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Baby in de buik doet
hersenen krimpen
LEIDEN - De structuur van de

hersenen van aanstaande
moeders verandert tijdens de
zwangerschap. Terwijl ze hun
buik zien groeien, krimpt de
grijze materie in verschillende gebieden in het brein die
belangrijk zijn voor het
inlevingsvermogen.
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Originele actie Music for Life
levert twee examenpunten op
Professor UHasselt sensibiliseert zijn economiestudenten
HASSELT - Tweedejaars econo-

Dat blijkt uit onderzoek van
hersenwetenschapper Elseline
Hoekzema van de Universiteit
van Leiden. Dat de hersenen
krimpen, is volgens de onderzoekers geen slechte zaak,
maar net een voorbereiding op
het moederschap. Het zou
ervoor zorgen dat de hersenen
sneller en efficiënter werken en
dat de mama’s zich dus beter
kunnen inleven in hun baby.
“Een specialisatie van de sociale
hersengebieden die de moeder
helpt om de behoeftes van haar
hulpbehoevende zuigeling beter
te herkennen”, noemt Hoekzema het. De veranderingen
blijven tot zo’n twee jaar na de
zwangerschap. (jvde)

miestudenten aan de UHasselt die
minstens 70 euro ophalen met
een originele actie voor Music for
Life worden volgende maand
beloond met ... 2 studiepunten op
hun examen micro-economie.
“Het hele trimester gaat over
winstmaximalisatie. Dat is
belangrijk voor een bedrijf, maar
niet zaligmakend. Om die reden
wil ik mijn 120 studenten ook het
belang van duurzaam ondernemen meegeven, door henzelf een
actie hierover te laten opzetten”,
zegt professor Tom Kuppens. “De
ene verkoopt koekjes of bloemen
op de campus, de andere is
origineler en organiseert bijvoorbeeld een event met elektrische
auto’s.”

ritten met Tesla’s hebben georganiseerd. Dat is origineel en dat
vertaalt zich ook in een punt
voor originaliteit”, zegt Kuppens.
Maar hoe komt de prof aan het
minimumbedrag van 70 euro?
“De voorbije jaren heb ik geen
streefdoel gezet, met als gevolg
dat de ene student 15 euro ophaalde en de andere meer dan
2.000 euro. Om die reden heb ik
daar dit jaar wel een minimumbedrag van 70 euro op geplakt”,
legt de jonge proef uit.

Yves LAMBRIX

Rechter geeft Lafon boete
wegens foutparkeren
BRUGGE - De Brugse politie-

rechter heeft Jacky Lafon
(70) voor een parkeerovertreding veroordeeld.
Op 25 maart
stond de actrice
fout geparkeerd
op de Zeedijk van
Blankenberge.
Toen ze met haar
hond Tashke
terugkeerde naar de wagen,
had de politie al een takeldienst
gebeld. Volgens de politie
vertrok de actrice daarna met
gierende banden en slingerde
haar voertuig over de rijbaan.
“Ik mocht daar niet parkeren,
maar van de rest klopt helemaal niets”, verdedigde Lafon
zich vurig. Ze werd uiteindelijk
veroordeeld tot een boete van
120 euro, de helft met uitstel.
Ze moet ook 76 euro gerechtskosten betalen en hoestte al
160 euro op voor de takeldienst. (b)

Voor de tweedejaars toegepaste
economische wetenschappen en
handelswetenschappen is microeconomie met 6 van de in totaal
60 studiepunten (op jaarbasis)
een hoofdvak.
“Dit trimester stond in het teken
van winstmaximalisatie. Dat is
belangrijk voor een bedrijf om te
overleven, maar het is niet zaligmakend. Andere aspecten als de
tevredenheid van de werknemers en omwonenden, de milieu-impact of duurzaam ondernemen spelen ook een belangrijke rol”, legt professor Tom
Kuppens uit. “Om die reden heb
ik één college volledig gewijd
aan duurzaam ondernemen.
Met confronterende filmpjes op
sociale media heb ik mijn studenten daarvan bewust proberen maken. Om dat bewustzijn te
versterken, hang ik daar ook een
opdracht aan vast: verzin in het
kader van Music for Life een originele actie rond duurzaam ondernemen die geld opbrengt.”
De opdracht telt in januari mee
voor 2 van de 20 examenpunten.
Op het internet beweren sommi-

Professor Kuppens: “Ik wil mijn studenten het belang van duurzaam ondernemen meegeven door hen een actie hierover te laten opzetten.” FOTO HBVL
ge studenten nu dat rijke klasgenoten op die manier 2 studiepunten kunnen kopen en daardoor hun examenuitslag kunnen
manipuleren. “Als ik dan toch
geld moet stoppen in het behalen
van punten, kan ik beter in Rusland mijn diploma gaan kopen”,
postte een student onlangs nog.

Zeven aspecten

“Dat klopt totaal niet”, lacht
professor Kuppens. “Die praktische proef beoordeel ik op zeven
aspecten: originaliteit, inzet en
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de opbrengst zijn goed voor drie
punten, of ze de principes van
duurzaam ondernemen hebben
toegepast en hoe ze dat verwoorden, telt voor 4 punten. De score
op 7 punten zet ik dan om in een
score op 2 punten, vermits die
proef voor 2 van de 20 examenpunten meetelt.”
Als een ‘rijkere’ student dus enkel 70 euro in het mandje gooit,
krijg hij van professor Kuppens
1 op 7 wat zich vertaalt in een 0
op 2. “Zo zijn er studenten die
recent met de stad Genk proef-

46.000 euro

De studenten krijgen tot 31 december de tijd om hun actie in
een rapport te gieten. “Dat rapport wordt op die zeven aspecten
beoordeeld”, zegt Kuppens. “De
opbrengst van hun actie moeten
ze zelf aan Music for Life storten. En wees gerust: ik tel dat na
en controleer ook of dat gebeurt.”
Dinsdag postten studenten nog
een tweet waarin ze fier meldden
dat de Uhasselt 45.000 euro hadden opgehaald voor Music for
Life. “Dat is een ruwe schatting
want de opbrengst van deze
praktische proeven maakt daar
deel van uit”, besluit Kuppens.
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