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Zorg in kaart
meer stoel

meer Epsi op spoed
meer liaison
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Onderzoeksgroep 
Psychiatrie

22 professoren, h-index 18
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Activeringsbegeleiding
naast therapie ook begeleiden 

naar werk of opleiding 
pagina 6

Z.org KU Leuven 
vervoegt KU Leuven
Eind 2017 is Z.org KU Leuven 
opgenomen in de gemeenschap 
van de KU Leuven. Daarmee wordt 
het Universitair Psychiatrisch 
Centrum KU Leuven het tweede 
ziekenhuis in de KU Leuven-familie 
naast UZ Leuven. Een belangrijke 
stap voor onze instelling en een 
teken van groot vertrouwen vanuit 
de KU Leuven.
 
Door de opname in haar 
gemeenschap steunt de KU Leuven 
het UPC KU Leuven in zijn blijvende 
engagement voor een uitmuntende 
zorgverlening, gebaseerd op acade-
mische inzichten en standaarden.

Psychose-onderzoek op drie fronten
Als expertisecentrum en internationale referentie in psychose, 
voert het UPC KU Leuven divers en innovatief onderzoek, 
onder meer via de smartphone.

1. Smartphone app
De gsm als verlengstuk van de therapeut … Vorig jaar startte het 
UPC KU Leuven de klinische toepassing van een smartphone-app 
om psychotherapeutische interventies in het dagelijks leven te 
ondersteunen. De veelbelovende toepassing kadert in een onder-
zoeksproject, gesteund door de Koning Boudewijn Stichting. 

2. Ontstaan psychose ontrafelen
Met steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen 
heeft het UPC KU Leuven twee studies opgestart met als doel het 
ontstaan van psychose te ontrafelen. Onder leiding van professor 
Inez Germeys loopt een grote prospectieve studie bij adolescenten. 
Professor Ruud van Winkel leidt een studie naar de impact van trauma-
tische gebeurtenissen in de kindertijd op het ontstaan van psychose. 
De resultaten van die studies verwachten we over enkele jaren. 

3. Interactieve cognitieve remediëring
Het afgelopen jaar heeft het UPC KU Leuven ingezet op een nieuwe, 
interactieve vorm van cognitieve remediëring. Patiënten leren in 
concrete situaties om hun cognitieve vaardigheden te gebruiken. 
De effectiviteit van die interventie wordt nu verder wetenschappelijk 
onderzocht. Psycholoog en psychotherapeut Piotr Quee legt zich 
hier op toe.
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Op spoed
De spoedgevallendienst van UZ  Leuven 
vormt een steeds belangrijker poort 
naar psychiatrische zorg, getuige het 
groeiend aantal Epsi-contacten op de 
spoedgevallendienst de afgelopen vijf jaar.

Op somatische afdelingen
Psychiaters, psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen van 
het UPC KU Leuven staan in voor de psychische of psychiatrische 
zorg aan somatische patiënten opgenomen in UZ Leuven. Het 
aantal patiëntencontacten voor deze liaisonzorg blijft jaarlijks 
toenemen. 

Raadpleging
Jaarlijks vinden ruim veertigduizend 
raadplegingen plaats binnen het 
UPC KU Leuven. 

Het gaat om de raadplegingen van 
artsen van de vaste medische staf en 
van de psychiaters in opleiding die hun 
consultaties uitvoeren onder supervisie 
van een vast staflid. Naast de artsen 
nemen ook psychologen een deel van 
de ambulante raad  plegingen op. Een 
aanzienlijk deel, namelijk een vierde van 
alle ambulante consultaties. 

Conventie
Een deel van de gespecialiseerde zorg binnen het UPC KU Leuven 
valt niet onder de reguliere nomenclatuur van het Riziv. Ze gebeurt 
binnen conventies die het Riziv met zorgverstrekkers afsluit. 
Binnen het UPC KU Leuven staan een kleine achtduizend 
contacten geregistreerd die onder een conventie vallen. 

