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    edito
Bij het eerste magazine van het jaar passen alleen warme en oprechte 

wensen. Alle reden dus om u aan het begin van het nieuwe jaar sterkte 

en geluk toe te wensen. Daarvoor zijn goede gezondheid, vertrouwde 

en inspirerende en collegiale relaties en een verrijkende werkomgeving 

belangrijke voorwaarden. Als het jullie allen goed gaat, gaat het onze 

universiteit goed.

Onderwijs en onderzoek draaien om mensen, een universiteit bestu-

ren ook. Met alle terechte aandacht voor individuele prestaties blijf ik 

me realiseren dat een hechte en open samenwerking een nuttige en 

onmisbare voorwaarde is. De hele universiteit vaart wel bij een grote 

groep gedreven mensen die elke dag opnieuw op hún manier vorm 

geven aan een bloeiende universitaire gemeenschap.

In 2009 behaalde de UGent volgens een rangschikking van The Scientist 

de eerste plaats in België op gebied van wetenschappelijke werkomge-

ving. De UGent staat op de achtste plaats in de niet-VS-lijst van ‘Best 

Places to Work in Academia’. Met de inspanning van jullie allen kunnen 

wij vol vertrouwen deze koers verderzetten!

2010 wordt beslist een jaar vol uitdagingen voor de UGent. Het bou-

wen aan onze sterke positie als universiteit en de noodzaak om het 

onderwijs en onderzoek te richten op kwaliteit zullen het jaar levendig 

en boeiend houden. 

In alles wat we doen, zullen we ons steeds bewust zijn dat dit het werk 

is van mensen, met hun eigen onderlinge verschillen, die we respec-

teren, mensen die het academische klimaat van open debat aan de 

UGent waarderen en ondersteunen. Alleen op die manier kan een uni-

versiteit in debat gaan op een waardige manier die ze moet uitstralen. 

Ik wens u oprecht een gelukkig 2010!

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Jonge vorsers zetten  
kankeronderzoek voort p

IceCube p 
Drie onderzoekers van de vakgroep Fysica en Ster-

renkunde verbijten de ijzige vrieskou van Antarc-

tica en bouwen in de ijswoestijn mee aan ’s werelds 

grootste telescoop: IceCube. In een ijsblok van liefst 

één kubieke kilometer(!) plaatsen ze duizenden licht-

gevoelige detectoren die elementaire deeltjes uit de 

kosmos zichtbaar moeten maken, de mysterieuze 

neutrino’s.



ugent

 2

een klein radertje in dat hele pro-

ces. Het scenario lag op voorhand 

vast. Door omstandigheden was de 

filmploeg er eerder dan voorzien 

en moest het heel snel gaan. Ons 

wetenschappelijk project sluit aan 

bij het concept van het programma. 

We voeren sinds 2000 geologisch 

onderzoek in Chili. Dat spitst zich 

toe op zware aardbevingen. In mei 

1960 vond in Valdivia de zwaarste 

aardbeving plaats die ooit werd 

opgemeten. Die had een magnitude 

van 9,5. We willen achterhalen wat 

de kans is dat zoiets zich opnieuw 

voordoet.”

Hoe onderzoeken jullie dat 

precies?

Marc De Batist en Jasper Moer-

naut: “Daarvoor gaan we op zoek 

naar sedimenten. Er is in Zuid-Chili 

een ketting van gelijkaardige me-

ren van zowat 350 kilometer lang. 

De meeste meren hebben we al 

onderzocht. Aardbevingen laten 

Waarom omschrijven jullie 

Darwin als een geoloog?

Marc De Batist en Jasper Moer-

naut: “Omdat hij zichzelf in eerste 

instantie als geoloog zag ... Toen 

Darwin in de Andes rondtrok, kwam 

hij tot het besef dat de aarde veel 

ouder moest zijn dan de kerk en we-

tenschappers tot dan beweerden. 

