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Buddha

Universiteit Gent schenkt zijn lezers 15 duotickets 
voor de tentoonstelling The Smile of Buddha.

Stuur een e-mailtje naar Magazine@UGent.be met vermelding van je coördinaten. 
Wees er snel bij! De eerste 15 reacties worden beloond met twee gratis tickets.
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Zoekt u een locatie voor een kleine vergadering, of een groot internationaal 

congres, voor een incentive of een opleiding voor uw personeel of 

voor een personeelsfeest? In Gent vindt u voor elk evenement een 

geschikte venue.

Gent Congres

Officieel congresbureau 

voor Gent en Oost-Vlaanderen

 professioneel advies en begeleiding, 

volledig kosteloos  hotels, vergader- en 
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ideeën en tips voor randactiviteiten  

promotionele ondersteuning
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Elf sterke pijlers

Het academiejaar is gestart. Niet enkel een nieuw hoofdstuk voor de 

ruim 6.000 generatiestudenten die hun eerste stappen aan de UGent 

zetten. Het is ook de start van een nieuw mandaat voor onze elf decanen. 

Dit voorjaar verkozen de faculteitsraden wie de komende twee jaar hun 

‘primus inter pares’ werd, en gaven zo hun vertrouwen aan zes zetelende 

en vijf nieuwe decanen.

De decanen vervullen meer dan ooit een cruciale sleutelpositie binnen 

onze organisatie. In tegenstelling tot de ‘dekens’ van weleer, die 

voornamelijk een protocollaire en symbolische functie hadden, staan de 

decanen vandaag in voor het dagelijkse beleid en beheer van entiteiten die 

vaak groter zijn dan sommige Vlaamse universiteiten. 

De Universiteit Gent kiest sinds lang voor een geresponsabiliseerde, 

decentrale organisatiecultuur. Dit maakt dat de decanen en hun 

faculteitsraden een belangrijke autonomie hebben, en op die manier 

bottom-up de globale koers van de UGent mee kunnen sturen. We zijn 

ervan overtuigd dat een dergelijke decentrale aanpak de beste garanties 

biedt op de nodige dynamiek in onze werking. Het sluit bovendien aan bij 

ons credo ‘Durf Denken’, waarbij we de basis stimuleren om onafhankelijk 

en kritisch zijn verantwoordelijkheid te nemen. De centrale sturing is 

in Gent minder dominant dan elders, maar de output voor de gehele 

universiteit is daarom niet zwakker.

Ik reken het komende academiejaar opnieuw op de actieve inbreng en het 

enthousiaste engagement vanuit onze elf faculteiten.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector

 

in dit nummer  1

Koken kost geld p 
Aan het huidige tempo zit Europa tegen 2025 bij-

na zonder eigen gas- en olievoorraden. Is er elders 

nog voldoende gas voorradig om in de Europese 

behoefte te voorzien? Waar zal al dat gas van-

daan komen, hoe geraakt het tot bij ons, en zullen 

we dat extra gaan voelen in onze portemonnee? 

UGent-professor Rudi Denys weet er alles over. 
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De couveuseplant: 
geteeld en goedgekeurd p



Met de eerste giften kocht Yves 

Benoit een mobiele telefoon aan. 

Daarmee konden de kinderen 

vanuit hun ziekenbed eens naar 

huis bellen. Dat was tot dan toe 

onmogelijk, omdat er op de kamers 

geen telefoontoestellen waren.

Maar daar bleef het niet bij. 

Steeds meer familieleden en 

kennissen van patiënten ontdekten 

dat het Kinderkankerfonds 

met giften het comfort van de 

kinderen verbeterde. “Bovendien 

kwamen de ouders naar ons 

toe, omdat ze iets wilden doen 

voor de afdeling”, vertelt Yves 

Benoit. Daarom richtten hij en zijn 

medewerkers op 2 juni 1988 vzw 

Kinderkankerfonds op.

 

Daartoe wou hij enkele eenvoudige 

maar ontbrekende zaken 

aankopen, die al een wereld van 

verschil konden maken. Omdat het 

niet evident was om het ziekenhuis 

daarvoor aan te spreken, zocht 

de professor samen met enkele 

collega-zorgverleners zelf naar 

geld voor de aankoop. Ze openden 

een bankrekening met als naam 

Kinderkankerfonds.

 
De eerste noden
De eerste storting gebeurde 

door een tante van Benoit. 

Voor haar verjaardag vroeg 

zij aan de genodigden geen 

cadeaus, maar geld om aan het 

Kinderkankerfonds te schenken.

Sinds 1937 behandelt de 

kinderkankerafdeling van UZ Gent 

kinderen met kanker, momenteel 

70 tot 90 per jaar. 70 tot 

75% van hen geneest, omdat 

kinderkanker erg gevoelig is voor 

chemotherapie. Wel bezorgt 

de behandeling de kinderen 

gedurende een lange tijd veel 

fysieke en psychische last, iets 

waaraan men vroeger te weinig 

aandacht schonk.

Toen prof. Yves Benoit (vakgroep 

Pediatrie en Genetica) in 1985 

afdelingshoofd van 3K6 werd, wou 

hij niet alleen oog hebben voor de 

medisch-technische kant, maar 

ook veel aandacht besteden aan de 

psychosociale ongemakken van het 

ziek zijn. ugent
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Al 20 jaar lang verlicht 

vzw Kinderkankerfonds het leed van 

de jonge kankerpatiënten tijdens de 

behandeling van hun ziekte op de 

kinderkankerafdeling van het UZ Gent, 

beter bekend als 3K6. Afdelingshoofd 

prof. Yves Benoit blikt nostalgisch 

terug en hoopvol vooruit.

Auteur: Tom Dejonghe | Foto’s: Caroline Vincart



Info p 
Prof. Yves Benoit
Pediatrische hemato-oncologie
Tel. 09 332 35 76
Yves.Benoit@UGent.be

“Dat is een zorgtraject om u tegen 

te zeggen”, aldus de voorzitter.

Tijdens het genezingproces 

zorgen ze ervoor dat de kinderen 

vlot terug naar huis kunnen. 

Ook leren ze de ouders, de 

zorgverleners van de eerste lijn 

en de thuiszorgverplegers enkele 

specifieke behandelingen aan, 

zodat de kinderen ook langer thuis 

kunnen blijven.

Daarnaast krijgt het gezin hulp 

van een psycholoog, die vooral 

de communicatie en de relaties 

tussen de gezinsleden wil 

optimaliseren. Het is belangrijk 

dat zij over angst, onmacht en 

opstandigheid kunnen praten. Zo 

blijven gevoelens van isolement, 

eenzaamheid, schuld, zelfverwijt of 

machteloosheid vaak beperkt.

Als blijkt dat het kind niet meer te 

genezen valt, stapt men in overleg 

met de ouders over op palliatieve 

zorg. “Vroeger bleef het kind in 

het ziekenhuis, en stierf het daar”, 

aldus Yves Benoit. Vandaag kan 

dat thuis, in intieme kring.

Tot slot biedt het Koester-team 

ook na een overlijden steun aan 

het gezin, tijdens het rouwproces 

en later. Daartoe richt het 

Kinderkankerfonds ook twee keer 

per jaar een avond voor ouders van 

overleden kinderen in.

Daarnaast verleent het 

Kinder kankerfonds financiële 

steun aan alle gezinnen met 

kinderkankerpatiënten. “Meestal 

zijn dat jonge gezinnen met kleine 

kinderen waarvan de ouders 

van vele ernstig zieke kinderen in 

vervulling: allemaal willen ze zo veel 

mogelijk thuis zijn.

Vier Koester-verpleegkundigen, 

die erg vertrouwd zijn met de 

afdeling, verlenen thuis curatieve, 

psychosociale, palliatieve en 

postpalliatieve zorg aan het kind 

en zijn gezin. “Een groot voordeel is 

dat zij de familie al van bij de start 

van de behandeling kennen, en er 

dus een goede band mee hebben.” 

Het team draagt de patiënt en het 

gezin van het begin tot het einde, 

en zelfs daarna. 

Steun aan het kind 
én het gezin
Vandaag voorziet dat fonds nog 

steeds in materiële hulp die 

het comfort van de kinderen 

moet verbeteren. Daarnaast 

ondersteunt het de afdeling met 

bijkomend personeel. 

Bovendien werkte het allerlei 

projecten uit, zowel voor de 

patiënten als hun gezin. Een recent 

voorbeeld is de Lieving, een lokaal 

waarin professionele begeleiders 

de gezonde kinderen opvangen 

terwijl moeder en vader het zieke 

broertje of zusje bezoeken.

Daarnaast verwezenlijkte het fonds 

ook Koester, een thuiszorgproject 

voor kinderen met kanker. 

Daarmee brengt het een wens 

Wilt u het Kinderkankerfonds steunen? Dat kan, met een gift op 285-0305382-55. 

Bedragen vanaf € 30 zijn fi scaal aftrekbaar. 
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van de middelen op. Elke eurocent 

komt goed van pas… De volledige 

werking kost immers ongeveer een 

miljoen euro per jaar.

 

Toekomstplannen
Ten eerste hoopt Yves Benoit dat 

het fonds alle projecten zal kunnen 

blijven financieren. Daarnaast 

denkt hij dat in de toekomst een 

samenwerking met een ziekenhuis 

in een ontwikkelingsland tot de 

mogelijkheden behoort (een 

zogenaamd ‘twinproject’).

Tot slot wil het fonds nog 

meer geld investeren in 

wetenschappelijk onderzoek 

naar kinderkanker. Al sinds het 

begin schenkt de vereniging 

beurzen aan jonge onderzoekers 

met goede projecten. Vaak 

kunnen zij echter bij de normale 

financieringsbronnen voor 

onderzoek geen beurs krijgen. Het 

fonds helpt hen dan al een stuk 

verder. Deze strategie heeft al heel 

wat vruchten afgeworpen.

erg moeizaam, maar de aanhouder 

wint. Gelukkig ontvangt het fonds 

wel erg veel giften. “In het begin 

kregen we vooral financiële hulp 

van ouders die geldinzamelacties 

organiseerden. Zij zijn erg 

gedreven, uiteraard omdat ze zelf 

hebben gezien hoe ze de zaken 

kunnen helpen veranderen, maar 

ook deels uit dankbaarheid voor 

ons werk. Sommige acties lopen nu 

al jaren”.

Vandaag zijn de lokale 

geldinzamelacties nog goed 

voor een derde van de 

financiële middelen. De talrijke 

donateurs vormen de grootste 

inkomstenbron. Zij staan in voor 

maar liefst 60% van het totale 

budget. “Vaak zijn ze (ex-)patiënt. 

Ondertussen hebben wij immers 

al meer dan 2.500 patiënten 

behandeld. Maar ook kennissen en 

familieleden schenken geld.” 

Daarnaast resten er nog de 

nationale geldinzamelacties, 

zoals Kom Op Tegen Kanker. 

Vandaag leveren die nog 10% 

misschien een lening afbetalen. 

Dat lukt hen, omdat ze beiden 

een inkomen verdienen. Maar 

als dan hun kind plotseling ziek 

wordt, valt één van de ouders op 

een vervangingsinkomen terug, 

waardoor veel zaken niet meer 

evident zijn”, aldus Benoit.

 

Heel wat donateurs
Bijna elk project van het fonds 

ontstaat uit een reële behoefte: 

“Eerst luisteren we naar de noden 

van de kinderen en hun ouders. 

Daarna zoeken we naar een 

oplossing”, legt Yves Benoit uit. 

Het fonds speelt daarbij kort op 

de bal, omdat het voor elk nieuw 

project eerst uit eigen financiële 

middelen put. Tegelijkertijd komt 

elk initiatief voort uit de bijzondere 

manier waarop de zorgverleners 

tegen de zieken en de ziekte 

aankijken: “Kanker is onze 

gemeenschappelijke vijand.” Nadien 

probeert het fonds de overheid te 

overtuigen om de financiering van 

een project over te nemen. Dat lukt 

“Op de familiedag vinden gemakkelijk 500 à 600 mensen elkaar terug. We 

organiseren daarbij van alles, vooral voor de kinderen, zoals een rondrit met een 

bepaald type voertuig, kinderanimatie… Maar bovenal is het een praatdag”, 

aldus Dierik Van den Meerssche, voormalig voorzitter van het oudercomité. 

“En een feest, hoewel de bindende factor kanker is.”

Twee leden van het oudercomité, die al van bij het begin de familiedag mee or-

ganiseren, doen hun verhaal. In 1993 verloren ze hun dochter aan kinderkanker.

“Die laatste dag in augustus gingen we op vakantie. Onze dochter voelde zich 

slecht, zodat het ons geen goed idee leek om nog te vertrekken. Volgens de 

verpleegster van Koester was het echter haar laatste wens”, getuigt de vader. 

Daarom deden ze het toch nog. “Dat was het beste dat ons op dat moment kon 

overkomen. We konden haar heengaan op een rustige manier beleven. 

Heel intens, binnen ons gezin”, vervolgt de moeder.

Nauwelijks een maand later organiseerden de ouders al mee de familiedag. 

“Voor een stuk uit dank voor het Kinderkankerfonds, maar ook voor een groot 

stuk als therapie”, vertelt de moeder. “Hier kan je altijd over de ziekte van jouw 

kind spreken, omdat iedereen hetzelfde doormaakt”.

Blij weerzien op de familiedagBlij weerzien op de familiedag Al 16 jaar lang organiseert het 
oudercomité van het Kinder-
kankerfonds in september een 
familiedag. Daarop ontmoeten 
(ex-)patiënten en hun ouders 
elkaar opnieuw. 

ugent
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sturen deze door naar de kern 

van de cel. Daarop maakt de cel 

bepaalde stoffen aan, waardoor 

ze deelt. Bij een tumorcel zijn die 

antennemoleculen verstoord: ze 

zetten de cel voortdurend aan tot 

delen. Aan de oorzaak daarvan ligt 

een genetisch defect, ergens in 

het erfelijk materiaal van de cel. De 

vraag was echter: waar precies?

Het antwoord daarop kwam aan 

het licht door een internationale 

samenwerking met een Italiaanse 

onderzoeksgroep en het team 

van dr. John Maris van het 

kinderziekenhuis in Philadelphia. 