Het grootste deel ervan, 5.722 contacten, gaat om zorg in 
het Expertiscentrum autisme (ECA) voor kinderen en voor 
volwassenen. Daarnaast is een revalidatietraject voor kinderen en 
jongeren met autisme en gedragsproblemen Gauzz, goed voor 
1.585 contacten. Tenslotte is er ook een conventie afgesloten 
voor een gespecialiseerde raadpleging voor patiënten met het 
chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), in samenwerking met 
UZ Leuven. Hiervoor vonden vorig jaar 635 contacten plaats. 

Thuis 
Vier mobiele teams van het UPC KU Leuven groeiden uit tot een vaste 
waarde in de zorgvertrekking. Jaarlijks tellen we ongeveer vijftienduizend 
contacten. Het gaat om door het Mobiel Crisis Team en specialiseerde 
teams voor persoonlijkheidstoornissen, psychose en ernstige psychiatrische 
aandoeningen. De mobiele teams bieden de zorg aan huis binnen de regio 
Vlaams-Brabant oost: de gemeentes in het arrondissement Leuven en de 
zorgregio Tervuren.

Bed en stoel Meer stoel
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136.222 Bed ligdagen

26.505 Stoel zitdagen

 Conventies 7.942

 Mobiele zorg 14.687

 Spoed 3.450

 Raadpleging artsen 29.823

 Postkuur 9.618

 Liaison 4.358

 Raadpleging paramedici 10.973

Stoornissen kinderen en jongeren 233

Geen/uitgestelde diagnose 518

Angst 154

Stemmingsstoornis 573

Eetstoornis 152

Persoonlijkheid cluster B + C 142

Dementie - Cognitie 242

Overige 107

Verslaving 489

Psychose 295

Aanpassingsstoornis 474

Zorg in kaart

Diagnoses bij opname of dagbehandeling
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Departement Neurowetenschappen
Onderzoeksgroep Experimentele Neurochirurgie en Neuroanatomie

Onderzoeksgroep Experimentele Oto-rino-laryngologie

Onderzoeksgroep Experimentele Neurologie

Interfacultair Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen

Onderzoeksgroep Moleculaire Neurobiologie (VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek) 

Onderzoeksgroep Neurofysiologie

Onderzoeksgroep Oogziekten

Onderzoeksgroep Psychiatrie

Onderzoeksgroep voor Neurobiologie en Gentherapie

Onderzoeksgroep Psychiatrie
De Onderzoekgroep Psychiatrie is  gestructureerd in zes onderzoeksteams met een specifieke expertise die 
zoveel mogelijk kruisbestuiven met andere vakgebieden. Hun bevindingen vertalen de onderzoekers naar 
de klinische praktijk. 

1. Contextuele psychiatrie
Onderzoekt de impact van omgeving en omstandigheden 
in het dagelijks leven op het optreden en de evolutie van 
ernstige mentale stoornissen. Gebruikt de experience 
sampling-methode om psychologische mechanismen 
zoals stress, reward en sociale interacties te onder-
zoeken en om interventies in het dagelijks leven mogelijk 
te maken.
> prof. Inez Myin-Germeys, PhD – aanspreekpunt 

2. Ontwikkelingspsychiatrie
Onderzoekt de determinanten van neurologische ontwik-
kelingsstoornissen, in het bijzonder ADHD en autisme, en 
doet translationeel onderzoek. Omvat de ontwikkeling 
van diagnostische biomarkers, therapiestrategieën, een 
betere overgang van jongerenzorg naar volwassenenzorg 
en effectiviteitsonderzoek in forensische psychiatrie.
> prof. Bart Boets, PhD – aanspreekpunt 

 prof. dr. Marina Danckaerts 

 prof. dr. Jean Steyaert 

 prof. dr. Bie Tremmery

3. Neuropsychiatrie
Het Labo voor Translationele Neuropsychiatrie onder-
zoekt de neurobiologie van laat ontstane psychiatrische 
en sociaal-cognitieve stoornissen veroorzaakt door 
neurodegeneratie.