In Concepción zag hij de gevolgen 

van een aardbeving. De stad was 

Schokkend onderzoek naar aardbevingen in Chili

De reis die Charles Darwin van 1831-1836 met de HMS Beagle maakte, wordt gezien als de be-

langrijkste reis ooit. De inzichten die Darwin toen opdeed, liggen ten grondslag aan zijn latere evo-

lutietheorie. In het Darwinjaar doet Canvas samen met de VPRO de historische wereldreis over 

en brengt daarvan crossmediaal verslag uit in ‘Beagle, in het kielzog van Darwin’. Wetenschap-

pers kunnen voor een tijdje aan boord komen van de Clipper Stad Amsterdam met hun onderzoek 

of in de marge bijdragen aan de centrale doelstelling van het project: een overzicht geven van de 

verwezenlijkingen van Darwin én van de huidige staat van de wereld en de wetenschap. Vanuit de 

UGent zijn twee opmerkelijke projecten weerhouden: ‘Aardbevingen voor de kust van Chili’ (Marc 

De Batist) en ‘Wolfspinnen op de Galapagoseilanden’ (Charlotte De Busschere).

Beagle
een weergaloos wetenschappelijk avontuur

Geoloog Marc De Batist en zijn team proberen 

de periodiciteit van aardbevingen in Chili in kaart 

te brengen. Daartoe onderzoeken ze sedimen-

ten. Ook Darwin maakte in Chili een aardbeving 

mee. Het bracht hem inzichten bij die aan de 

basis liggen van de evolutieleer. Marc De Batist 

is in januari te zien in de Beagle-reeks op Canvas. 

Jasper Moernaut werkt aan een doctoraat over 

het project. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto's: Marc De Batist

volledig vernield, ook stelde Darwin 

de opheffing van een eiland en de 

kustzone vast. Het ging om een ver-

schuiving van ongeveer 1,5 meter. 

Daarbij waren mariene lagen boven 

zeeniveau opgeheven. Later ont-

dekte hij ook op hoogtes van 4.000 

meter mariene lagen. Dit bracht 

hem een tijdsbesef bij dat helemaal 

nieuw was in die tijd: geologische 

processen verlopen heel traag en 

geleidelijk. Dit nieuwe inzicht speelde 

een cruciale rol bij het ontwikkelen 

van de evolutieleer, denk aan het 

uitsterven van species.” 

Hoe was het aan boord van  

‘de Beagle’?

Marc De Batist: “Het is een schit-

terend schip. Gelukkig ben ik nooit 

zeeziek. De wind kan daar fel tekeer 

gaan en enorme golven veroorza-

ken. Voor het eerst werd ik ook met 

de wetmatigheden van een groot-

schalig tv-programma geconfron-

teerd. Wetenschappers zijn maar 
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een magnitude van pakweg 8,0. 

Weliswaar ben je ook dan beter 

niet in de buurt! De iets lichtere 

aardbevingen komen zowat om de 

honderd jaar voor. Vraag is wat de 

interactie is met de periodiciteit 

van de echt zware aardbevingen. 

Onderzoekswerk is er dus meer 

dan voldoende.” u

Als je daar dan toch sporen terug-

vindt, is het een aanwijzing dat het 

om een krachtige aardschok ging.” 

Weten jullie al iets meer over 

de periodiciteit van  

de bevingen?

Marc De Batist en Jasper Moer-

naut: “Een vergelijkbare aardbeving 

aan die van 1960 vond in 1575 

plaats. Er is wellicht een periodi-

citeit van 200 tot 500 jaar. Mooi 

cyclisch is het niet. Soms zijn er 

veel meer sterke aardbevingen dan 

gewoonlijk. Hoe dat komt, is moei-

lijk na te gaan. We hebben wel een 

vermoeden. Aardbevingen worden 

veroorzaakt door de oceanische 

plaat die onder het continent 

schuift. Die plaat is echter niet 

mooi vlak. Ook de onderkant van 

het continent is niet egaal. Deze 

oneffenheden kunnen voor haperin-

gen zorgen. Naast de echt zware 

aardbevingen, zijn er ook geregeld 

minder zware aardbevingen met 

sporen na, bijvoorbeeld onder de 

vorm van grovere puinlagen of 

vervormde lagen. Met seismische 

technieken proberen we die in 

beeld te brengen. Ook halen we 

monsters naar boven. Als alles 

goed gaat, duurt het toch wel een 

week voordat we goed materiaal 

kunnen opboren. De weersom-

standigheden zijn vaak te guur en 

kunnen voor vertraging zorgen. 

