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Experte UCLL ontvangt Prijs Dr. Luc Broeckaert 2017 
 

Hasseltse Annick Bogaerts benadrukt belang van eerste 1000 dagen in leven kind 
 
Download foto’s van de prijsuitreiking via de Flickr-account van Perscommunicatie UCLL. 

 
De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België kende afgelopen weekend op een 

plechtige zitting de ‘Prijs Dr. Luc Broeckaert 2017 voor geneeskundig wetenschappelijk 

onderzoek, gericht op preventie en praktijk’ toe aan prof. dr. Annick Bogaerts. Ze ontving 
de prijs samen met prof. dr. Roland Devlieger van UZ Leuven voor hun 

gezamenlijke  inzending, getiteld: ‘Obesitas en zwangerschap: preventie van risico’s voor 
moeder en kind in de klinische praktijk’. Aan hogeschool UCLL werkt Annick momenteel als 

programmaleider Moeder&Kind. 
 

Annick Bogaerts: “Overgewicht en zwaarlijvigheid is ook in België een toenemend – ook bij zwangeren 

en hun kinderen. Vanuit het belang van de eerste 1000 dagen van een mensenleven, is investeren in 
en ondersteunen van een gezonde leefstijl aan het begin van een leven uitermate belangrijk ter 

preventie van chronische aandoeningen in het latere leven.” 
 

Onderzoek bij 1000 moeders 

Annick werkt als programmaleider Moeder&kind aan hogeschool UCLL, als post doc onderzoeker aan de 
KU Leuven, en is aangesteld als professor in de vroedkunde aan de UA. Momenteel voert ze onderzoek 

omtrent telemonitoring en telecoaching bij zwangeren; omtrent het ontwikkelen van een postnataal 
groepsprogramma voor jonge gezinnen en volgt ze voor INTER-ACT meer dan 1000 moeders op naar 

hun bevalling en tot en met een volgende zwangerschap. Het onderzoek richt zich momenteel op de 

effecten van zwaarlijvigheid bij de moeder op de zwangerschap, de foetus en pasgeborene. Hiertoe 
wordt een traject ontwikkeld om de levensstijl te ondersteunen. Dit project is een samenwerking met 

UC Leuven-Limburg, Universiteit van Antwerpen en KU Leuven. 
 

Over Annick Boagerts 
Annick Bogaerts uit Hasselt is vroedvrouw en werkte 12 jaar op de verloskamer en materniteit van het 

Salvatorziekenhuis in Hasselt. Nadat ze haar master had behaald aan de KU Leuven, startte ze als docent 

aan hogeschool UCLL (toen nog KHLIM). Haar onderzoek rond obesitas en zwangerschap startte ze 
enkele jaren later. 4 jaar geleden promoveerde ze in de gebouwen van de KU Leuven als doctorandus 

met haar werk omtrent obesitas en zwangerschap. Haar werk werd eerder al bekroond met prijzen in 
Denemarken, Firenze en Antwerpen.  

 

Contact 
Annick Bogaerts, expertisecel Healthy Living, Groep Gezondheid & Welzijn, Campus Diepenbeek 

annick.bogaerts@ucll.be • 011 180 935 • 0479 58 98 75  
 

Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie, UC Leuven-Limburg 
jan.withofs@ucll.be • 0473 736 919 

 

 
Over hogeschool UCLL 

Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-
Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de grootste 
verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven en zet in 
op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het is de ambitie van UCLL om de 
sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU 
Leuven. 
 
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en ‘Gezondheid en 
Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen 
partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500 medewerkers. 
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Meer info op www.ucll.be. 

 

http://www.ucll.be/

