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Vier universitaire onderzoekers in de prijzen
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LEUVEN De KU Leuven reikt haar jaarlijkse onderzoeksprijzen uit. Vier medewerkers uit vier verschillende disciplines mogen de
onderscheiding in ontvangst nemen uit handen van rector Marc Vervenne.

De Prijs Onderzoeksraad Humane Wetenschappen gaat naar psycholoog Maarten Vansteenkiste. Hij onderzocht hoe je mensen het best motiveert om iets
te doen en te blijven doen. Uit zijn onderzoek blijkt dat het helpt om iets te doen als het niet alleen maar een middel is tot iets anders, maar ook op zich
waardevol is. Die strategie bleek goed te werken, bijvoorbeeld bij het bekampen van zwaarlijvigheid.

Bioloog Tom Wenseleers krijgt de Prijs Onderzoeksraad Exacte Wetenschappen. Zijn onderzoek ging over het coöperatief gedrag van insecten zoals
mieren, bijen en wespen. Hij ging na wat hen motiveert om zich in te zetten voor de gemeenschap. Uit het onderzoek bleek dat het niet gaat om vrijwillig,
aangeboren altruïstisch gedrag, maar dat het de sociale controle is die de doorslag geeft. Ook bij mensen is die sociale controle belangrijk.

De onderscheiding Onderzoeksraad Biomedische Wetenschappen wordt toegewezen aan dokter Louis Libbrecht. Hij deed onderzoek naar het ontstaan en
de ontwikkeling van leverziektes. Dat onderzoek verloopt moeilijk omdat er onder meer ethische en wettelijke vragen rijzen bij het gebruik van menselijk
weefsel. Daarom transplanteerde Libbrecht menselijke levercellen in transgene muizen en toonde hij aan dat de menselijke cellen een groot deel van het
leverweefsel overnamen. Hij verwierf er een internationale reputatie mee.

Socioloog Bart Van de Putte krijgt de Prijs Academische Stichting Leuven voor zijn onderzoek naar het huwelijk in de 19de eeuw. Het is rond die tijd dat
men zich meer en meer door romantische motieven liet inspireren om een partner te kiezen en te trouwen. De economische motieven werden minder
belangrijk. Het was het begin van de romantische ommekeer in het huwelijk. (lra)
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