Het Academisch Centrum voor ECT and Neuromodulatie 
(AcCENT) focust op ECT en hersenstimulatie bij 
 psychiatrische aandoeningen. AcCENT optimaliseert 
behandeltechnieken en zoekt naar biomarkers in neuro-
logische beeldvorming.
> prof. dr. Mathieu Vandenbulcke – aanspreekpunt 

 prof. dr. Chris Bervoets 

 prof. dr. Filip Bouckaert 

 Louise Emsell, PhD 

 prof. dr. Pascal Sienaert

 prof. Jan Van den Stock, PhD 

4. Maatschappelijke geestelijke gezondheidszorg
Onderzoekt patronen in psychische ziektes en emotioneel 
welbevinden in samenlevingen wereldwijd, via epidemio-
logisch onderzoek en statistische modellering. Hierdoor 
verhoogt de kennis over het ontstaan en de structuur van veel 
voorkomende psychische aandoeningen en symptomen.
> prof. Ronny Bruffaerts, PhD – aanspreekpunt 

 prof. dr. Jeroen Decoster

 prof. dr. Koen Demyttenaere

 prof. dr. Joris Vandenberghe

5. Klinische psychiatrie 
Doet onderzoek rond psychotherapie bij persoonlijkheids-
stoornissen, en mentalisatie en interpersoonlijke relaties 
bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Focust daarnaast 
op de klinische aspecten van schizofrenie, op gen- 
omgevingsinteractie paradigma’s en op fysieke conditie en 
somatische gezondheidsrisico’s bij patiënten met ernstige 
psychiatrische aandoeningen.
> prof. dr. Ruud Van Winkel – aanspreekpunt 

 prof. dr. Peter Adriaenssens 

 prof. dr. Marc De Hert

 prof. dr. Dirk De Wachter 

 prof. Benedicte Lowyck, PhD 

 prof. dr. Rudi Vermote 

 dr. Erik Thijs, PhD

6. Mind-Body-onderzoek
Bestudeert de biologische stressrespons bij psychia-
trische stoornissen zoals ernstige depressie, chronisch 
vermoeidheidsyndroom en eetstoornissen. De stress-
gevoeligheid wordt zowel in het labo als met wearables in 
het dagelijks leven gemeten. Onderzoek in genetica moet 
helpen om individuele verschillen in stressgevoeligheid en 
psychische kwetsbaarheid te begrijpen.
> prof. dr. Stephan Claes – aanspreekpunt 

 prof. dr. Titia Hompes 

 prof. dr. Philippe Persoons 

 prof. dr. Elske Vrieze

Lesopdrachten  
in KU Leuven
Onze professoren doceren in een breed spectrum 
aan opleidingen geneeskunde en para  medische 
beroepen. 

Geneeskunde

Manama artsen-specialisten*

Huisartsgeneeskunde

Biomedische wetenschappen

Tandheelkunde 

Farmaceutische Wetenschappen

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Postgraduaatopleidingen psychotherapie

Familiale en seksuologische wetenschappen

Verpleeg- en vroedkunde

*Het aantal afgestudeerde artsen die zich specialiseren 
tot psychiater lag in het academiejaar 2016-2017 op 19 
en steeg dit academiejaar naar 28.

Kinder- en jeugdpsychiatrie mannelijk 
Opmerkelijk: in contrast met alle vorige jaren stelde 
zich een meerderheid aan mannelijke ASO’s kandidaat 
voor de opleiding kinder- en jeugdpsychiatrie.

Euthanasie in NEJM
Rond de criteria om euthanasie bij psychisch lijden 
toe te passen, woedde het afgelopen jaar heel wat 
debat. In een perspective in het gerenommeerde  
The New England Journal of Medicine weegt expert 
prof. dr. Joris Vandenberghe pro's en contra's af. 

Vandenberghe J. (2018). Physician-Assisted Suicide and 

Psychiatric Illness. New England Journal of Medicine, 378 (10), 

art.nr. 10.1056/NEJMp1714496, 885-887.

Output
Cumulatief aantal internationale peer-reviewed publicaties 

Onderzoeksgroep Psychiatrie

34%22%

764

2017

534

2015

292

2013

Data uit Lirias: Web Of Science (WoS)

In 2017 had het UPC KU Leuven 22 stafleden die aangesteld zijn als professor bij de KU Leuven en les   opdrachten 
opnemen in een of meer faculteiten van de KU Leuven. De lessen zijn gebaseerd op de actuele stand van de 
wetenschap, waaraan onze professoren hun bijdrage leveren via de Onderzoeksgroep Psychiatrie die is ingebed 
in het departement neurowetenschappen van de KU Leuven.