“Dankzij genetisch onderzoek van 

families ontdekte het Amerikaanse 

team een regio in het erfelijk 

materiaal met meer dan 100 genen 

waarbinnen één gemuteerd gen 

mogelijk de erfelijke vorm van 

neuroblastoom veroorzaakte”, legt 

Frank Speleman uit. 

Die wetenschappelijke doorbraak 

kan leiden tot de ontwikkeling 

van een geneesmiddel dat 

bepaalde agressieve gevallen 

van neuroblastoom efficiënter 

bestrijdt. Dat is broodnodig, want 

momenteel sterft bijna de helft van 

de kinderen met een agressief type 

van neuroblastoom.

Neuroblastoom komt niet zo vaak 

voor, maar “op Europese schaal 

gaat het toch over honderden 

nieuwe patiënten per jaar”, aldus 

Frank Speleman. 

 

Puzzelstukjes die samenvallen
Net als vele andere kankers is 

neuroblastoom, een kanker van 

de zenuwknopen, een genetische 

ziekte waarbij de groei van een 

cel verstoord wordt. Doorheen 

het membraan van elke cel 

zitten signaalmoleculen. Die 

vangen groeisignalen op, en 

 5

Strijden tegen Strijden tegen 
neuroblastoomneuroblastoom

Samen met een internationaal 

consortium van onderzoekers 

identificeerden prof. Frank Speleman 

en prof. Geneviève Laureys van de 

vakgroep Pediatrie en Genetica 

het gen dat de kinderkanker 

neuroblastoom veroorzaakt. 

Hun onderzoek genoot o.a. financiële 

steun van het Kinderkankerfonds.



Info p 
Prof. Frank Speleman
Centrum voor Medische Genetica
Tel. 09 332 24 51
Franki.Speleman@UGent.be

Het probleem is wel dat kanker-

cellen zich waarschijnlijk na 

verloop van tijd tegen het nieuwe 

geneesmiddel zullen wapenen. In 

dat geval zal een combinatie van 

het nieuwe geneesmiddel met 

lichte chemotherapie of andere 

medicijnen nodig blijven.

ontwikkelen dat het gemuteerde 

ALK-gen uitschakelt. Daarna 

hopen ze snel het geneesmiddel te 

kunnen testen op patiënten waarbij 

de huidige behandeling geen effect 

meer heeft. 

“Niet alleen willen we kinderen 

definitief genezen, maar ook de 

levenskwaliteit na de genezing 

optimaliseren. De huidige, zware 

chemotherapie kan immers een 

effect hebben op de groei en het 

leervermogen van het behandelde 

kind. Ook loopt een ex-patiënt meer 

kans om op latere leeftijd opnieuw 

kanker te krijgen”, aldus Frank 

Speleman.

Bovendien hoopt men dat het 

nieuwe geneesmiddel veel minder 

of geen neveneffecten zou 

veroorzaken, terwijl chemotherapie 

bij de patiënt o.a. misselijkheid, 

diarree, hoofdpijn en haaruitval 

teweegbrengt.

Uit voorafgaande studies van 

diverse onderzoeksgroepen, 

waaronder die van Speleman 

en Laureys, rees het sterke 

vermoeden dat één gen uit de 

regio, namelijk het ALK-gen, 

neuroblastoom veroorzaakte. Na 

een genetische screening van 

20 families bleek dat wel degelijk 

het geval.

Het onderzoek spitste zich eerst 

toe op de zeer zeldzame erfelijke 

vorm van neuroblastoom. Daarna 

ontdekten de wetenschappers 

het defect in het ALK-gen ook 

in ongeveer 8% van de vaker 

voorkomende niet-erfelijke vormen 

van neuroblastoom. 

 

Hoop op een effectief 
geneesmiddel
Nu Speleman en Laureys weten 

welk gen verantwoordelijk is voor 

neuroblastoom, willen ze zo snel 

mogelijk een effectief geneesmiddel ugent

 6



kortkort
p Openingscollege van Kris Peeters 
Op 23 september 2008 doceerde minister-president van 

de Vlaamse regering Kris Peeters de eerste les ‘politicolo-

gie’ aan o.a. de studenten van de eerste bachelor Politieke 

en Sociale Wetenschappen aan de UGent. Dit deed hij op 

uitnodiging van prof. Carl Devos.

Peeters behandelde het eerste hoofdstuk van de cursus: 

‘Wat is politiek?’ en ‘Wat zijn de politieke uitdagingen van 

deze tijd?’. De keuze viel op hem “omwille van de com-

munautaire crisis en de regionale verkiezingen van 2009, 

waarbij Peeters een belangrijke rol zal spelen”, aldus De-

vos. 

j Prof. Carl Devos, Politicologie en Belgische politiek

Tel. 09 264 68 73 | Carl.Devos@UGent.be

p Uitreiking Marthe Versichelenfonds
Op 19 september jl. vond de plechtige proclamatie van de 

faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen plaats. Tradi-

tioneel gaat dat event gepaard met een bekroning van drie 

afgestudeerden door het Marthe Versichelenfonds. 

Elk jaar gaat het fonds op zoek naar de beste master-

proeven in de drie afstudeerrichtingen van de faculteit. 

Aan die bekroning is eveneens een geldprijs van 500 euro 

verbonden. In de afstudeerrichting Politieke Wetenschap-

pen viel Maarten Vanhaverbeke in de prijzen voor zijn proef 

David versus Goliath. Over de breuklijn tussen grote en 

kleine EU-lidstaten. Met Culturele minoriteit in de podium-

kunsten: een kwantitatieve analyse van publieksdata met 

kwalitatieve validering werd Nina Van Den Driessche lau-

reaat in de Sociologie. Voor de richting Communicatiewe-

tenschappen ging Tijs Inghelbrecht met de eer lopen voor 

De constructie van klimaatverandering in de Vlaamse 

geschreven pers.

j Prof. Eddy Omey, secretaris Marthe Verstichelenfonds

Tel. 09 264 34 89 | Eddy.Omey@UGent.be

p Steeds meer cannabis in België
Belgen telen steeds meer cannabis, maar dat is ook in an-

dere landen het geval. Op beleidsniveau levert dit soms pit-

tige discussies op. Drugsbestrijders willen er dringend een 

prioriteit van maken. Ook bij het wettelijke kader kunnen 

er vragen worden gesteld. Prof. Tom Decorte, coördinator 

van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek aan de 

UGent, voert hierover al jaren onderzoek. Experts uit Ne-

derland en Vlaanderen kwamen bijeen op een tweedaagse 

conferentie. Dat gebeurde naar aanleiding van onderzoek 

van professor Decorte naar patronen en motieven bij 

748 Vlaamse cannabistelers. De bijdragen van de experts 

werden gebundeld in het verzamelwerk Perspectieven op 

de cannabismarkt in België en Nederland, uitgegeven bij 

Acco. Het behandelt verschillende aspecten van roesmid-

delengebruik, -handel en -beleid, vanuit een sociaalweten-

schappelijke oriëntatie. Daarbij worden ook hiaten in de 

huidige aanpak en wetgeving aangestipt. 

j Prof. Tom Decorte, vakgroep Strafrecht en Criminologie

Tel. 09 264 69 62 | Tom.Decorte@UGent.be

p Gouden Medaille Gustave Magnel 
zoekt laureaten
Sinds 1959 reikt de AIG, de alumnivereniging van de 

Gentse ingenieurs, opnieuw de Gouden Medaille Gustave 

Magnel uit. Die onderscheiding ter waarde van 6.000 euro 

gaat telkens naar de ontwerper(s) van een uitgevoerd en 

voltooid bouwwerk dat kan beschouwd worden als een 

belangrijke en merkwaardige toepassing van gewapend 

en⁄of voorgespannen beton.

Voor de elfde editie, die in het najaar van 2009 plaatsvindt, 

lanceert AIG nu een oproep om kandidaturen in te dienen. 

De enige voorwaarde die aan de kandidatuur is verbonden, 

is dat het bouwwerk tussen 1⁄1⁄2004 en 31⁄12⁄2008 

moet voltooid zijn. De nationaliteit van de ontwerper of het 

land waar het bouwwerk staat, spelen geen rol.

j Secretariaat AIG-Stichting, Tel. 09 223 79 30

aig@kviv.be | www.fi rw.UGent.be/aig
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dat pachters en handelaars 

omwille van economische motieven 

worden beschermd, terwijl dit 

voor privéhuurders niet gebeurt, 

niettegenstaande het grondrecht 

op behoorlijke, en daarom 

betaalbare, huisvesting sinds 1994 

in de Grondwet staat.’’

Wat kan er met het doctoraat 

gebeuren?

“Het wordt binnenkort als boek 

gepubliceerd, zo kan het eventueel 

als naslagwerk dienen. Ik heb een 

aantal concrete mogelijkheden 

voor België uitgewerkt, het 

heeft immers geen zin om een 

systeem uit een ander land 

zomaar te kopiëren. Weliswaar 

zal de gemiddelde huurprijs door 

een objectivering niet dalen, wel 

zal er meer evenwicht zijn. Nu 

is de schaarste in het aanbod 

van goedkope woningen zeer 

groot, waardoor de prijzen er 

verhoudingsgewijs te hoog liggen. 

Al even cruciaal is dat er veel meer 

sociale huurwoningen komen, 

ondanks alle bouwprogramma’s 

ligt het tempo laag. Op de 

privémarkt moet het segment 

betaalbare woningen groter 

worden, bijvoorbeeld door 

eigenaars stimuli te geven. Er zijn 

natuurlijk randvoorwaarden, de 

invoering moet goed doordacht 

worden. Het is immers cruciaal om 

een draagvlak bij de eigenaars te 

creëren, zoniet schiet het voorstel 

zijn doel voorbij. Het ontsluiten van 

de informatie over de huurprijzen 

in een huisvestingsdatabank 

is zeer zinvol, nu gebeurt er 

idee veld, zo zijn er intussen enkele 

wetsvoorstellen, maar dit heeft 

vooralsnog niet tot wetgeving 

geleid. Toch vermoed ik dat het 

er op termijn zal komen, zeker 

wanneer men de huurwetgeving 

naar de gewesten overhevelt zoals 

werd aangekondigd.”

Wat zijn de belangrijkste 

conclusies van het doctoraat?

“België hinkt ver achterop bij 

het beschermen van de private 

huurders op het gebied van de 

vaststelling van de huurprijs. 

In onze buurlanden Nederland, 

Duitsland, Groot-Brittannië en 

Frankrijk bestaan er regelingen 

om de huurprijs te objectiveren, 

weliswaar zijn de systemen 

verschillend. Daarbij houdt men 

rekening met de kwaliteit van de 

woning, de ligging, het comfort 

enzovoort. Contractvrijheid blijft het 

uitgangspunt, maar dat kan worden 

gecombineerd met een objectieve 

huurprijs. Er zijn in België wel 

enkele beschermende maatregelen 

ten gunste van de huurder, 

denk aan de duur, de opzegging 

en de huurwaarborg. Maar de 

huurprijs houdt geen rekening 

met factoren als de kwaliteit 

van de woning of de huurprijzen 

voor vergelijkbare woningen. Het 

is verbazend, in België zijn er 

immers vijf regelingen waar men 

de huurprijs wel objectiveert, die 

houden verband met handelshuur 

en pachtovereenkomsten. Ook 

de sociale huur is aan criteria 

gebonden. Dit toont aan dat het 

wel mogelijk is. Het is merkwaardig 

Hoe lang ben je al aan de 

universiteit verbonden? 

Maarten Dambre: “Op 1 oktober 

1987 werd ik deeltijds assistent bij 

het toenmalige Seminarie Handels- 

en Vennootschapsrecht. Momenteel 

ben ik deeltijds praktijklector bij 

de vakgroep Burgerlijk Recht. 

Daarnaast ben ik vennoot in een 

advocatenkantoor; ook daar zijn het 

contractenrecht en het handelsrecht 

mijn specialiteiten. Aan de 

universiteit ondersteun ik docenten 

bij het lesgeven, voorts werk ik 

ook mee aan de redactie van een 

juridische databank, geannoteerde 

wetboeken en naslagwerken. 

Volgend jaar verschijnt een boek 

over handelshuur, waarvan ik de 

editor ben.’’

Waarover gaat het doctoraat 

precies?

“Over de objectivering van de 

huurprijs voor privéwoningen 

bestond in België nog geen 

grondige studie, het idee om dat uit 

te zoeken had ik al langer. Al sinds 

1990 volg ik alles op wat met 

woninghuurrecht te maken heeft. 

In mijn doctoraat ging ik na of een 

systeem van objectivering van de 

huurprijzen in België mogelijk en 

bruikbaar zou zijn. Ja dus. Toen 

ik in 2005 aan het doctoraat 

begon, was het nog onontgonnen 

terrein. De laatste jaren wint het ugent

Negenproef met Negenproef met 
Maarten DambreMaarten Dambre

“Contractvrijheid en rechtsdwang bij de 

bepaling van de kostprijs van de huur van 

onroerende goederen” is de titel van het 

doctoraat in de rechten dat Maarten 

Dambre (44), op 16 september 2008 

verdedigde. Het doctoraat geeft aan hoe 

een modern huurprijzenrecht kan worden 

uitgebouwd. Daarin neemt Maarten Dambre 

het op voor een objectivering van de private 

woninghuurprijzen, iets waarin België hopeloos 

achterop hinkt.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Caroline Vincart

Huurprijzen koppelen aan kwaliteit
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toegepast. Dit biedt dan uiteraard 

meer kansen op internationale 

uitwisseling.’’ 

Welke ambities heb je nog? 

“Aanvankelijk dacht ik er niet aan 

om aan de universiteit te blijven 

werken, nu zou ik het niet meer 

willen missen. Wie weet kan ik 

op termijn nog docent worden, 

maar zoiets is onvoorspelbaar. 

