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“Ik wil het raadsel van
MS helpen oplossen”
Als Lousin Moumdjian geen twee weken te vroeg geboren was, had
ze in een ziekenhuis gelegen dat tijdens de Golfoorlog gebombardeerd
werd. Van de diversiteitsprijs van UHasselt en Het Belang van
Limburg was dan geen sprake geweest.
Caroline VANDENREYT
Divers is Lousin Moumdjian (29)
in elk geval: ze heeft Armeense
roots, haar overgrootouders zijn
na de genocide gevlucht naar Syrië en zelf is ze opgegroeid in Koeweit. “De Armeense gemeenschap in Koeweit is heel gesloten,
maar mijn moeder vond het belangrijk dat ik mijn grenzen kon
verleggen. Op twaalf jaar wilde ze
dat ik naar de Britse school ging,
een school waar heel veel nationaliteiten samen les volgden. Dat
viel niet echt in goede aarde bij
onze gemeenschap, maar ze heeft
doorgezet. Ook mijn vader heeft
ze moeten overtuigen. Maar het
heeft een beslissende rol gespeeld
in mijn leven.”

decaan Peter Feys van UHasselt.
“Ik wist dat ik, om echt het verschil te kunnen maken in de behandeling van MS, opnieuw naar
Europa moest komen. In Koeweit
zou dat nooit lukken als jonge
vrouw. Via internet kwam ik in
contact met professor Feys. Het
klikte meteen. Ik mocht naar Diepenbeek komen om te leren en onderzoek te doen, maar hij gaf eerlijk toe dat er geen geld was om me
te betalen. Die eerste jaren heb ik
dan ook deeltijds gewerkt als secretaresse. Maar dat was op zich
een mooie kans: je kan de vlieg in
de kamer zijn en veel opsteken van
al die getalenteerde mensen.”
(lacht)

Je wist toen al wat je later wilde
doen: dokter worden?
“Ik was bezeten van de Amerikaanse tv-reeks ‘ER’, ik moest en
zou hartchirurg worden. In mijn
laatste jaar humaniora hoorde ik
dat ik toegelaten was voor de opleiding in Libanon: ik zou er geneeskunde studeren en tegelijk
competitief basketbal blijven spelen.”

Vandaag werk je als onderzoeker aan de faculteit revalidatiewetenschappen onder meer op
de effecten van muziektherapie
bij MS.
“Ik kom uit een muzikale familie.
Vandaar het idee om dat in mijn
doctoraatsonderzoek te betrekken. We merken dat muziek een
verschil maakt in het lichaam van
patiënten, in een volgend onderzoek willen we zien wat er dan effectief in het brein gebeurt. Ons
werk is heel veelzijdig, geen dag is
hetzelfde. Zoals ook geen enkele
patiënt dezelfde is.”

En toch is het dat niet geworden. Door een pittige survivaltocht?
“Via school konden we meedoen
aan overlevingstochten, waarbij
we klaargestoomd werden om op
eigen benen te staan. Met zes werden we in Praag gedropt, met een
rugzak van 21 kilo, een tent en wat
kaarten. Verder moesten we ons
maar zien te redden. Zeventien
was ik toen, je komt jezelf echt tegen op zo’n trektocht. Ik besefte
op dat moment dat ik niet mijn
halve leven wilde studeren om de
rest door te brengen in een ziekenhuis. Ik wilde ook een leven, de
wijde wereld zien.”
Uiteindelijk koos je voor kinesitherapie. Vreemd genoeg ook in
Praag?
“Toeval. Ik ging op zoek naar een
universiteit, maar het systeem in
Amerika sprak me niet aan en studeren is er ook duur. Ik wilde liever naar Europa, maar je kon die
richting destijds niet op zoveel
plekken studeren. Het werd
Duitsland of Tsjechië. Moeilijk
was de keuze niet: in Praag kon ik
in het Engels studeren, in Duitsland zou het Duits zijn. Mijn vader is wel eerst zelf naar de unief
overgevlogen, om te zien of dat
wel een plek voor zijn dochter was.
Ik was de eerste in onze gemeenschap die zo’n stap zou zetten.”
Waarom koos je voor een
specialisatie in multiple
sclerose?

Lousin Moumdjian krijgt vandaag als rolmodel de diversiteitsprijs van
HBvL en UHasselt. “Mijn ouders in Koeweit zijn heel trots.” FOTO TP
“Tijdens mijn opleiding wist ik al
dat ik met mijn handen wilde werken, dat ik het contact met patiënten nodig had. Toen ik de keuze
voor mijn masterproef moest maken, bleek dat mijn beste vriendin
in Koeweit MS had. Ik kon me
niet verzoenen met de revalidatie
die ze daar kreeg, eigenlijk was
therapie zo goed als onbestaande.
Dat heeft mijn richting mee helpen bepalen. Het is een uitdagende ziekte, maar een uitdaging die
ik graag wil aangaan.”
Het heeft je ook tot een uitda-

gend stukje Vlaanderen gebracht?
“Ik vind Hasselt echt schattig, zo
klein en gezellig. (lacht) Alleen
het weer blijft wennen. In juni was
ik nog in Koeweit, het was daar
toen 56 graden. In het begin vond
ik het ook vreemd hoe jullie hier
lunchen met boterhammen. Wij
eten dan normaal een hele maaltijd met kip of vlees. Maar nu heb
ik ook mijn boterhammetjes bij.”
Je bent een beetje op goed
geluk overgekomen in 2014,
dankzij een enthousiaste