* Hoeveel artikels werden hoeveel keer geciteerd. 

Bvb. h-index 5 = 5 artikels elk 5 keer geciteerd, 

h-index 20 = 20 artikels elk 20 keer geciteerd.

■ Departement Neurowetenschappen  ■ Onderzoeksgroep Psychiatrie

50%

■ 598

■ 299

Studiepunten 

(2016-2017)

■ 27

■ 60

Doctoraten 

(2016-2017)

■ 311

■ 103

Publicaties 

(2017) Onderzoeksgroep Psychiatrie: 2247 x geciteerd

Gemiddelde h-index: 18 

4 professoren behalen een h-index > 40

h-index*
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Peter Adriaenssens wint Prijs Stichting Verhulst-Van Eeckhoven

De kinder- en jeugdpsychiater won op 14 november 2017 de driejaarlijkse prijs als bekroning voor zijn verdiensten bij het 
verspreiden en sociaal toepassen van wetenschappelijke kennis. Professor Adriaensens is naast arts en opleider in het 
UPC KU Leuven ook directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant. Hij zit diverse fondsen 
ten voordele van maatschappelijk werk voor kinderen voor, en naar aanleiding van het dossier over seksueel misbruik in 
de kerk nam hij een uitzonderlijke publieke positie in. ̀Hij verdient deze prijs omdat hij als arts geloofd heeft in visioenen en 
zijn visie individueel en collectief, wetenschappelijk en maatschappelijk, daadwerkelijk heeft vertaald', sprak ere-senator 
em. prof. dr. Hugo Vandenberghe lovend over Peter Adriaenssens, bij de uitreiking van de prestigieuze prijs. 
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Activeringsbegeleiding 

Ook begeleiden naar werk, 
opleiding of vrije tijd

Naast de diverse therapievormen in hun zorg -
programma kunnen patiënten sinds vorig jaar ook 
gebruik maken van activeringsbegeleiding.

In dit nieuwe aanbod begeleiden maatschappelijk 
werkers patiënten naar werk, vrijwilligerstaken of een 
opleiding. Of ze tekenen een traject uit rond vrije tijd 
of ontmoeting. 

Vicieuze cirkel 
borderline doorbreken
Het UPC KU Leuven implementeerde een 
programma met dialectische gedragstherapie 
voor volwassenen met borderline.  

Het gaat om een wetenschappelijk onderbouwd 
programma voor patiënten die een langdurig patroon 
van suïcidaliteit of ontregeling laten zien. Centraal 
doel in de therapie is een leven dat de moeite waard 
is om geleefd te worden. ‘We helpen de patiënten 
om de vicieuze cirkel van emotie- afhankelijk gedrag 
te doorbreken door andere vaardigheden aan te 
leren’, legt psychiater Bart Leroy uit. 

Ambulante vaardigheidstraining
De dialectische gedragstherapie gebeurt ambulant. 
In een wekelijkse vaardigheidstraining werken 
patiënten rond mindfulness, emotieregulatie, frustra-
tietolerantie en interpersoonlijke effectiviteit. Het 
curriculum wordt twee maal doorlopen gedurende 
een behandelprogramma van een jaar.

Telefonische coaching
'De individuele begeleiding houdt de motivatie van 
patiënten op peil', weet dr. Leroy. 'Via telefonische 
coaching leren ze de aangeleerde vaardigheden ook 
in crisissituaties toepassen. We betrekken belangrijke 
steunfiguren en zorgpartners in het proces. De patiënt 
leert hoe hij hier zelf de regie in kan nemen. 

Ook mobiele zorg
Dankzij korte, intensieve begeleiding aan huis – via 
het outreach-team Onderweg, als mobiele antenne 
van afdeling De Weg – kunnen we ook mensen 
met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) 
bereiken en hen op weg helpen naar ambulante zorg. 
De aanpak is uitdrukkelijk emanciperend.' 

Intake
02 758 07 28

Milde cognitieve 
aandoeningen:  
nieuwe dagkliniek
Inspelend op de vele aanvragen is vorig jaar een 
nieuwe dagkliniek opgestart voor patiënten met 
een milde cognitieve dysfunctie op basis van 
uiteenlopende aandoeningen. 