Toch blijf ik ook graag advocaat, 

want praktijkwerk is uitdagend 

en verrijkend. De combinatie 

is zeer interessant. In de 

advocatuur is er weinig tijd voor 

puur onderzoekswerk, je vertrekt 

immers vanuit het belang van 

je cliënt. De meer theoretische 

benadering van onderzoek 

op een universiteit, waaruit 

beleidsmatige voorstellen of ideeën 

ter verbetering van de wetgeving 

kunnen voorkomen, laten toe 

de problemen diepgaander te 

onderzoeken.’’

Wat waren de topmomenten 

van de voorbije jaren?

“Een doctoraat verdedigen, is 

heel bijzonder. Het is iets waar ik 

met veel plezier aan werkte, dan 

is de bekroning heel aangenaam. 

Les geven zint me ook. Zo leer 

ik studenten bijvoorbeeld het 

juridisch schrijven aan. Zoiets 

krijgen ze in principe tijdens hun 

stage wel onder de knie, toch 

vindt de faculteit het beter hen al 

eerder vertrouwd te maken met 

de gangbare, maar niet alledaagse 

stijl en formuleringen.”

 

veel naar ‘Beschuldigde sta op’, 

een legendarisch tv-programma. 

Ik droomde er toen van om een 

bekend strafrechtadvocaat te 

worden, maar dat is er uiteindelijk 

niet van gekomen, ik blijf een ‘civilist’. 

Ik rolde toevallig in het huurrecht 

toen ik hier als assistent kwam 

werken. In die periode volgden 

we de parlementaire commissies 

waar de nieuwe woninghuurwet 

werd voorbereid. We hadden er 

informatie uit de eerste hand, 

het was boeiend te zien hoe de 

wetgeving tot stand kwam. Ik gaf 

al adviezen bij wetsvoorstellen en 

wetsontwerpen en wil dat ook graag 

doen over een objectivering van de 

huurprijzen. Het is belangrijk dat de 

knowhow die je aan de universiteit 

opbouwt, kan doorstromen.” 

Heb je in jouw vakgebied veel 

internationale contacten? 

“Voor het huurrecht is dat minder 

vanzelfsprekend. Weliswaar 

kun je wel systemen met het 

buitenland vergelijken, zoals ik in 

mijn doctoraat heb gedaan en 

waarvoor ik persoonlijk contact 

heb gezocht met Nederlandse 

en Britse juristen. Maar het is 

een tak van het recht die wellicht 

een nationale materie zal blijven. 

Het huurrecht is immers lokaal 

verankerd, ik verwacht hier geen 

Europese regelgeving. Bij andere 

delen van het vakgebied, zoals 

de consumentenkoop, vertrek je 

vanuit de Europese richtlijnen, 

en kan je dan nagaan hoe die 

omzetting in de verschillende 

lidstaten is verlopen en wordt 

weinig met de gegevens op de 

registratiekantoren. Het lijkt 

me ook goed om met paritaire 

huurcommissies te werken 

waarin eigenaars en huurders 

vertegenwoordigd zijn.” 

Is doctoreren een zware 

periode? 

“Hoewel ik zelf geen gebruik heb 

gemaakt van de doctoral schools 

en nog op de traditionele wijze het 

doctoraat heb voorbereid, werd 

aan het systeem gesleuteld. Er zijn 

nu tussentijdse momenten waarop 

je een verslag van je vorderingen 

moet indienen, alles wordt 

opgevolgd en de ondersteuning 

is geformaliseerd. Ik denk dat het 

schrijven van een doctoraat altijd 

arbeidsintensief zal blijven, het 

vergt avond- en weekendwerk. 

De faciliteiten waarover ik 

kon beschikken, zijn prima: de 

bibliotheek van de faculteit is 

goed uitgerust, de beschikbare 

elektronische databanken zijn 

zeer bruikbaar, ik kon naar het 

buitenland om er opzoekwerk 

te doen. In de rechten waren er 

nooit echt veel doctorandi, veel 

assistenten werken immers 

deeltijds en zijn daarnaast actief 

aan de balie of in het notariaat. 

Veel tijd blijft er dus niet over. Maar 

ik merk dat de interesse groeit.”

Waarom koos je voor rechten? 

Had je nog een andere optie 

voor ogen? 

“Na het middelbaar twijfelde ik 

tussen studies geneeskunde of 

rechten. Wellicht keek ik iets te 

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef het 

werk en de toekomstplannen van een doctorandus/a.
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De emissie van broeikasgassen 

ligt veel lager dan bij olie en de 

ontginning ervan is momenteel 

economisch rendabeler dan 

synthetic crude oil. Het grote 

probleem is echter dat Europa’s 

aardgasvoorraden, met Nederland 

en Noorwegen als voornaamste 

leveranciers, zienderogen slinken. 

Europa verbruikt  600 miljard 

m³ gas per jaar. Hiervan is 40% 

nog eigen productie, maar tegen 

2015 zal die al tot 25% gedaald 

zijn, en tegen 2025 zullen de 

aardgasbronnen bijna droog 

komen te staan. Tegen die tijd 

zal er ook geen olie meer in de 

Noordzee zitten, met als gevolg dat 

Europa al zijn energie zal moeten 

halen uit het Midden-Oosten en 

Rusland.”

 

Bestemming Europa
De grootste exploiteerbare 

reserves olie, meer dan 70% 

van de wereldvoorraad, zitten 

in het Midden-Oosten, meer 

bepaald in Saoedi-Arabië en de 

gebieden rond de Kaspische 

zee. “Als je bij wijze van spreken 

in Saoedi-Arabië een buis in de 

grond steekt, komt er olie uit”, 

zegt Denys. “Het is allang geen 

geheim meer dat Saoedie-Arabië 

de grootste oliereserves heeft, 

maar Venezuela, Canada, Rusland 

en Iran hebben daarentegen de 

grootste reserves van fossiele 

brandstoffen in hun totaliteit. Dat is 

toch wel verrassend. Onze olie en 

een deel van onze gasbehoefte, zal 

dus via pijpleidingen vanuit Rusland 

en het Midden-Oosten aangevoerd 

moeten worden.”

 

blijken van waardering die hem 

door wereldspelers uit de sector, 

van Amerika tot China, werden 

overhandigd.

Zolang de voorraad strekt
“Het is ingewikkeld”, begint Rudi 

Denys zijn verhaal. “We hoeven 

ons nog niet onmiddellijk zorgen 

te maken: aan het huidige 

consumptietempo kunnen we 

nog zestig jaar verder met onze 

mondiale gas- en olievoorraden. 

Reken daar nog de niet-

conventionele oliebronnen bij en we 

hebben nog eens voor minstens 

23 jaar extra reserve. Er is dus 

nog geen onmiddellijk tekort.”

Niet-conventionele oliebronnen, 

of synthetic crude oil, staan 

voor teerzand, extra zware olie 

en oliehoudende leisteen. “Maar 

de ontginning van die bronnen, 

waarvan enorme hoeveelheden 

te vinden zijn in Canada en 

Venezuela, is voorlopig nog 

erg milieubelastend. Teerzand 

bijvoorbeeld moet eerst met stoom 

worden opgewarmd alvorens men 

tot extractie kan overgaan.”

“Ook van steenkool is er nog een 

gigantische hoeveelheid voorradig, 

voor minstens 140 jaar. Maar 

opnieuw hebben we te doen met 

een erg milieubelastend product. 

Hetzelfde geldt voor kernenergie, 

althans wat de nazorg betreft. Aan 

milieuvriendelijkere oplossingen, 

zoals wind- en zonne-energie, 

zijn dan weer andere nadelen 

verbonden, waaronder een relatief 

laag rendement en het probleem 

van de opslag.”

Dé energiebron van het moment 

is volgens Rudi Denys aardgas. 

Tot diep in de nacht verzamelde 

hij de meest recente informatie 

om de huidige problematiek van 

slinkende brandstofvoorraden 

op een bevattelijke manier 

uitgelegd te krijgen. Zijn grote, 

rommelige bureautafel ligt bezaaid 

met statistieken, tabellen en 

geografische kaarten. UGent-

professor Rudi Denys  noemt 

zichzelf een sloddervos, maar 

dan wel eentje die hard werkt. 

Dat harde werk leverde hem als 

directeur van het Laboratorium 

Soete, vakgroep Mechanische 

Constructie en Productie, de status 

op van wereldautoriteit op het 

gebied van olie- en gaspijpleidingen. 

Stille getuigen daarvan zijn de 

eremetalen en gedenkplaten in een 

verloren hoekje van zijn bureau; ugent

17 miljard kubieke meter. Dat is de 

hoeveelheid aardgas die jaarlijks 

alleen al in België wordt verbruikt. 

Aan het huidige tempo zit Europa 

tegen 2025 bijna zonder eigen 

gas- en olievoorraden. Is er elders 

nog voldoende gas voorradig om in 

de Europese behoefte te voorzien? 

Waar zal al dat gas vandaan komen, 

hoe geraakt het tot bij ons, en zullen 

we dat extra gaan voelen in onze 

portemonnee? UGent-professor Rudi 

Denys weet er alles over.

Auteur: Sven Rammeloo

Foto’s: Toon Coussement, Rudi Denys

Koken kost geldKoken kost geld
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Omdat ons aardgas dus van 

steeds verder zal moeten 

komen, zal zich dat binnen 

afzienbare tijd weerspiegelen 

in de verbruiksprijzen. Rudi 

Denys: “Want hoe langer de 

pijpleiding, hoe hoger uiteraard de 

constructiekost. De Nord Stream-

leiding bijvoorbeeld, een relatief 

korte leiding van 1.200 km, kost 

8 miljard euro, waarvan 1 miljard 

alleen al naar de pijpen gaat. Ja, 

koken kost geld.”

 

Extreme omstandigheden
Een van de grootste 

hedendaagse uitdagingen voor de 

gasleveranciers, en meteen ook 

voor het Labo Soete, bevindt zich 

aan het andere eind van de wereld. 

“Boven Japan, de VS en Canada, 

in de buurt van de noordpoolcirkel, 

bevinden zich reuzenvelden met 

alweer enorme gasvoorraden”, 

legt Denys uit. “Daar zijn het niet 

zozeer problemen met de extreem 

lage temperaturen die ons parten 

spelen, maar moeten we eerder 

zal onder meer gas onttrekken 

aan het Stokmankoye-veld, met 

3.660 miljard m³ het grootste nog 

te exploreren aardgasgebied van 

de wereld. Het grote praktische 

probleem is evenwel dat het 

Stokmankoye-veld op 650 km 

ten noorden van Moermansk ligt, 

een gebied waar temperaturen 

worden opgetekend tot -50° C. 

Dat vergt ontwikkeling van totaal 

nieuwe constructietechnieken en 

materialen.

 

Andere voor Europa belangrijke 

aanvoerroutes worden de South 

Stream-pijplijn, die op een diepte 

tot 2.000 meter door de Zwarte 

Zee zal lopen, en de 3.300 km 

lange Nabucco-pijpleiding, die het 

gas over land zal aanvoeren vanuit 

onder meer Rusland, Iran en 

Azerbeidzjan tot in Oostenrijk. Van 

daaruit wordt het gas via aparte 

pijpleidingen verdeeld naar de 

eindstations overal in Europa. Deze 

leidingen zullen respectievelijk klaar 

zijn in 2012 en 2014.

 

Daarnaast zal een stijgend 

aandeel van de Europese noden 

met schepen over zee geleverd 

worden. Dat gebeurt nu al vanuit 

Algerije, maar vooral Qatar zal 

instaan voor onze extra behoefte. 

“Om een idee te geven: sinds 1987 

pendelt wekelijks een gastanker 

tussen Algerije en België. In die 

schepen, gevuld met LNG (Liquid 

Natural Gas) wordt het 600 

keer in volume verkleinde gas bij 

aankomst opgeslagen bij -160 °C 

in aangepaste tanks. Om tegemoet 

te komen aan de toekomstige extra 

leveringen wordt in Zeebrugge 

momenteel een vierde opslagtank 

bijgebouwd door gasbedrijf Fluxys, 

teneinde de opslag capaciteit op te 

voeren tot 9 miljard m³ per jaar.” 

Voor Europa is Zeebrugge ook een 

belangrijke ‘hub’ voor de ontvangst 

en doorvoer van aardgas per 

pijpleiding. 

 

Het gros van het gastransport 

verloopt immers via pijpleidingen, 

specialiteit van UGent Labo Soete. 

“Om het ‘import gap’ te vullen 

worden er straks drie pijpleidingen 

naar Europa aangelegd waaronder 

één die het gas van Rusland 

naar Duitsland transporteert. ’s 

Werelds grootste gasvoorraden, 

liefst 25% van de mondiale 

voorraad, bevinden zich namelijk in 

Rusland. Momenteel sluit Europa 

daarom grote contracten af met 

Rusland om in onze toekomstige 

behoefte te kunnen voorzien. 

 

Onafwendbare prijsstijgingen
De transportcapaciteit van 

de leiding tussen Rusland en 

Duitsland, de zogeheten ‘Nord 

Stream’, bedraagt 55 miljard m³. 

Dat is driemaal het jaarlijkse 

verbruik van België, of ook nog het 

equivalent van de jaarproductie 

van 240.000 windmolens van 

gemiddelde grootte. Deze leiding ugent
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economische redenen gebouwd uit 

nieuwe, sterkere staalsoorten. Die 

nieuwe, zeer dure buizen hebben 

omwille van de behoefte aan een 

groter debiet een dubbel zo grote 

diameter (tot 1420 mm) als 

voorheen. We kunnen zodoende 

niet terugvallen op bestaande 

informatie. De lasnaden zelf 

moeten ook nog sterker zijn dan 

het staal van de buizen, ondanks 

de lasfouten. Er is dus nog massa’s 

werk aan de winkel.”

 

“Ik heb een uitermate boeiende 

job”, besluit professor Denys. 

“Maar de opvolging wordt 

een probleem. Er is een 

tekort aan ingenieurs die 

directe praktijkproblemen in 

een academisch milieu willen 

bestuderen. Anderzijds worden 

onze echt gedreven mensen ook 

snel weggelokt door de industrie. 

Niettemin zitten we in een erg 

dynamische sector, waarin je de 

kans krijgt om de hele wereld te 

zien.”

