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Uitreiking	  van	  de	  UDIAS	  Studenten	  prijzen	  2013	  
Op	  maandag	  25	  november	  werden	  in	  het	  Paleis	  der	  Academiën	  te	  Brussel	  de	  winnaars	  van	  de	  5e	  
UDIAS	  Prijs	  en	  de	  3e	  Prijs	  voor	  Analist	  van	  het	  Jaar	  in	  de	  bloemen	  gezet.	  Tijdens	  een	  academische	  
zitting	  hebben	  de	  winnaars	  van	  beide	  studentenprijzen	  hun	  eindwerk	  voorgesteld	  aan	  
vertegenwoordigers	  uit	  de	  academische	  en	  industriële	  wereld.	  

UDIAS	  Prijs	  	  
De	  5e	  UDIAS	  prijs	  is	  een	  wetenschappelijke	  prijs	  voor	  jonge	  afgestudeerde	  masters	  en	  ingenieurs	  die	  
tijdens	  het	  academiejaar	  2012-‐2013	  hun	  studies	  beeindigden	  aan	  een	  Belgische	  Universiteit.	  
Onderzoek	  uit	  alle	  wetenschappelijke	  disciplines	  in	  verband	  met	  ontwikkelingen	  en	  toepassingen	  in	  
instrumentele	  analyse	  komt	  hierbij	  in	  aanmerking.	  

Voor	  het	  eerst	  werden	  er	  dit	  jaar	  
zowel	  voor	  de	  Vlaamse	  als	  voor	  de	  
Franse	  gemeenschap	  2	  prijzen	  
toegekend.	  De	  winnaars	  voor	  het	  
beste	  eindwerk	  met	  betrekking	  op	  
innoverende	  instrumentatie	  zijn	  
geworden:	  Elke	  De	  Zitter-‐	  KU	  Leuven	  
en	  Cédric	  Delvaux	  –	  ULG.	  
Voor	  het	  gebied	  van	  implementatie	  
van	  recent	  ontwikkelde	  methodes	  zijn	  
de	  winnaars:	  	  
Hilke	  Verbruggen	  –	  VUB	  en	  Sten	  
Lambeets	  –	  ULB.	  

Naast	  de	  winnaars	  kregen	  Sylvie	  Decabooter	  –	  KU	  Leuven	  en	  Stijn	  Van	  Malderen	  –	  Universiteit	  Gent	  
een	  erkenning	  als	  finalist.	  

De	  winnaars	  ontvingen	  elk	  een	  geldprijs	  van	  €	  1500.	  

Analist	  van	  het	  Jaar	  
De	  prijs	  voor	  Analist	  van	  het	  Jaar	  	  is	  een	  initiatief	  in	  samenwerking	  met	  KVCV	  (Koninklijk	  Vlaamse	  
Chemische	  Vereniging)	  om	  de	  opleidingen	  tot	  professionele	  bachelor	  in	  chemie,	  biomedische	  
laboratoriumtechnologie,	  milieuzorg	  en	  agro-‐biotechnologie	  aan	  te	  moedigen	  en	  te	  ondersteunen.	  
UDIAS	  en	  KVCV	  willen	  de	  meest	  belovende	  jonge	  professionele	  bachelor	  bekronen	  die	  tijdens	  het	  
academiejaar	  2012-‐2013	  is	  afgestudeerd	  aan	  een	  Belgische	  Hogeschool	  in	  een	  van	  deze	  
studierichtingen.	  Voorwaarde	  is	  wel	  dat	  instrumentele	  analyse	  deel	  uitmaakt	  van	  het	  leerprogramma	  
en	  het	  onderwerp	  is	  van	  de	  stage.	  
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Na	  een	  evaluatie	  van	  alle	  ingestuurde	  
eindwerken	  verkoos	  de	  jury	  tot	  
“Analist	  van	  het	  Jaar	  2013”	  voor	  de	  
Vlaamse	  Gemeenschap:	  Tom	  
Vanhoutte	  –	  KaHo	  Sint-‐Lieven	  en	  
Bertrand	  Colignon	  –	  Haute	  Ecole	  de	  la	  
Province	  de	  Namur	  voor	  de	  Franse	  
Gemeenschap.	  	  

De	  andere	  kandidaten	  die	  werden	  
verkozen	  tot	  finalist	  zijn:	  
Eline	  Andries	  –	  KaHo	  Sint-‐Lieven,	  
Justien	  T’Kint	  –	  HoWest,	  Marjolein	  
Van	  Campe	  –	  KaHo	  Sint-‐Lieven	  en	  

Melanie	  Kuys	  –	  Institut	  Paul	  Lambin.	  	  

Beide	  winnaars	  ontvingen	  een	  geldsom	  van	  €	  500	  en	  een	  gratis	  jaarabonnement	  bij	  KVCV.	  	  
De	  overige	  finalisten	  ontvingen	  elk	  een	  prijs	  van	  €	  300	  en	  een	  gratis	  jaarabonnement	  bij	  KVCV.	  	  

	  