Het gaat om ouderen (65+) met een verandering ten 
opzichte van het premorbide functioneren, zonder dat hun 
zelfstandigheid ernstig beperkt werd. Een multi disciplinair 
team voorziet een trainingsprogramma dat de cognitieve, 
functionele en fysieke mogelijkheden van de patiënt 
optimaliseert. De patiënten leren compensatie strategieën 
aan om de impact van beperkingen op het dagelijks 
 functioneren te mini maliseren. Ze leren accepteren en 
toekomstplannen maken, wat hun zelfstandigheid vergroot 
en tegelijkertijd het adequaat hulp vragen stimuleert.

Dagkliniek MCI 
programma 1 tot 4 dagen per week
dinsdag tot vrijdag 9.00 – 16.00 uur
niveau 3, zone zilver, campus Gasthuisberg

Intake
jonas.devroey@upckuleuven.be
lies.vanassche@upckuleuven.be
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Ervaring delen 
De inbreng van ervaringsdeskundigen in het 
ziekenhuis is een verrijking voor zowel patiënten 
als zorgpersoneel. 

Het UPC KU Leuven werkt op verschillende vlakken 
met ervaringsdeskundigen samen. Een van hen, Greet 
Claes, is ruim een jaar geleden in dienst getreden van 
het UPC KU Leuven. Zij ondersteunt het beleid van het 
ziekenhuis, geeft voorlichtingen rond herstelgerichte 
zorg en leidt de patiëntenraad. 

Ook stuurt ze een forum van ervaringsdeskundigen 
in het UPC KU Leuven aan, dat maandelijks 
vergadert met enkele personeelsleden rond thema’s 

in herstelgerichte zorg. Greet Claes: ‘Het zijn allen 
 enthousiaste  ex-patiënten die zorg hebben genoten 
in het ziekenhuis en nu opleidingen volgen om hun 
ervaringsdeskundigheid vrijwillig in te zetten, om zowel 
het beleid als lotgenoten te ondersteunen. 

Ze helpen ook mee in het organiseren van  activiteiten 
om de beeldvorming over psychische aan doeningen 
in de samenleving positief bij te sturen. In de revue 
passeerden een infobeurs, artistieke projecten en 
een ‘levende bib’ waar ervaringsdeskundigen live hun 
verhaal vertellen. Een afdeling, die voor verslaving, 
doet trouwens regelmatig op een ervaringsdeskundige 
beroep, die er zijn verhaal deelt met patiënten.’

Tijds- èn kwaliteitswinst  
met KID-ID

Gedrag en emoties beoordelen met papieren vragen-
lijsten is erg tijdrovend. Sinds vorig jaar vullen ouders, 
leerkrachten en kinderen die thuis in, online, met een 
beveiligde login, ter voorbereiding van een raadpleging op 
de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie. De scoring gebeurt 
automatisch, de resultaten schrijven zich rechtstreeks in 
het dossier. Bij de eerste raadpleging kan de psychiater  
meteen de resultaten overlopen. 

Crisismeldpunt jeugdhulp

De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het 
UPC  KU  Leuven bouwde mee aan gezamenlijk 
 psychiatrisch crisisnetwerk voor kinderen en jongeren 
met één centraal meldpunt voor Vlaams-Brabant. Het 
meldpunt luistert en maakt wegwijs naar adequate hulp. 

078 05 00 38

Leven als kind met dwang

Dwangsymptomen bij een kind kunnen het hele gezin 
verlammen. Het UPC KU Leuven biedt een specifieke 
raadpleging in parallelle groepen voor kinderen en voor 
ouders, die helpt om uit de vicieuze angst- en vermijdings-
cirkels te geraken. 