 

internationaal aanvaarde normen 

ontwikkeld. Dat verklaart tevens 

waarom het Labo Soete wordt 

geraadpleegd door de Russische, 

Chinese, Amerikaanse, Canadese, 

Braziliaanse en Europese olie- 

en gasmaatschappijen om 

projectspecifieke problemen 

op te lossen. Het blijkt een 

echte nichemarkt, waarin de 

onderzoekseenheid van de UGent 

door jarenlang fundamenteel 

onderzoek een wereldwijd 

monopolie heeft verworven.

 

Baanbrekende ingenieurs 
gezocht
Denys ontwikkelt momenteel 

ook baanbrekende oplossingen 

voor pijpleidingen die, door 

grondzettingen, over een lengte 

van 100 meter 2 tot 4 meter 

moeten kunnen uitrekken. “Dat is 

geen eenvoudige klus. De nieuwe 

pijpleidingen uit Stokmankoye, 

Sakelin en MacKenzie moeten 

die extreme vervormingen 

kunnen verteren en worden om 

rekening houden met permafrost 

en aardbevingen. De oplossingen 

daarvoor worden in Labo Soete 

ontwikkeld. Zo moet in het geval 

van een aardbeving een pijpleiding 

8 meter de hoogte in kunnen en 

10 meter kunnen uitzwenken 

zonder te lekken of te breken.”

 

“Het gedrag van pijpleidingen 

onder extreme belastingscondities 

zijn moeilijk op een computer 

te simuleren”, licht Denys zijn 

manier van werken toe. “Dit 

heeft enerzijds te maken met 

de variabele eigenschappen van 

lasverbindingen en anderzijds 

met het natuurlijk verschijnsel 

dat lasfouten bij het lassen niet te 

vermijden zijn. Over de jaren heen 

heeft het Labo Soete een unieke 

experimentele database ontwikkeld 

om de reële veiligheidsmarges te 

bepalen waaraan de lasnaden die 

de stukken pijpleiding met elkaar 

verbinden moeten voldoen.” 

Rudi Denys heeft uit deze 

informatie reeds de eerste 

Is het gevaar voor terroristische aanslagen op pijpleidingen reëel?

“Bij mijn weten worden pijpleidingen nooit getroffen door terroristische aanslagen”, 

aldus Rudi Denys. “Bovengrondse oliepijpleidingen worden soms wel beschadigd of 

gesaboteerd in confl ictgebieden. Ondergrondse pijpleidingen worden 80 cm diep ge-

legd om onder meer beschadiging van bouw- en drainagemachines te vermijden. De 

pijpleidingen hebben ook een zeer hoge taaiheid zodat de beschadiging beperkt blijft 

tot één enkel stuk pijp.”

 

“Men zou al bijzonder goed georganiseerd te werk moeten gaan en over een grote 

hoeveelheid dynamiet moeten beschikken om aan ingegraven pijpleidingen een beetje 

schade aan te richten. Bovendien wordt er regelmatig gepatrouilleerd langs de hele 

lengte van de hogedrukgastransmissieleidingen, ofwel te voet, ofwel per helikopter. 

Vanuit de lucht kan je makkelijk zien of er een lek is. De grond in de omtrek bevriest 

dan immers, dus als je een donkere plek in het gras ziet, heb je met een lek te doen. 

Die patrouilles dienen ook om te controleren of er geen onaangekondigde werken in 

de buurt van de leiding worden uitgevoerd. Aannemers moeten bij werken in de omge-

ving van een gasleiding de leidingbeheerder informeren.”

Wat met terrorisme?Wat met terrorisme?

p Aanleg van een grote 

diameter gastransmissiepijplijn 

in heuvelachtig gebied.
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ideeën en concepten te kunnen 

ontwikkelen die scheidingstrajecten 

zo goed mogelijk laten verlopen. De 

bruikbaarheid zullen we empirisch 

toetsen. We willen graag vanuit ons 

onderzoek een aantal adviezen kunnen 

formuleren. In Vlaanderen zijn er zowat 

tweeduizend mensen professioneel 

aan het werk om echtscheidingen te 

begeleiden. Het gaat om magistraten, 

advocaten, notarissen, bemiddelaars, 

psychologen, welzijnswerkers 

enzovoort. Met op maat gemaakte 

richtlijnen kunnen we  hen een 

geoptimaliseerde praktijk aanbieden, 

gefundeerd door wetenschappelijk 

onderzoek”, zegt Ann Buysse.

 

slag. Het project loopt tot 2011. Het 

kreeg de naam IPOS, Interdisciplinair 

Project voor de Optimalisatie van 

Scheidingstrajecten.

Nieuwe dimensie 

Het project volgt koppels die aan het 

scheiden zijn. Een van de onderzoeken 

bestaat erin dat ze een dagboek 

bijhouden zodat het proces kan 

worden gevolgd. Een ander onderzoek 

bevraagt in vier rechtbanken alle 

mensen die door een scheiding gaan. 

Op die manier komen ook allochtonen, 

anderstaligen, samenwonenden die 

uit elkaar gaan en andere mensen die 

niet zo snel aan onderzoek meedoen, 

aan bod. Over scheiding gebeurde 

al vrij veel onderzoek. Vaak wordt 

stilgestaan bij de gevolgen ervan, 

bijvoorbeeld voor de kinderen die dan 

worden vergeleken met kinderen uit 

niet-gescheiden gezinnen. ,,Nieuw 

is dat wij niet alleen de gevolgen 

zullen bestuderen, maar vooral ook 

de processen die bij een scheiding 

naar voor komen. We verwachten 

er veel van, zo hopen we innovatieve 

Koppels gaan veel sneller uit elkaar 

dan vroeger, jaarlijks gaat het om 

ongeveer 15.000 gezinnen. Scheiden 

is een complex kluwen, koppels 

moeten vaak in een gespannen sfeer 

moeilijke knopen doorhakken. Uit 

onderzoek blijkt dat de levenskwaliteit 

erop achteruitgaat. Scheiden gaat 

vaak gepaard met minder materiële 

zekerheid, met gekwetste gevoelens, 

met moeilijkheden om te wennen 

aan het alleen zijn en zich opnieuw te 

integreren. “Vraag is wat precies de 

levenskwaliteit na een scheiding bepaalt, 

hierover ontbreekt wetenschappelijk 

onderzoek. Het is belangrijk, want als 

je de oorzaken kent, kun je er proberen 

op in te werken zodat de negatieve 

gevolgen beperkt blijven”, zegt Prof. 

Ann Buysse (vakgroep Experimenteel-

klinische en Gezondheidspsychologie). 

Ze coördineert een grootschalig 

interdisciplinair onderzoek, met 

invalshoeken vanuit de psychologie, 

rechten en economie. Het onderzoek 

loopt in samenwerking met de 

K.U.Leuven. In totaal zijn er zeven 

professoren en elf vorsers aan de 

Hoe kun je scheiden zonder al te veel brokken te maken? Dit is de hamvraag van 

een grootschalig wetenschappelijk onderzoek dat over drie faculteiten van de UGent 

loopt. Tot nu toe werden vooral de gevolgen van echtscheiding onderzocht, niet 

de mate waarin het proces van scheiding hierin een rol speelt. Het gaat dus om 

vernieuwend onderzoek.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Toon Coussement

Scheiden met minder lijdenScheiden met minder lijden

Na een scheiding hervindt bijna iedereen terug een evenwicht. Toch vermindert in eer-

ste instantie de levenskwaliteit. Opvallend: niet zozeer de scheiding zelf is hiervan de 

oorzaak, wel de mate waarin de ex-partners erin slaagden om goede afspraken te ma-

ken. Dat blijkt uit een pilootstudie die als testcase voor het IPOS-onderzoek diende. 

Wie gescheiden is, heeft vaak meer zorgen over fi nanciële zekerheid. Er duikt ook een 

neerwaartse spiraal op. Als de confl icten voor de echtscheiding intens waren, duurt het 

proces van scheiden langer en is de kans groot dat er minder goede afspraken tot stand 

komen, die op hun beurt nieuwe confl icten veroorzaken en minder levenskwaliteit. 

Goede afspraken zijn belangrijkGoede afspraken zijn belangrijk
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zogezegdzogezegd
p Trends | 4 september

“Ik heb nooit beweerd dat bio-energie de perfecte oplos-

sing biedt voor het energievraagstuk. Alleen fungeren de 

biobrandstoffen nu plots als zondebok voor de gestegen 

voedselprijzen. Er wordt daarbij geschermd met cijfers die 

kant noch wal raken. De productie van biobrandstoffen 

stijgt samen met de voedselprijzen, er moet dus wel een 

verband zijn. Het is een eenvoudige boodschap die ieder-

een begrijpt. Er is slechts één probleem: de boodschap 

klopt niet.”

Wim Soetaert, vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie. 

p De Standaard | 11 september

“Je mag jonge mensen hooguit een halfuur per dag bloot-

stellen aan een geluid van 85 decibel, iets waar een drukke 

klas makkelijk bovenuit komt. Het verwondert mij niet 

dat leraren die hele dagen in een turnzaal staan, gehoor-

schade oplopen. Voor de kinderen speelt dat probleem 

minder, omdat ze na hun turnles weer in een rustige klas 

terechtkomen.”

Bart Vinck, vakgroep Neus-, Keel- en Oorkunde.

p Het Belang van Limburg | 17 september

De Vlaamse Liga tegen Kanker wil roken in het bijzijn van 

kinderen verbieden, dus ook in huiskamers. De VLK is 

ook naar Eva Brems gestapt, professor Mensenrechten 

aan de UGent om na te gaan of een dergelijk rookverbod 

verzoenbaar is met de mensenrechten. Volgens Brems 

is het een verdedigbaar idee, maar tegelijk wijst zij op de 

preventieve en sensibiliserende maatregelen, waarover de 

overheid beschikt: “Een verbod is zelfs niet het meest voor 

de hand liggende idee, omdat het zo moeilijk en onwenselijk 

is om controle uit te oefenen.”

p De Tijd | 17 september 
“De grote spelers op de financiële markten in de VS kun-

nen doen wat ze willen”, zegt bankenspecialist Rudi Vander 

Vennet, hoogleraar Financiële Economie aan de UGent. “Ze 

zijn de grootste sponsors van de Democraten en de Re-

publikeinen. Wie zou hen iets in de weg leggen? Je denkt 

toch niet dat de huizeneigenaars in de VS de hele wereld-

economie deden instorten? Laten we niet naïef zijn.”

p De Morgen | 16 september

De reactie van de maatschappij zal waarschijnlijk zijn: stel 

hier paal en perk aan, drijf het verbieden verder op”, zegt 

professor Maarten Vansteenkiste van de vakgroep Ontwik-

kelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie naar aan-

leiding van een geval van grafschennis door jonge kinderen. 

Hij presenteerde onlangs een onderzoek onder de titel 

,Moet ouderlijk verbieden verboden worden?’ “Gezien de 

ernst van de feiten valt die reactie ook te begrijpen. Maar 

het effect van een verbod hangt af van wat je verbiedt en 

hoe. Dit gaat over grafschennis. Dat behoort tot het mo-

rele domein van algemene rechten, plichten, normen en 

waarden. Doorgaans worden verboden in dat domein door 

jongeren heel goed begrepen en aanvaard.”

p Het Nieuwsblad | 24 september

Volgens een Amerikaanse studie verdienen seksistische man-

nen meer. “In 2000 hebben wij een gelijkaardig onderzoek 

gedaan in Vlaanderen”, zegt prof. Herman Van den Broeck, 

vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap. “We 

kwamen tot dezelfde conclusies. In de top van de bedrijven vind 

je opvallend meer maatschappelijk conservatieve mensen. 

Seksisme kan daarvan een uiting zijn, al wil ik benadrukken dat 

niet alle conservatieve mensen seksistisch zijn.” Waarom loont 

seksisme? “Bedrijven zijn geïnteresseerd in mensen die op 

korte termijn tot actie overgaan”, zegt Van den Broeck. “Con-

servatieve mensen zijn competitief ingesteld. Ze zetten zich af, 

zeker tegenover vrouwen, en zoeken zich een weg naar de top.”

p De Morgen | 19 september

“In vergelijking met de ons omringende landen, was het lang 

wachten op de doorbraak van digitale tv”, vertelt Eric Dejonghe, 

die aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de 

UGent de penetratie van digitale televisie becijferde. “De 

Vlaamse televisiekijker was een verwende kijker. Dankzij de 

hoge penetratiegraad van de kabel kon iedereen in uitstekende 

kwaliteit naar een uitgebreide waaier zenders kijken. Er was 

geen enkele reden om naar digitale televisie over te stappen. 

Pas toen Belgacom het voetbalcontract binnenhaalde en de 

wedstrijdbeelden via de telefoonlijn tot in de huiskamers bracht, 

was er een echte reden om digitaal te gaan kijken.”
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momenteel leeft in de hedendaagse 

architectuur. Naast het Japanse 

en het Deense paviljoen was 

het Belgische een van mijn 

favorieten. Het is een neerslag 

van een kritische denkoefening 

over hoe men architectuur kan 

representeren zonder opnieuw in 

het stramien te vervallen dat bij 

vele anderen het geval was: een 

eindeloze opeenvolging van tekst, 

maquette en beeldmateriaal.”

Zijn architecten en 

stedenbouwers creatief 

genoeg?

“Zeker en vast. Alleen is het soms 

jammer dat velen geconfronteerd 

worden met budgetten en 

opdrachtgevers die opteren voor 

het minste risico. Architectuur 

wordt in Vlaanderen stilletjes 

wakker, toch zijn we nog altijd veel 

te braaf. Er zijn veel interessante 

bureaus, maar ik mis de link met 

de identiteit van onze samenleving. 

Waar haalde je de inspiratie 

voor jouw ontwerp?

Jeroen Roosen: “Het proces 

van inspiratie en de ontwikkeling 

van een idee is grotendeels een 

onbewust systeem, wellicht 

gaat het om een flinke dosis 

interesse en misschien ook een 

gevoeligheid voor beeld, tekst, 

geluid en atmosfeer. Inspiratie is 

geen wiskunde, daarom is het ook 

moeilijk te duiden. Een ontwerp 

met architecturale waarde en een 

inzending voor een ideeënwedstrijd 

moeten niet a priori over de 

constructie van een gebouw gaan, 

als een volume waarin levende 

wezens kunnen functioneren.” 

