteur-
schap bij andere kranten beland-
de Hilde - een licentiate in de
 geschiedenis - in 2003 bij de eind-

redactie van De Tijd. Ze nam er
meestal de pagina’s Ondernemen
voor haar rekening.

Ze deed dat met veel enthou -
siasme en plichtsbesef. Op de klok
kijken was Hilde haar ding niet.
En als collega-eindredacteuren in
tijdnood kwamen, was ze maar al
te bereid een hand toe te steken.
Ze was een warme persoonlijk-
heid en luisterde met aandacht en

intense betrokkenheid naar colle-
ga’s. 

In maart 2016 werd Hilde voor
de tweede keer zwaar ziek. Van de
ene dag op de andere was haar
plek leeg.

Maar ze miste ons, haar werk
en De Tijd. Ze stond erop alle
mails te blijven ontvangen. Ze
bleef contact houden en vroeg af
en toe enthousiast of ze ‘iets voor

het werk’ kon doen. Hilde bleef
overlopen van het optimisme. Met
haar bellen was, ondanks haar
zware ziekte, altijd een plezier. 

Zij en wij bleven hopen op haar
terugkomst. Die is er helaas niet
meer gekomen.

We wensen haar echtgenoot,
familie en naasten veel sterkte toe.

De redactie

In memoriam
Hilde Vandenbussche (1960-2018)