Je krijgt de prijs als rolmodel
voor jonge mensen met een
‘diverse’ achtergrond, als bewijs
dat studeren én wetenschappelijk onderzoek ook kan als je
minder kansen hebt. Tegelijk
prijst de jury je omdat je zelfs al
op internationale MS-symposia
van je laat horen.
“Stilzitten is niets voor mij. Ik geloof ook sterk in die internationalisering, MS moeten we samen
aanpakken. Maar ik had dit allemaal nooit gekund zonder de juiste duwtjes van mijn ouders. Eerst
naar de Britse school, dan letterlijk de grens over naar het buitenland.”
Over familie gesproken, wie
komt mee tijdens de uitreiking?
“Mijn partner, vrienden en collega’s. En oma en opa. Zo noem ik
hen intussen. Oma heb ik als MSpatiënte leren kennen, we hebben
een heel fijne band. Opa heeft me
zelfs leren rijden met een manuele
versnellingsbak. Mijn ouders wonen natuurlijk in Koeweit. Maar
ze klonken heel trots aan de telefoon.”
Al enig idee wat je met de
geldprijs gaat doen?
“Met mijn partner heb ik net een
bod gedaan op ons eerste flatje.
Dit is dus heel welkom...”

Wijn uit Kortessem rijft de
medailles aan elkaar
KORTESSEM - Achttien Belgische

wijnen kregen gisteren een gouden
medaille toegekend door de
Vereniging Vlaamse Sommeliers. Dat
gebeurde op de vijftiende editie van
de Beste Belgische Wijn-verkiezing. Met die proeverij wil de
vereniging haar appreciatie en
geloof in de Belgische wijnbouw
duidelijk maken. Die wijnbouw is in
Vlaanderen bezig aan een opmars:
dit jaar werden 180 wijnen van 46
verschillende domeinen geproefd.
Ter vergelijking: in 2005, bij de
eerste editie, proefden de sommeliers maar 21 wijnen.
De deelnemende wijnbouwers
vertegenwoordigen 82,5 procent van
de totale Belgische productie in
2018. Achttien wijnen daarvan
kregen een gouden medaille.
Wijndomein Schorpion uit het
Kortessemse Vliermaal haalde met
vier stuks het hoogst aantal gouden
medailles binnen. Zo’n tien wijndomeinen namen voor het eerst deel
aan de proeverij. (b)

Tot 13 jaar cel voor
plofkrakers bpost Lummen
LUMMEN - Tien Nederlanders zijn

veroordeeld voor hun aandeel in zes
plofkraken in ons land, onder
andere in Lummen. Ze kregen
celstraffen van drie jaar deels met
uitstel tot dertien jaar effectief
opgelegd. De eerste plofkraak vond
op 15 mei plaats op een KBC-filiaal
in Tielt-Winge. Daarna viseerde de
bende automaten van bpost in
Buggenhout (6 juni), Boechout (13
juni), Lummen (21 juni), Sint-Laureins (20 juli) en Stekene (10
augustus). De daders spoten telkens
gas in de automaten om ze dan tot
ontploffing te brengen. De filialen
raakten zwaar beschadigd. De
beklaagden mochten volgens de
rechtbank van geluk spreken dat er
geen gewonden of doden waren
gevallen. Bij de eerste vier plofkraken kon 808.000 euro worden
buitgemaakt. Een deel van de
biljetten was echter onbruikbaar,
omdat ze besmeurd waren geraakt
door de opengebarsten verfcapsules. (jvh)

NMBS vraagt vrijspraak
voor bestuurder Buizingen
BUIZINGEN - “Treinbestuurder

Robin V.B. moet vrijgesproken
worden.” De veertiger die ervan
beschuldigd wordt in 2010 de
treinramp van Buizingen met
negentien doden veroorzaakt te
hebben door een rood licht te
negeren, kreeg gisterochtend op het
proces van de ramp de onvoorwaardelijke steun van zijn werkgever, de
NMBS. “De experts hebben niet
onomstotelijk kunnen bewijzen dat
het sein niet op groen stond, zoals
de bestuurder beweert. Daags na de
ramp werd trouwens dergelijk falen
vastgesteld. De twijfel moet in het
voordeel van de bestuurder geïnterpreteerd worden”, aldus Gerard
Kuypers, advocaat van de NMBS.
Voor Kuypers staat het vast: zowel
treinbestuurder V.B. als de NMBS
moet vrijgesproken worden. “Maar
wij willen de slachtoffers en
nabestaanden geruststellen. Zelfs
indien de NMBS wordt vrijgesproken, verandert dat niets aan de
regelingen voor schadeloosstelling
waarmee wij al enkele jaren geleden
gestart zijn.”(yb)