Is jouw project realiseerbaar?

“De inzending voor deze 

ideeënwedstrijd stond volledig 

los van deze vraag. Het was een 

denkoefening beyond architecture, 

voor een onbestaande plaats. 

De waarde van de ingezonden 

ontwerpen ligt juist in het feit 

dat ze de neerslag zijn van een 

niet-contextuele denkoefening. 

Dit laat toe om helder nieuwe 

mogelijkheden te zien.”

Wat vond je boeiend aan de 

Biënnale?

“Ik heb er veel mensen ontmoet 

die met dezelfde dingen bezig 

zijn als ik, maar dan op een veel 

professioneler niveau. De Biënnale 

toont, weliswaar selectief, wat er 

Student UGent naar Biënnale Student UGent naar Biënnale 
voor Architectuur in Venetië voor Architectuur in Venetië 

Misschien is die niet krachtig 

genoeg? In veel landen maakt 

architectuur echt deel uit van die 

identiteit, vernieuwing wordt er 

geapprecieerd. Het imago van 

de Vlaamse stad wordt te veel 

bepaald door een romantisch 

middeleeuws beeld. Graag zou ik 

meer moderniteit zien in Gent en 

in de manier hoe de stad zich door 

haar architectuur representeert, 

als uiting van een nieuw elan en van 

een jonge generatie. Het lijkt wel 

alsof velen getraumatiseerd zijn 

door vroegere fouten en halsstarrig 

achteruit kijken. Waarom grijpen we 

steeds naar het verleden om het 

imago en de identiteit van een stad 

te ontwikkelen?”

 

“Ik geloof in de kracht 
van een moderner 
imago voor de 
Vlaamse stad.”

Jeroen Roosen studeert 

architectuur aan de UGent. Hij 

nam deel aan de Everyville-

ontwerpcompetitie en werd de enige 

Belgische laureaat. Jeroen Roosen 

toont zijn werk tijdens de Biënnale 

van Venetië, de internationale 

architectuurtentoonstelling die nog 

tot november loopt.

Auteur: Hilde Pauwels

Suburbaan duinlandschapSuburbaan duinlandschap

Doe een zinvolle interventie in het onbestaande Everyville, zo luidde de opdracht. 

Jeroen Roosen ontwikkelde een concept dat op wandelende duinen is gebaseerd. 

Het is een immense open ruimte die telkens weer herkneed wordt door menselijke 

of natuurlijke krachten. De publieke ruimte laat veel activiteiten toe, van skigebied 

tot festivalweide. Het is een plek die beleefd wordt maar slechts vaag herinnerd. Elk 

spoor vervaagt en slechts de zandhoop is een constante.

http://competition.labiennale.org
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Op 4 november 2008 is het D-day voor McCain 

en Obama. “Wat er in de laatste rechte lijn naar 

de presidentsverkiezingen gebeurt, is cruciaal 

voor het resultaat.” Met die woorden opent Rik 

Coolsaet het gesprek. De centrale vraag is: op 

wiens verkiezingsdomein zal zich het heersende 

thema afspelen? Onvoorspelbare dingen kunnen 

de politieke kaarten volledig herschudden. 

Daarom is het vandaag heel moeilijk te zeggen wie 

de beste papieren heeft. Maar dat het opnieuw 

een nek-aan-nekrace wordt, daar zijn Rik Coolsaet 

en Kees Van Minnen het roerend over eens.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto’s: Caroline Vincart

“Verwacht niet te veel “Verwacht niet te veel 
van Obama of je zal van Obama of je zal 
ontgoocheld zijn.”ontgoocheld zijn.”

Prof. Rik Coolsaet



Men komt niet met duidelijke 

oplossingen voor de dag. Wat met 

de werkloosheid, de economische 

malaise, of hoe zal de VS het 

vertrouwen van andere landen 

terugwinnen? De persoon en de 

oneliner zijn vaak belangrijker dan 

de boodschap. Een evolutie die ook 

overkomt naar Europa. In 1 à 2 

minuten moet je je profileren voor 

de televisiecamera’s.”

Rik Coolsaet: “Je hebt twee 

archetypes: de overtuigde 

democraat en de overtuigde 

republikein. Daartussen heb je een 

grote, grijze zone van ‘zwevende 

kiezers’, zij laten zich kiezen door 

het gevoel van het moment. In 

heel veel democratische systemen 

is dit het geval, ook in België. 

Iedereen dingt naar de voorliefde 

van de zwevende kiezer. Want 

het is uiteindelijk hij die bepaalt 

wie de overwinning behaalt. 

Kees Van Minnen: “Inderdaad, 

Obama zit gepokt en gemazeld met 

Biden. Hij speelt op zeker maar 

toch doet hij zijn belofte van change 

wat te kort omdat Biden iemand 

is uit de oude doos. Ik betwijfel 

ook sterk of de tandem Obama/

Hillary gewerkt zou hebben. Hillary 

Clinton is zo ontzettend ambitieus 

dat ze volgens mij geen genoegen 

kon nemen met het ambt van 

vicepresident.” 

Rik Coolsaet: “Obama en Hillary zijn 

twee haantjes en twee haantjes bij 

elkaar is niet evident als team.”

We zien vooral de grote 

shows op televisie en scherpe 

oneliners. 

Hoe staat het met de inhoud?

Kees Van Minnen: “Er is nauwelijks 

een verschil tussen beide 

conventies. Het gaat niet meer om 

de inhoud maar om de verkoop. 

Maken we ons op voor 

historische verkiezingen?

Rik Coolsaet: “Internationaal 

gezien vind ik van niet. Indien beide 

kandidaten in hun programma 

toegaven dat het gewicht van 

de Verenigde Staten in de 

wereldpolitiek aan het afnemen 

is en beiden aangaven hoe ze 

daarmee zullen omgaan, dan had 

je wel historische verkiezingen. 

Want hierover zouden de 

verkiezingen van november 2008 

moeten gaan.”

Kees Van Minnen: “Bijzonder is 

wel de kandidatuur van Barack 

Obama. Het is de eerste keer 

dat een zwarte kandidaat zo ver 

geraakt is. McCain kwam dan 

weer verrassend uit de hoek 

met Sarah Palin als mogelijke 

vicepresident. Ook al deed Walter 

Mondale het in 1984 hem voor 

met Geraldine Ferraro als running 

mate. Ik heb trouwens grote 

problemen met Sarah Palin. Deze 

sociaalconservatieve kandidate 

loopt helemaal niet hoog op met 

het milieu en zal het beleid van 

Bush verderzetten. Een tough lady 

maar een politiek lichtgewicht. 

Zij moet vooral de stemmen 

terugwinnen van de ontgoochelde 

Hillary kiezers.”

Rik Coolsaet: “En dat blijkt te 

lukken want dankzij Palin is McCain 

opeens stevig vooruit gegaan, ook 

al was dat van korte duur. Hoe 

komt dat? Palin speelt heel sterk 

in op de ontstaansmythes van 

Amerika zoals het cowboyverleden 

en de trek naar The Wild West. 

Amerikanen herkennen zichzelf 

in haar. She’s one of us, hoorde 

ik zopas in het nieuws. Zij is met 

andere woorden een normale 

vrouw, terwijl Joe Biden en 

Obama de indruk geven net iets 

afgeborsteld te zijn. Maar goed, 

ik vind Biden wel een prima keuze 

voor Obama.”

“De persoon 
en de oneliner 

zijn vaak 
belangrijker 

dan de 
boodschap.”

Kees Van Minnen
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te bewijzen dat men nog meetelt. 

Goed voorbeeld: De oorlog in Irak 

was een ideologische oorlog van 

neoconservatieven om te tonen dat 

Amerika nog altijd de spelregels 

van de wereldpolitiek schrijft.”

Kees Van Minnen: “Voor mij gaat 

de oorlog in Irak toch een groot 

stuk over olie. Amerika is heel sterk 

afhankelijk van de olievoorraden uit 

de Perzische Golf en via Irak wilden 

ze controle hebben. Bovendien wil 

ik de macht van die opkomende 

mogendheden sterk relativeren. 

Als je alleen maar kijkt naar de 

militaire slagkracht dan blijft de 

VS de enige grote supermacht. 

Die andere landen hebben nog 

een te grote achterstand die ze 

de komende 10 à 20 jaar niet 

zullen inlopen. Europa is een 

economische grootmacht maar 

politiek heel sterk verdeeld. Wie 

moeten ze bijvoorbeeld bellen als 

Obama of McCain steun komt 

vragen voor de oorlog in Irak?”

Krijgen we een ommezwaai in 

het buitenlands beleid?

Rik Coolsaet: “Je kan op dit moment 

heel moeilijk voorspellen wat het 

buitenlands beleid zal worden 

van beide kandidaten. Je kan 

schrik hebben omdat McCain een 

dadendrang zou kunnen tonen 

die iedereen tegen de haren zal 

instrijken. Van Obama kan je hopen 

dat hij een multilateraal beleid 

gaat voeren met internationale 

organisaties, maar ik steek mijn 

hand daarvoor niet in het vuur. We 

gaan een wisselend patroon zien 

vraag is hoe de economische 

toestand van Amerika zal 

evolueren. Onder Bill Clinton 

draaide de economie uitstekend 

en raakten heel wat schulden 

afbetaald. Momenteel zitten ze 

opnieuw torenhoog in de schulden, 

kijk maar naar het ineenstorten 

van de hypotheekmarkt.”

Rik Coolsaet: “Op dit moment zijn 

de machtsverhoudingen aan het 

verschuiven. Er staan andere 

grote mogendheden op zoals 

China, Indië, de Europese Unie, 

Rusland. Amerika is niet meer de 

supermacht als die van na 1945. 

Als een grote mogendheid aan 

macht verliest, heeft ze altijd de 

neiging om met een zeer sterke 

dadendrang anderen te overtuigen 

van het omgekeerde. In de 

geschiedenis van de wereldpolitiek 

leidde dit dikwijls tot conflicten. 

De psychologische behoefte om 

Hun programma kan ik als volgt 

eenvoudig samenvatten: Obama 

speelt in op de binnenlandse 

noden, McCain bespeelt het thema 

van de buitenlandse bedreigingen. 

Obama begrijpt de dagelijkse 

zorgen van de Amerikaan en 

gaat er iets aan doen. McCain 

speelt in op het Amerikaans 

exceptionalisme: We are the best. 

We moeten ons beschermen 

tegen de boze mensen die ons 

bedreigen. Beide discours zijn 

met elkaar in concurrentie en 

een oude wijsheid in de politieke 

wetenschappen zegt: ‘Diegene op 

wiens thema’s de verkiezingsstrijd 

gevoerd wordt, die wint.’ Maar wat 

zal de heersende actualiteit in die 

laatste rechte lijn zijn… ?”

Zal er fundamenteel iets 

veranderen na 4 november?

Kees Van Minnen: “Een belangrijke 

“Diegene op wiens thema's de 
verkiezingsstrijd gevoerd wordt, 
die wint.”
Rik Coolsaet

ugent
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onverdeelde Obama-fan, maar 

alleen al voor het imago van 

Amerika hoop ik op Obama. Ik maak 

me ook geen illusies, we gaan trans-

Atlantische crisissen krijgen, ook 

met Obama aan de macht. McCain 

zal het moeilijk hebben omdat de 

vrees voor terrorisme jaar na jaar 

is afgenomen. Het politieke klimaat 

is minder voordelig voor hem. Dat 

probeert hij nu opnieuw aan te 

wakkeren. Zal hij erin slagen? Ik 

weet het niet.” 

Hoe zal president Bush de 

geschiedenis ingaan?

Rik Coolsaet: “Bush zal herinnerd 

worden als de president die 

Amerika geleid heeft in de oorlog 

in Irak. Een oorlog die eigenlijk niet 

gevoerd had moeten worden. Dat 

is zijn historische erfenis. En niet 

de ontstaansmythe dat hij als een 

lonely cowboy het kwaad is gaan 

bestrijden.” 

Kees Van Minnen: “De waardering 

voor presidenten gebeurt in 

golfbewegingen, wat komt 

door het openbaar maken 

van allerlei bronnen. Nixon 

werd de vloer aangeveegd na 

Watergate, maar 15 jaar later 

zie je een opwaardering voor zijn 

progressief beleid. Ook Reagan 

was eerst verguisd, nadien 

opnieuw gewaardeerd. Met Bush 

verwacht ik iets gelijkaardigs. 

Maar momenteel is hij voor mij de 

slechtste president die ik ooit heb 

meegemaakt. En ik betwijfel sterk 

of er ooit een positief beeld van zal 

ontstaan.” 

 

wat betekent dat je voortdurend 

compromissen moet sluiten. 

Daarom, de milieuproblematiek 

zou bij Al Gore zeker op de agenda 

staan, maar hij zou nooit alles voor 

elkaar kunnen krijgen.”

Rik Coolsaet: “Al Gore geeft zelf 

toe dat hij nu meer kan doen dan 

indien hij in het Witte Huis zou 

zitten. Bush heeft in de laatste 

maanden van zijn ambtsperiode 

enkele voorzichtige stappen gezet 

richting Kyoto. Maar een volledige 

ratificatie zie ik de volgende 

president ook niet doen. Trouwens, 

Obama wordt nu verweten dat 

hij aan het bijdraaien is. Hij had 

immers altijd gezegd dat hij nooit 

zou boren in de natuurreservaten 

van Alaska. Amerika zal alleszins 

meer willing zijn om iets aan de 

milieuproblematiek te doen. En dan 

heb je waarschijnlijk meer kans bij 

Obama dan bij McCain.”

Europa lijkt een voorliefde te 

hebben voor Obama.

Kees Van Minnen: “Amerika is 

een zeer conservatief land. Vanuit 

Europa kijken we met Europese 

ogen naar die verkiezingen. Maar 

vergis je niet. Ik schat de kansen 

van McCain hoger in dan die van 

Obama. Zeker in het Zuiden zijn 

ze nog niet klaar om een zwarte 

president te aanvaarden.” 

Rik Coolsaet: “Ik ben geen 

van samenwerkingen en botsingen 

tussen de grote mogendheden.”