016 34 38 21

Geestig gezond sporten

Psychomotorisch therapeut David Bruynincks 
lanceerde in oktober 2017 het charter Geestig Gezond 
Sporten. Vlaamse sportclubs die het ondertekenen 
engageren zich om ook met psychisch kwetsbare 
jongeren te werken.
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UPC KU LEUVEN
Campus Kortenberg

Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg

T 02 758 05 11

Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven

T 016 34 80 00

PVT ANDREAS
Campus Lubbeek

Binkomstraat 2
3210 Lubbeek
T 016 210 200

Campus Melsbroek
Vereeckenstraat 44

1820 Melsbroek

info@upckuleuven.be 
www.upckuleuven.be

Uit de telex
20 februari 2017 Karen Pence, echtgenote van Amerikaans 
vicepresident Michael Pence, bezoekt het UPC KU Leuven 
op zoek naar goede voorbeelden van creatieve therapie 
voor kinderen met psychische moeilijkheden. 13 maart 

2017 Joint Commission International accrediteert voor 
de tweede maal het UPC KU Leuven, dat op dezelfde 
dag inspectiebezoek krijg van de Vlaamse overheid. 
18 april 2017 Topdokters (Vier) brengt een warm  menselijk 
portret van de  psychiatrische zorg voor ouderen, 
met professor Mathieu Vandenbulcke (diensthoofd) 
en professor Pascal Sienaert (ECT-behandeling). 
26  april  2017 De  Koning Boudewijnstichting bekroont 
het psychose- onderzoek onder leiding van professoren 
Inez Germeys en Ruud Van Winkel. 2 mei 2017 professor 
Marina Danckaerts en dr. Steven Stes ontdoen Rilatine 
van zijn slechte faam, op het journaal van VRT en 
VTM. 20  juni  2017 Psychomotorisch therapeut Davy 
Vancampfort ontvangt een toelage van 80.000 euro 
van de Koning Boudewijnstichting voor zijn onder-
zoeksproject The Dementia Step Dance Revolution. 
30  juni  2017 De overheid grijpt in op de omkadering 
van kinder psychiatrische dagplaatsen in algemene 

ziekenhuizen. Na overleg heeft de bevoegde minister oren 
naar argumenten om bij te sturen. 3 augustus 2018 Wat 
is normaal en wat beschouwen we als een afwijking? 
Psychiater Erik Thys debatteert erover in het Oostendse 
Mu.Zee. 1  oktober  2017 de eerste vier bewoners in de 
nieuwe PVT Andreas campus Melsbroek worden 
opgenomen. 25  oktober  2017 Computer voorspelt wie 
depressief wordt, kopt De Standaard over baanbrekend  
onderzoek met big data door Philippe Mortier en 
professor Ronny Bruffaerts. 26  oktober  2017 Professor 
Titia Hompes legt in De Morgen uit dat ook veel vaders 
kampen met postnatale depressie. 3  november  2017 
'UPC  KU  Leuven start uniek project voor baby's en 
kleuters,' zo serveert een week later Het Journaal van 
VRT de dagkliniek Kleine K onder supervisie van kinder- 
en jeugd psychiater dr. Binu Singh. 14  november  2017 
Professor  dr. Joris Vandenberghe geeft toelichting in 
VRT NWS bij het gestegen aantal (37%) gedwongen 
opnames in de psychiatrie de afgelopen tien jaar. 
28  november 2017 Kinder- en jeugd psychiater Hilde 
Sijmons geeft op VRT NWS uitleg over het hoge aantal 
tieners in ons land die antidepressiva nemen.

Colofon
Eindredactie 
Piet Desmet

Hoofdredactie
Pascal Sienaert

Lay-out
Karen Verlinden

Contact 
02 758 09 72

communicatie@upckuleuven.be

#Greatjobs
Het UPC KU Leuven heeft diverse vacatures voor medici en paramedici. 

 kinder- en jeugdpsychiatrie 

 volwassenenpsychiatrie 

 ouderenpsychiatrie

www.upckuleuven.be/jobs

Wijziging vrije raadpleging 
Algemene raadpleging volwassenen 18-65 jaar Campus Kortenberg
Vrije raadpleging zonder afspraak

dinsdag > 10.00 - 11.00
onder supervisie van dr. Dominique Vanwalleghem

woensdag > 09.30 - 10.30
onder supervisie van prof. dr. Chris Bervoets

donderdag > 13.00 - 14.00
onder supervisie van prof. dr. Stephan Claes

upckuleuven.be/raadplegingen 