Kees Van Minnen: “En dan zie ik de 

onervarenheid van Obama als een 

voordeel op internationaal gebied. 

Hij is immers nog niet aangetast 

door het verleden waardoor landen 

hem misschien een kans zullen 

geven geven om het geschonden 

imago van Amerika op te poetsen 

en bijvoorbeeld te bemiddelen in het 

Midden-Oosten.”

Rik Coolsaet: “Ik verwacht ook geen 

militaire botsingen zoals een nieuwe 

Koude Oorlog, eerder politieke 

onenigheden afhankelijk van de 

belangen die op het spel staan. 

En dan maakt het niet uit wie er 

de macht heeft. Mijn suggestie is: 

verwacht niet te veel van Obama of 

je zal ontgoocheld zijn.”

Al Gore stak de lont 

in het kruitvat inzake 

klimaatverandering. Krijgen we 

nu een ander beleid?

Kees Van Minnen: “Al Gore heeft 

ongetwijfeld het bewustzijn bij 

de publieke opinie gevoed dat 

klimaat wel een belangrijk thema 

is. Hij heeft het onderwerp 

uitvergroot wat normaal is voor 

actievoerders. Ik had aan de ene 

kant verwacht dat hij alsnog als 

presidentskandidaat uit de hoek 

zou komen. Maar aan de andere 

kant mag je de macht van de 

president niet overschatten. Een 

president krijgt niets voor elkaar 

als het Amerikaans Congres niet 

instemt. Een programma kan je 

nooit op je eentje doordrukken, 

Prof. dr. Rik Coolsaet is voorzitter van de vakgroep Politieke Wetenschappen aan de 

Universiteit Gent. Prof. dr. Kees Van Minnen is als gastprofessor verbonden aan de vak-

groep Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit Gent en directeur van het Roosevelt 

Study Center in Middelburg-Nederland. Beiden zijn Amerikaspecialisten en uitstekend 

geplaatst om een verhelderend beeld te geven achter de glitter en glamour van de 

Amerikaanse presidentsverkiezingen. 

“Ik schat de kansen 
van McCain hoger in 
dan die van Obama.” 
Kees Van Minnen
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onderzoeken en de cultivars te 

screenen, bekijken of het mogelijk 

is om die plant met minder energie 

te telen. “Voor een orchidee zijn er 

bijvoorbeeld teelttemperaturen van 

25-26 graden nodig. Dat vraagt 

veel energie. Daarom onderzoeken 

wij of die plant tijdens het 

nachttraject bij een temperatuur 

van twintig graden niet onder 

stress komt en of er daardoor 

geen groeivertraging optreedt. 

Lukt dat, dan proberen kunnen we 

nog een aantal graden lager gaan”, 

illustreert Van Labeke. 

Daarnaast missen ook 

productvernieuwing en een hogere 

productkwaliteit hun effect niet op 

de rendabiliteit van een bedrijf. Ook 

daar kan de wetenschap volgens 

Van Labeke zijn steentje bijdragen. 

“Door planten met een bepaald 

scheikundig product te behandelen, 

verdubbelt het chromosoomniveau 

ervan. Dat kan een aantal 

interessante karakteristieken 

kostprijs de laatste jaren enorm 

de hoogte in ging. “Op dat gebied 

kan wetenschappelijk onderzoek 

soelaas brengen”, legt Van Labeke 

uit. “Zo kunnen we de arbeidskost 

drukken door te onderzoeken 

hoe we de sector verder en 

beter kunnen automatiseren.” 

Maar ook wat energie betreft, 

ziet ze een aantal mogelijkheden. 

“Qua materiaalkeuze kunnen wij 

bijvoorbeeld nagaan op welke 

manier we serres meer gesloten 

kunnen maken, zodat er minder 

warmte verloren gaat. Dat heeft 

onmiddellijk een weerslag op de 

energiefactuur.” 

 

Maar ook vanuit de plant 

zelf dienen zich een aantal 

oplossingen aan. Zo kunnen telers 

overschakelen op sierplanten die 

minder energie vragen. Leggen ze 

zich toch toe op een energierijke 

teelt, dan kunnen onderzoekers 

door de fysiologie van de plant te 

Dat Gent de bijnaam ‘Bloemenstad’ 

kreeg, heeft veel te maken met 

het belang van de sierteeltsector 

in de regio en in de provincie Oost-

Vlaanderen in het algemeen. De 

meeste bedrijven uit die sector 

zijn immers in die provincie 

gelokaliseerd. Maar ook buiten 

Oost-Vlaanderen is sierteelt een 

sector van formaat. “Een tweetal 

jaar terug telde de sector zo’n 

2.100 bedrijven en bezorgde die 

zo’n 8.000 à 9.000 mensen werk. 

Bovendien heeft de sector een 

productiewaarde van 457 miljoen 

euro, wat meer is dan de fruitteelt, 

die blijft steken op 303 miljoen 

euro”, kadert Marie-Christine Van 

Labeke. Maar net zoals dat in 

andere sectoren van de tuinbouw 

zo is, moeten sierteeltbedrijven 

vechten om rendabel te 

blijven. De twee belangrijkste 

productiefactoren in die sector 

zijn immers arbeid en energie, 

toevallig twee factoren waarvan de ugent
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De couveuseplant: De couveuseplant: 
geteeld en goedgekeurdgeteeld en goedgekeurd



zij een deel van de kosten op 

zich. In sommige gevallen neemt 

een bedrijf zelfs het volledige 

kostenplaatje voor zijn rekening. 

“Een financiële tussenkomst 

van het bedrijfsleven is vaak 

broodnodig. Bovendien zorgt die 

bijdrage er ook voor dat hetgeen 

wij ontwikkelen daadwerkelijk een 

verbetering is voor de telers. Wij 

kunnen bijvoorbeeld wel denken dat 

wij een goed idee hebben, maar als 

de telers er het nut niet van inzien, 

zullen zij daar ook geen euro voor 

leggen”, kadert de docente.

 

Ondanks de nood en de 

gerichte vraag van de telers om 

informatie, bereikt de kennis 

die wetenschappers in hun 

laboratorium ontwikkelen nog te 

weinig die doelgroep. Daarom werd 

met steun van het IWT, SIETINET 

opgestart. SIETINET staat voor 

Sierteelt Technologie en Innovatie 

Netwerk en fungeert vooral als 

platform tussen het bedrijfsleven 

en de wetenschap met focus 

op plantenbiotechnologie, 

fysiologie en veredeling. Het 

Gentse laboratorium is daarbij 

een van de kenniscentra. De 

doelstelling van SIETINET is in de 

eerste plaats zorgen voor een 

goede kennisoverdracht, maar 

daarnaast kunnen bedrijven via 

het platform ook een specifieke 

onderzoeksvraag stellen. De 

medewerkers van het platform 

bekijken dan welk van de 

aangesloten kenniscentra het 

best geplaatst is om een oplossing 

voor het probleem te zoeken. Tot 

slot organiseert SIETINET ook 

studieavonden waarop een bepaald 

thema aan bod komt.

 

Teler wordt ingenieur
Hoewel de telers blijven investeren 

in onderzoek voor hun sector, 

zorgen diezelfde investeringen  ook 

in weefselteelttechnieken 

en vergaarde op die manier 

wereldfaam voor het labo voor 

tuinbouwplantenteelt van de 

Universiteit Gent. Dat onderzoek 

creëerde een kennisbasis voor 

het bedrijfsleven waardoor er nu 

een zevental weefselteeltbedrijven 

in Vlaanderen zijn. Die staan op 

wereldschaal in voor bijna alle 

sierplantjes die via weefselteelt 

worden vermenigvuldigd. 

“Weefselteeltplantjes zijn een 

soort couveuseplantjes. Je 

teelt ze volledig in een potje en 

na zes tot acht weken kan je 

ze vermenigvuldigen in drie tot 

vijf nieuwe plantjes. Dan kan 

de cyclus opnieuw beginnen. In 

de natuur moet je wachten op 

zaden wat uiteraard veel langer 

duurt”,verduidelijkt Van Labeke.

Zulke onderzoeken gebeuren 

niet alleen in samenwerking met, 

maar ook vaak op vraag van 

het bedrijfsleven. In ruil nemen 

met zich meebrengen, zoals 

een grotere bloem of een 

langere houdbaarheid ervan. 

Chromosoomverdubbeling is één 

van de standaardonderzoekstools 

bij de veredeling van sierplanten 

geworden. Bij azalea’s, het 

paradepaardje van de Gentse 

Floraliën, proberen we door 

een betere kennis van de 

bloeifysiologie een homogene 

bloei te krijgen zodat alle 

knopjes op hetzelfde moment 

opengaan en langer bloeien. In 

een consumentgestuurde sector 

zoals de sierteelt is die langere 

houdbaarheid eveneens een 

belangrijke troef.”

 

Reality check
De samenwerking tussen 

sierteelt en wetenschap is geen 

nieuw gegeven. De voorganger 

van professor Van Labeke, 

Pierre Debergh, forceerde 

zelfs een heuse doorbraak 
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De Gentse Floraliën bestaan dit jaar 200 jaar. 

In die periode is de sierteelt heel wat veranderd 

en daar is de bijdrage van de wetenschap niet 

vreemd aan. 

Ook in de toekomst ziet prof. Marie-Christine 

Van Labeke, verbonden aan de vakgroep 

Plantaardige Productie van de faculteit Bio-

ingenieurswetenschappen, die wisselwerking 

tussen sierteelt en wetenschap standhouden. 

“Mede dankzij de Floraliën is sierteelt uitgegroeid 

tot een economische activiteit waarvoor gericht 

wetenschappelijk onderzoek nodig is”.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto’s: Roger Laute



dat we hielpen organiseren 

naar aanleiding van de 200ste 

verjaardag van de Gentse Floraliën, 

in de toekomst op regelmatige 

basis kunnen herhalen. Aan dat 

congres willen we dan wel een 

wetenschappelijk luik koppelen, wat 

nu niet het geval was. Wat wel al 

vaststaat, is dat er in 2012 een 

internationaal symposium voor 

houtachtige sierteeltgewassen in 

Gent plaatsvindt.” 

 

Ten slotte wijst Marie-Christine 

Van Labeke er ook op dat 

wetenschappers de telers 

steeds meer als volwaardige 

gesprekspartners moeten zien. 

“Vele bedrijven hebben bio-

ingenieurs of industriële ingenieurs 

in dienst. Bovendien stroomt er 

steeds meer wetenschappelijke 

informatie door naar de telers. 

Anderzijds kent een teler zijn 

plant ook goed. Hij voelt bepaalde 

zaken intuïtief aan en weet hoe hij 

met klimaatregeling op bepaalde 

processen in de plant kan inspelen. 

Ook zijn kennis neemt alsmaar toe 

en het is absoluut de moeite om 

als wetenschapper met zijn mening 

en visie rekening te houden”, 

besluit ze. 

 

 

kwijtraken dan een die niet in 

onderzoek en kennis investeert”, 

verduidelijkt ze.

Voor de toekomst voorspelt 

Van Labeke een blijvende 

kruisbestuiving tussen wetenschap 

en sierteelt. Bovendien denkt ze 

dat de partners daartoe meer 

gestructureerde initiatieven zullen 

ontwikkelen. “Een van de initiatieven 

waarover Universiteit Gent nu 

met andere onderzoekscentra 

overlegt, is de oprichting van een 

technopool rond sierteelt. Ook 

dat moet uitgroeien tot een soort 

kennisplatform, maar met een 

bredere opzet dan SIETINET, een 

bijkomende doelstelling zal zijn 

om meer onderzoeksgeld binnen 

te halen in België en de rest van 

Europa. Daarnaast bekijken we 

ook of we het sierteeltcongres, 

voor frustraties. De teler tracht 

immers een betere kwaliteit, 

een duurzamere teelt en nieuwe 

producten af te leveren, maar dat 

vertaalt zich niet in een hogere 

prijsvorming. “Althans niet voor 

de teler. Voor de consument 

was er de voorbije jaren wel een 

prijsstijging”, merkt Van Labeke 

op. Die stijging treedt op nadat 

het plantje de serre heeft verlaten 

en voordat de consument het 

in de winkelrekken vindt. Omdat 

alles stijgt in prijs, staat die 

prijsstagnering voor de teler gelijk 

aan een prijsachteruitgang. “Toch 

moet de teler blijven investeren 

in onderzoek, want alleen zo 

creëert hij een voorsprong op 

de concurrentie. Een teler die 

inspanningen levert, zal zijn 

producten immers meestal sneller ugent
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Info p 
Prof. Marie-Christine Van Labeke
Vakgroep Plantaardige Productie
Tel. 09 264 60 71
Mariechristine.Vanlabeke@UGent.be



de bio-ingenieurs en de ingenieurs, 

bijvoorbeeld in de fotonica. Er zijn 

uiteraard nog andere toppers, 

ik kan ze hier niet allemaal 

vernoemen. De sterkte van UGent 

is voorts dat we een heel brede 

universiteit zijn waar je zowat alle 

disciplines vindt. Het kan best dat 

er over pakweg vijf jaar nieuwe 

vakgebieden doorbreken, zoiets 

kan snel evolueren.”

Wat houdt het China-platform 

precies in? 

“In Peking hebben we een 

kantoor waar we studenten 

screenen en contacten leggen 

met universiteiten. Verschillende 

professoren van de UGent knopen 

samenwerking aan met collega’s 

uit China, via het platform kunnen 

we hen ondersteunen. We hebben 

nu ook een India-platform, met 

hetzelfde doel. Het gaat om 

landen die flink in opmars zijn, 

het is belangrijk om daar actief 

te zijn. Ook voor Afrika hebben 

we een platform opgericht. We 

Stockholm Karolinska Institut, 

Cambridge en Leiden. In New York 

zullen we in de Financial Times 

Building een kantoor openen, daar 

komt immers een Flanders House 

waar wij een deel van zullen huren.” 

U spreekt over speerpunten. 

Wat zijn de sterkste 

onderzoeksdomeinen van de 

UGent? 

“We hebben een grote waaier van 

onderzoeksdomeinen waar we aan 

de top staan. Ik kan ze niet allemaal 

opsommen, maar geef enkele 

voorbeelden. Gerenommeerd 

is onze onderzoeksgroep rond 

plantengenetica, deze groep 

biologen behoort wetenschappelijk 

bij de top drie van de wereld. 

Plant Genetics werkt samen met 

VIB, het Vlaams Instituut voor 

Biotechnologie. Ook in de medische 

genetica en moleculaire biologie 

staan we heel sterk. Bepaalde 

afdelingen van het Universitair 

Ziekenhuis zijn wereldvermaard. 

Nog paradepaardjes vinden we bij 

De UGent scoort goed bij 

internationale rangschikkingen. 

Is er voldoende uitwisseling 

tussen de universiteiten? 

Rector Paul Van Cauwenberge: 

“We willen van internationalisering 

een topprioriteit maken. 

Momenteel werken we hard 

aan contacten met de beste 

universiteiten ter wereld om 

ons speerpuntenbeleid voor 

wetenschappelijk onderzoek 

kenbaar te maken. Weliswaar 

lopen er al individuele initiatieven 

van professoren, maar we willen 

het nu gestructureerd aanpakken. 

Met zowat tien universiteiten 

willen we akkoorden sluiten om 

wetenschappers die doctoreren, 

uit te wisselen. Hun vorsers 

geven wij mogelijkheden, in ruil 

kunnen onze onderzoekers ginds 

een tijdlang werken. Het gaat 

onder meer om universiteiten 

in de VS, Groot-Brittannië en de 

Scandinavische landen, denk 

bijvoorbeeld aan Harvard, Oxford, 

Yale, de Columbia University, het 
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De Universiteit Gent wil met topuniversiteiten wereldwijd een 

uitwisselingsprogramma voor doctorandi opstarten. In verschillende 

onderzoeksdomeinen behoort de UGent immers tot de wereldtop. 

Om de hele internationalisering te stroomlijnen, werd een 

nieuwe commissie opgericht. Op Belgisch niveau heeft de UGent 

opnieuw een record gevestigd met het grootste aantal nieuw 

ingeschreven eerstejaarsstudenten. In vijftien jaar tijd is de totale 

studentenpopulatie verdubbeld, dat vergt immense investeringen in 

meer personeel en infrastructuur. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto's: Toon Coussement

UGent werkt samen UGent werkt samen 
met topuniversiteitenmet topuniversiteiten



aangeboden onderwijs, en hier 

speelt uiteraard de sterkte van 

de Gentse universiteit een rol. 

Wetenschappelijk onderzoek krijgt 

als criterium pas een zesde plaats. 

Misschien verbaast dit, toch is 

het vrij logisch, wetenschappelijk 

onderzoek verrichten en 

doctoreren is iets dat pas in een 

latere fase van de opleiding meer 

aandacht krijgt.’’

Kan de universiteit deze snelle 

groei opvangen?

,,Dit is zowat de grootste 

uitdaging waarmee we worden 

geconfronteerd, er zijn immers 

veel implicaties. Veel studenten 

houdt in dat er meer professoren 

en wetenschappelijk personeel 

nodig zijn. Tegelijk moet je de 

kwaliteit bewaken, we willen niet 

zomaar professoren benoemen. 

Vlaanderen is bovendien niet 

zo groot, dus de rekrutering is 

niet altijd vanzelfsprekend. Nu 

hebben we 950 professoren, hun 

aantal bleef de afgelopen jaren 

vrij stabiel. Wel verdubbelde de 

afgelopen vijf jaar het assisterend 

en wetenschappelijk personeel. Er 

worden dus veel meer doctoraten 

gemaakt dan vroeger, wat mooie 

toekomstperspectieven biedt. 

Deze mensen kun je echter 

niet onmiddellijk als professor 

inschakelen, zoiets is een 

groeiproces. Het administratief 

en technisch personeel is wat 

afgeslankt. Globaal genomen 

is de personeelsbezetting 

momenteel wel voldoende, maar 

zeer nipt. De werkdruk ligt hoog, 

zeker in richtingen met veel 

studenten en waar veel les wordt 

gegeven, zoals in de faculteiten 

Rechtsgeleerdheid, Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen, en 

Letteren en Wijsbegeerte.”  

Studentenpopulatie explosief 
gegroeid

De afgelopen vijftien jaar 

verdubbelde het aantal 

studenten. Is de universiteit 

van Gent nu de grootste in 

Vlaanderen? 
“Dit jaar zullen we ongeveer 

33.000 studenten hebben. Ik 

omschrijf ons liever als mede-

grootste universiteit want de 

K.U.Leuven heeft ongeveer 

evenveel inschrijvingen. Het is ook 

niet gemakkelijk om een precieze 

vergelijking te maken omdat je 

verschillende types studenten 

hebt. Wat Gent uitzonderlijk maakt, 

is de pijlsnelle groei. Vijftien jaar 

geleden stonden we qua grootte 

op de vijfde plaats in België. 

Leuven zette toen de toon, daarna 

volgden universiteiten in Wallonië. 

Jarenlang had Gent een vrij stabiel 

cijfer van 15.000 studenten, maar 

dat is de afgelopen jaren dus echt 

wel explosief toegenomen.”

Hoe verklaart u deze kentering?

“We hebben dat uiteraard 

onderzocht. Studenten kiezen 

in de eerste instantie voor 

Gent omwille van de nabijheid, 

we hebben een achterban uit 

Oost- en West-Vlaanderen. De 

andere universiteiten hebben 

een kleiner hinterland, bovendien 

zijn ze ook dichter bij elkaar 

gelegen. Nog een element is het 

afnemend confessionalisme. 

Vroeger stimuleerden secundaire 

scholen hun leerlingen om voor 

een bepaalde universiteit te 

kiezen, dat is nu minder het geval. 

Dus nabijheid krijgt voorrang. 

Bij de keuze van de studenten 

speelt op de tweede plaats de 

aantrekkelijkheid van de stad Gent, 

de afgelopen jaren is er heel veel 

ten goede veranderd. Op de derde 

plaats komt de kwaliteit van het 

werken samen met universiteiten 

in Zuid-Afrika, Kenia, Ethiopië, 

Mozambique, Zambia enzovoort. 

Als universiteit dragen we ook bij 

aan ontwikkelingssamenwerking, 

iets wat we willen intensifiëren. Er 

lopen momenteel 19 institutionele 

akkoorden met universiteiten in 

het zuiden. Ook de andere Vlaamse 

universiteiten werken hieraan 

mee, van 7 projecten nemen wij de 

coördinatie ter harte. Het opzet is 

vooral om studenten en doctorandi 

uit te wisselen.’’

Er is een nieuwe 

commissie opgericht om 

de internationalisering te 

begeleiden, wat gaat die doen?  

“De taak van de Commissie 

Internationalisering is 

vooral coördinerend. Op 

onderzoeksniveau lopen er 

verschillende uitwisselingen 

met het buitenland, voorts zijn 

er de Erasmusprojecten, er is 

ontwikkelingssamenwerking, 

we doen aan internationale 

dienstverlening enzovoort. Tot 

nu toe werkten al deze secties 

vrij autonoom. Dat blijft zo, wel 

willen we een platform oprichten 

om informatie en ervaringen 

te kunnen uitwisselen. In de 

Commissie Internationalisering 

zal alles worden samen gelegd, 

ook de faculteiten zijn erin 

vertegenwoordigd. Op die manier 

kan alles beter doorstromen.” 

“Via contacten 
met de beste 
universiteiten ter 
wereld willen we ons 
speerpuntenbeleid 
voor wetenschappelijk 
onderzoek kenbaar 
maken.”

ugent
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zal worden. Het vergt drie 

jaar voorbereidingstijd, het 

kostenplaatje bedraagt 6 miljoen 

euro. Vanaf volgend academiejaar 

zal Oasis al een stukje 

gebruiksklaar zijn, vanaf 2010 

moet het volledig draaien. En sinds 

kort is onze website veranderd, 

de informatie is attractiever en 

gebruiksvriendelijker.” 

U bent sinds 2005 rector, hoe 

kijkt u terug op deze jaren? 

“Ik start nu het vierde 

academiejaar als rector, de tijd 

vliegt vooruit. Dat was niet zo in het 

eerste jaar, dat ging echt wel traag 

voorbij. Alles was nieuw, ik moest 

me veel dossiers eigen maken. Ook 

had ik toch wel een klein beetje 

heimwee naar mijn werk als arts 

in het Universitair Ziekenhuis. 

Daar spitste ik me toe op allergie 

en het gehoor, vooral dan op de 

chirurgische reconstructie van 

het middenoor. Operaties doe ik 

nu niet meer, wel verzorg ik nog 

tweewekelijks een consultatie van 

twee uur. Het is beperkt, maar 

voldoende om voeling met het 

vak te behouden. Als arts heb 

ik gaandeweg geleerd om alles 

achter mij te laten bij het afronden 

van de werkdag. In het begin was 

dat niet vanzelfsprekend, zeker 

niet als je met sterfgevallen wordt 

geconfronteerd. Maar je moet wel. 

Deze attitude komt me nu goed 

van pas, ik neem mijn zorgen niet 

mee naar huis.’’

 

wetenschappen, en de bio-

ingenieurs fel in de lift zitten. Ook 

farmacie en medische richtingen 

scoren goed. We wilden dat ook 

wel zo laten evolueren, want er is 

in de samenleving een tekort aan 

bepaalde wetenschappers. Door 

het geven van goede informatie 

en incentives kun je hierop 

inspelen. In middelbare scholen 

startten we bijvoorbeeld met het 

programma ‘Doe Chemie’, want 

er is een immens tekort aan 

scheikundigen. We laten leerlingen 

kennismaken met de opleiding en 

de mogelijkheden. Zoiets werkt, 

het aantal studenten is er in 

vergelijking met vorige jaren met 

50% gestegen. En het aantal 

informatici steeg ook, gelukkig 

maar. Men moet momenteel 

informatici zoeken in India, Pakistan 

of Oost-Europese landen. Ook aan 

onze universiteit raken dergelijke 

vacatures niet ingevuld.”

Zijn er dit academiejaar nog 

nieuwigheden op til?

“Er waren de afgelopen jaren veel 

beleidsveranderingen en bijgevolg 

ook nieuwe decreten die we 

moesten verwerken. Momenteel 

hebben we een adempauze, we 

weten nu waar we staan. Een 

belangrijk project dat vorig jaar 

startte, is Oasis. Dat moet de 

administratieve verwerking van 

studentengegevens gemakkelijker 

maken, ook de studieprogramma’s 

zul je er kunnen terugvinden. Het 

wordt een totaalomvattend project 

waarbij alles geïnformatiseerd 

De universiteit is ook een grote 

bouwheer…

“Vorig jaar keurden we een 

bouwplan van 400 miljoen euro 

goed, het loopt over tien jaar. 

Want ook logistiek kampen we met 

problemen, er is een voortdurend 

gebrek aan studentenkamers. 

Zoiets is weliswaar niet onze 

core business, toch willen we 

onze studenten een degelijke 

verblijfsmogelijkheid bieden. Ook de 

buitenlanders die hier langskomen, 

moeten we goed kunnen opvangen. 

Voorts zijn er te weinig leslokalen, 

bureaus en laboratoria. Want 

meer personeel betekent ook dat 

je ze allemaal een werkruimte 

moet kunnen bieden. De komende 

tien jaar willen we niet alleen 

bouwen, maar ook renoveren. 

Sommige panden dateren van 

honderd jaar geleden of van net na 

de Tweede Wereldoorlog, toen liep 

het vaak mis met de bouwkwaliteit. 

Er is dus werk aan de winkel.”

Verandert de snelle groei 

de positie van de UGent in 

Vlaanderen? 

“Als je bij de grootste bent, 

dan klinkt je stem luider, we 

hebben inderdaad meer impact 

en inspraak dan vroeger. Onze 

universiteit groeit niet alleen, 

ze werd ook performant en 

innoverend. Zoiets heeft ook bij 

de studenten effect, ze zijn best 

wel fier dat ze hier afstuderen. 

Vroeger was dit minder het 

geval, studenten gingen vaak een 

postgraduaat in Leuven volgen en 

zegden liever dat ze daar hadden 

gestudeerd. Dat is nu volledig 

verdwenen.”

Kan de universiteit de keuze 

voor bepaalde studierichtingen 

sturen? 

,,Voor een deel lukt dat wel. Nieuw 

is dat de exacte en toegepaste 

“Onze universiteit 
groeit niet alleen, ze 
werd ook performant 
en innoverend.”

ugent
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kortkort
p Digitale Ooghen-troost
De Nederlandse dichter Constantijn Huygens schreef in 

de 17de eeuw Ooghen-troost. Bij de verzen horen uiteen-

lopende citaten, onder meer van Plato en Seneca, maar 

ook van kerkvaders als Augustinus. De citaten vormen een 

apart leesniveau, en ook onderling vertonen ze samen-

hang. De vakgroep Nederlandse Literatuur wil Ooghen-

troost digitaal beschikbaar maken. Dit laat toe om ook de 

bronteksten waaruit de citaten afkomstig zijn, op te ne-

men, iets wat omwille van de hoeveelheid in boekvorm niet 

haalbaar is. Het elektronische platform maakt een nieuwe 

interpretatie van Ooghen-Troost mogelijk en kan ook een 

nieuw licht werpen op nog onduidelijke passages. Voorts 

levert het een methodologische bijdrage aan de theorievor-

ming omtrent intertekstualiteit. Professor Jürgen Pieters 

begeleidt het project, Christophe Van der Vorst voert het 

uit.

j www.nederlandseliteratuur.UGent.be/onderzoek/

Ooghentroost

p Steden winnen veld
Prof. Marc Boone van de vakgroep Middeleeuwse Ge-

schiedenis is voorgedragen als voorzitter van de European 

Association for Urban History. “Om de twee jaar organi-

seert de Associatie een groot congres, in 2010 zal dit in 

Gent plaatsvinden. Het thema is de relatie tussen stad en 

maatschappij’’, zegt Marc Boone. Op de colloquia staat 

men stil bij stadsgeschiedenis, dat gaat van de oudheid tot 

de hedendaagse steden. Er zijn verschillende invalshoeken: 

niet alleen historici, maar ook onder meer planologen, ar-

chitecten en sociologen nemen aan de debatten deel. “Er 

is veel belangstelling voor de vraag waarmee mensen zich 

identificeren. Op de natie zit sleet, dat zijn 19de- en 20ste-

eeuwse constructies. Wel zie je dat mensen zich blijven 

identificeren met de plaats waar ze werken en wonen. Het 

concept van stadsgewesten, vaak over de nationale gren-

zen heen, wint aan belang”, aldus Marc Boone. 

j Prof. Marc Boone, Geschiedenis van de late middeleeuwen

Tel. 09 264 40 19 | Marc.Boone@UGent.be

p Meer nierdonaties nodig
Aan het Universitair Ziekenhuis werd in september de 

vijftigste transplantatie uitgevoerd met een nier van een 

levende persoon. De reeks van vijftig niertransplantaties 

is de grootste in Vlaanderen. Bij dergelijke ingrepen zijn 

de donoren altijd door een familieband aan de ontvanger 

verbonden. Van de vijftig donaties waren er tweeëntwintig 

van ouder naar kind, tien tussen zussen en broers. Met een 

nieuwe nier kan de patiënt een kwaliteitsvoller leven leiden. 

De gemiddelde wachttijd voor een nier van een overleden 

persoon bedraagt twee tot vier jaar, bij een levende donatie 

is die aanzienlijk korter. De techniek is bovendien goedkoper 

dan een meestal langdurige of zelfs levenslange hemo- of 

buikdialyse. Nierdonatie is dan ook iets dat moet worden 

gestimuleerd, aldus de specialisten in het UZ Gent. 

j Prof. Patrick Peeters, dienst Nefrologie

Tel. 09 332 45 13 | Patrick.Peeters@UGent.be

p Terug naar Gent
De internationaal gerenommeerde taalkundige, prof. Liliane 

Haegeman, keert terug naar de UGent. Tot 1999 werkte 

professor Haegeman aan de universiteit van Genève, daar-

na in Lille. Aan de UGent zal ze haar onderzoek naar taalvari-

atie voortzetten. De theoretische basis voor het onderzoek 

is het cartografische model, een recente variant van het 

generatieve model dat tot doel heeft de primitieve bouwste-

nen van de zin in kaart te brengen. Het onderzoek betreft 

zowel microvariatie, dit zijn verschillen tussen varianten van 

een taal, als macrovariatie waarbij verschillen tussen talen 

en taalgroepen worden nagegaan. Bij microvariatie gaat 

aandacht naar de Vlaamse dialecten, vooral dan het West-

Vlaams. Bij macrovariatie komen het Engels, de Romaanse 

talen en het Nederlands aan bod. Door haar terugkeer naar 

de UGent kan ze beide onderzoeksvelden, micro- en macro-

variatie, integreren. Zo kan ze onder meer samenwerken 

met onderzoekers die het Nederlands als moedertaal heb-

ben en soms ook een dialect machtig zijn. Voorts is Liliane 

Haegeman opgetogen over de onderzoeksfaciliteiten en het 

toegenomen aantal doctorandi die voor een stimulerende 

onderzoeksomgeving zorgen.

j Prof. Liliane Haegeman, Engelse taalkunde

Tel. 09 264 37 88 | Liliane.Haegeman@UGent.be
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Recht op hulpRecht op hulp

Het kwam al enkele keren in de 

media: kinderen die nood hebben aan 

psychiatrische hulp, kijken aan tegen 

een ellenlange wachtlijst. Kinder- 

en jeugdpsychiater Dirk Deboutte 

geeft ons een genuanceerde kijk op 

psychopathologie bij kinderen.

Auteur: Katrien Vermeulen | Foto: Toon Coussement



weten we intussen ook dat een 

baby tijdens de foetale fase 

wel degelijk al ‘leert’, en wordt 

beïnvloed door bijvoorbeeld stress, 

maar ook toxische stoffen of 

ons voedingspatroon. Dat alles 

maakt dat onze kinderen veel 

kwetsbaarder geworden zijn.”

Wat is volgens u de oplossing 

van het probleem?

“Dat is eigenlijk stof voor een ander 

interview. (lacht) Maar misschien 

is volgende denkoefening wel 

interessant. Die 20% waarover ik 

sprak, heeft recht op hulp. Daar 

blijf ik op hameren. Maar door hen 

die hulp te bieden, zal die groep 

niet verkleinen. In plaats van te 

focussen op het reduceren van die 

20%, is het beter te proberen de 

resterende 80% groter te maken. 

Dat lijkt een klein verschil, maar 

op vlak van beleid is het een totaal 

andere aanpak. Aan de ene kant is 

er intussen steeds betere hulp om 

die 20% te helpen, aan de andere 

kant moet je hulpverleners de tools 

geven om ouders te helpen, want 

ouders zijn in dit verhaal cruciaal. In 

de provincie Antwerpen hebben we 

daaromtrent nu het programma 

Triple P opgestart. Dat staat voor 

Positive Parenting Program, en is 

een alomvattend programma voor 

opvoedingsversterking. Hiervoor 

heb je geen kinderpsychiaters 

nodig, maar wel daartoe opgeleide 

huisartsen, psychologen, 

maatschappelijk werkers en 

verpleegkundigen. Door ouders 

sterker te maken, kunnen we die 

groep van 80% vergroten.”

 

Zijn er vandaag meer kinderen 

met psychopathologie dan 

vroeger?

“Eerst en vooral, die 20% is een 

cijfer dat gebaseerd is op grondig 

wetenschappelijk onderzoek. 

Die kinderen hebben echt een 

probleem dat invloed heeft op de 

ontwikkeling. Of er vandaag meer 

kinderen met problemen zijn dan 

vroeger, weten we niet goed, 

omdat er onvoldoende gegevens 

beschikbaar zijn om te vergelijken 

met pakweg 50 jaar geleden. Toch 

ziet het ernaar uit dat het er zeker 

niet minder zijn vandaag, en er 

zijn argumenten dat het er zelfs 

meer zijn. Die argumenten zijn van 

tweeërlei aard, namelijk de context, 

en neurobiologische aspecten. 

Op vlak van de context waarin 

kinderen opgroeien, is er heel 

veel veranderd. De maatschappij 

is complexer geworden, er zijn 

veel meer prikkels, en dat is dus 

een grotere belasting van het 

neurobiologische apparaat. Ook 

voor ouders is er veel veranderd. 

Zo zijn ze onzekerder geworden, 

ten dele doordat er veel meer 

gepraat wordt over mogelijke 

psychopathologie of stoornissen 

bij kinderen. Daarnaast is er 

ook de factor neurobiologie. 

We zijn tegenwoordig beter 

in staat kinderen, bijvoorbeeld 

prematuurtjes, in leven te houden. 

Lichamelijk zijn die kinderen perfect 

in orde, maar onderzoek heeft 

aangetoond dat onder andere 

omwille van neurobiologische 

gevoeligheid het aantal kinderen 

met psychopathologie bij 

prematuren al 3 à 4 keer hoger 

ligt dan normaal. Bovendien 

In de media spreekt men van 

een schrijnend tekort aan 

kinder- en jeugdpsychiaters. 

Wat is er aan de hand?

“Een tekort betekent uiteraard 

dat er meer vraag is dan wat 

er aangeboden wordt aan hulp. 

Globaal gezien - in onze westerse 

wereld - komt psychopathologie 

ongeveer voor bij 20% van de 

kinderen. Met psychopathologie 

bedoelen we dat er geen manifeste 

lichamelijke aandoening is, maar 

dat die kinderen toch op een 

bepaalde manier niet goed kunnen 

functioneren. Niet al die kinderen 

hebben ook effectief hulp nodig. 

Het is pas een aandoening als 

je er ook echt last van hebt. Bij 

ongeveer 10% gaat het om een 

zeer ernstige psychopathologie, 

waarbij het niet voorbij gaat als 

men volwassen is. Dan kan men 

eigenlijk spreken van een handicap. 

Diegenen die echt hulp nodig 

hebben, komen door het tekort op 

een lange wachtlijst terecht.”

Veel Belgische artsen trekken 

naar Nederland. Hoe komt dat?

“Ik heb zelf 12 jaar in Nederland 

gewerkt, en wat daar opvalt 

is het beleid van schaarste. In 

Nederland creëert men bewust 

een schaarste aan artsen. De 

artsen zelf willen dat ook, omdat 

ze zo een hogere marktwaarde 

hebben. In Nederland verdien je 

dus meer als arts. Daar komt nog 

eens bij dat je als buitenlander 

geen belastingen betaalt op de 

eerste 30% van je loon. Ook zijn 

de werkomstandigheden beter in 

Nederland dan in België.”

 31 31

Info p 
Prof. dr. Dirk Deboutte
Vakgroep Psychiatrie en Medische 
Psychologie
De Pintelaan 185 K12f, 9000 Gent
Tel. 09 332 43 75
Dirk.Deboutte@UGent.be

Psychopathologie bij Psychopathologie bij 
kinderenkinderen
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p KENNISMAKERS | 23-10-08 

 Dag van de Onderzoeker

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) viert dit 

jaar zijn tachtigste verjaardag en organiseert daarom op 

23 oktober Kennismakers - Dag van de Onderzoeker. Met 

dat verjaardagsfeest wil het FWO de onderzoeker centraal 

stellen. In het auditorium 2000 in Paleis 10 van de Brus-

selse Expo, waar het evenement plaatsvindt, staan er die 

dag zeven thematische sessies op het programma die 

tweemaal twee uur duren. Het volledige programma en 

een registratieformulier zijn terug te vinden op de website 

van het event.

j kennismakers@fwo.be | www.kennismakers.be

p ALUMNI AFTER WORK | 06-11-08 

 Oud-studenten ontmoeten elkaar

De UGent bouwt momenteel haar alumniwerking uit. 

Een nieuwe online community, extra stimulansen voor 

faculteitskringen en gloednieuwe activiteiten. Zo vindt op 

6 november de eerste 'Alumni After Work' plaats. Jonge 

UGent-alumni ontmoeten elkaar vanaf 18u in de ArtCube, 

en maken er een spetterende party van. Ook UGent-mede-

werkers en laatstejaarsstudenten zijn van harte welkom.

j www.alumniafterwork.be

p SARTON LEERSTOEL | 13-11-08

 Toegekend aan Deense professor

De Sarton Leerstoel voor de Geschiedenis van de Weten-

schappen aan de Universiteit Gent wordt dit jaar toege-

kend aan professor Jens Høyrup (Universiteit van Roskilde, 

Denemarken).  Op donderdag 13 november 2008 om 16u 

houdt professor Jens Høyrup zijn inaugurale rede in Het 

Pand met als titel: Baroque mindset and the new science: 

the dialectic of the seventeenth-century culture. 

De inaugurale rede staat open voor alle belangstellenden, 

mits aanmelding. 

j Oona.Sinnaeve@UGent.be | www.sartonleerstoel.ugent.be

p UPDATE@CAMPUS | 27-11-08

 Avondsessie voor bedrijven

Op 27 november vindt in het Labo Magnel in Zwijnaarde 

een avondsessie plaats rond de organisatie van een extern 

technologisch partnership en efficiënt samenwerken over 

de bedrijfsgrenzen heen. Docent van dienst is ir. Herman 

Derache. Hij leert de deelnemers de belangrijkste do’s & 

don’ts en haalt praktijkvoorbeelden aan van het Belgische 

bedrijfsleven en de kenniscentra..

j aig@kviv.be | www.fi rw.UGent.be/aig/

p POWER-LINK | 27-11-08

 Beurs rond hernieuwbare energie

Power-Link, het kennisplatform van de Universiteit Gent en 

haar hogeschoolpartners dat innovatief onderzoek stimu-

leert rond duurzame en hernieuwbare energie, wordt op 

27 november officieel gelanceerd.

Vanaf 13u vormt het Greenbridge wetenschapspark het 

decor voor een ‘clean tech’ seminarie, een ‘new tech’ 

energiebeurs en ‘high tech’ demonstraties van energie-

technieken en -transporten. Het volledige programma 

staat op de website.

j info@power-link.be | www.power-link.be

p PIRANESI | Tentoonstelling tot 18-01-09

Nog tot 18 januari 2009 loopt in het Gentse Museum 

voor Schone Kunsten de tentoonstelling PIRANESI. 

Die tentoonstelling toont een uitzonderlijke verzameling 

prenten en boeken van de Italiaanse kunstenaar Giovanni 

Battista Piranesi (1720-1778). Hij is vooral bekend om-

wille van zijn Romeinse stadsgezichten, gebouwen en ge-

fantaseerde bouwwerken. 

De tentoonstelling werd samengesteld en gerealiseerd 

door een onderzoeksteam van de vakgroep Architectuur 

en Stedenbouw van de UGent. Het is de eerste keer dat 

het publiek de collectie kan bezichtigen.

j www.mskgent.be
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Zoekt u een locatie voor een kleine vergadering, of een groot internationaal 

congres, voor een incentive of een opleiding voor uw personeel of 

voor een personeelsfeest? In Gent vindt u voor elk evenement een 

geschikte venue.

Gent Congres

Officieel congresbureau 

voor Gent en Oost-Vlaanderen

 professioneel advies en begeleiding, 

volledig kosteloos  hotels, vergader- en 

dinerlocaties, andere diensten  creatieve 

ideeën en tips voor randactiviteiten  

promotionele ondersteuning

www.gentcongres.be | info@gentcongres.be

T: +32 (0)9/224 44 95 | F: +32 (0)9/224 44 98

C i tade lpa rk  bus  3  | 9000 Gent  

‘ M E D I E VA L  M A N H AT TA N ’
De ideale plaats voor uw volgend congres, vergadering of incentive

Gent
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EX
PO

10.10.2008 > 18.01.2009

The Smile of
Buddha

Universiteit Gent schenkt zijn lezers 15 duotickets 
voor de tentoonstelling The Smile of Buddha.

Stuur een e-mailtje naar Magazine@UGent.be met vermelding van je coördinaten. 
Wees er snel bij! De eerste 15 reacties worden beloond met twee gratis tickets.

1600 jaar boeddhistische kunst in Korea

 |  oktober 2008universiteit gent