Die monsters worden daarna ge-

analyseerd en in gespecialiseerde 

laboratoria gedateerd. Wanneer 

je duizenden jaren in de tijd kunt 

teruggaan, is het wellicht mogelijk 

om de periodiciteit van de aard-

bevingen na te gaan. Door dit van 

meer naar meer te volgen, krijgen 

we ook een beeld van welke aard-

bevingen zich waar hebben voor-

gedaan. Het komt er ook op aan 

om uit te zoeken wat de kracht 

van de aardbevingen was. In de 

meren zijn er plaatsen die minder 

gevoelig zijn voor aardbevingen. 

Info p 
Prof. Marc De Batist 
Jasper Moernaut
Vakgroep Geologie en Bodemkunde
Tel. 09 264 45 87
Marc.DeBatist@UGent.be 
Jasper.Moernaut@UGent.be

De Beagle-aflevering over het geologisch 

onder zoek van professor De Batist en zijn team 

is te zien op woensdag 27 januari omstreeks 

20.40 uur op Canvas, VRT.

“Darwin was eigenlijk een geoloog.”

Vanop een boorplatform  
gaan de wetenschappers  

op zoek naar sedimenten.
Op de meeste meren duurt  

het toch wel een week  
voordat ze goed materiaal  

kunnen opboren.
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Wolfspinnen vind je wereldwijd. Het 

zijn jagers die hun prooi zelf vangen 

en onmiddellijk opeten, een web 

weven ze niet. Wolfspinnen kunnen 

onderling vrij agressief zijn, maar 

voor mensen zijn ze onschadelijk. 

Charlotte De Busschere wil vooral 

uitzoeken hoe de wolfspinnen van 

de Galapagoseilanden zijn ontstaan 

en geëvolueerd. 

Eerder onderzoek toonde aan dat er 

op de vulkanische Galapagoseilanden 

zeven soorten wolfspinnen van het 

genus Hogna zijn. “Ze komen voor in 

drie verschillende habitats: sommige 

op de hoger gelegen delen van de 

eilanden, andere op de lagere delen 

en een laatste soort vind je overal. 

We dachten eerst dat deze laatste 

spinsoort de voorouder was en dat 

daaruit de andere soorten waren 

ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat dit 

niet klopt. Als je spinnen van eenzelf-

de habitat bekijkt, zien ze er morfolo-

gisch hetzelfde uit. De spinnen die in 

het over specifieke soorten als ze 

niet meer kunnen kruisen. Bij de 

wolfspinnen van Galapagos weten 

we dat nog niet. Daarom gaan we 

kijken of bepaalde soorten nog met 

elkaar kunnen ‘balsen’. Dit is een 

ritueel verleidingsgedrag bij dieren. 

Mannetjes gaan dan bijvoorbeeld 

met hun pootjes trommelen. Heeft 

deze vibratie invloed op het vrouw-

tje? Diverse factoren spelen een 

rol, wat het onderzoek complex 

maakt. Het mannetje moet goed 

weten dat het om een vrouwtje 

van eigen soort gaat, en dat het 

nog maagd is. Hij loopt het risico te 

worden opgegeten. De vrouwtjes 

zijn immers vrij agressief. Een man-

netje kan zoiets aanvoelen. Het 

gaat om prikkels waarnaar nog 

heel veel onderzoek wordt gedaan”, 

aldus Charlotte De Busschere. 

Een betere kennis van de evolutie 

van wolfspinnen leidt tot meer in-

zicht in hoe diersoorten evolueren. 

“En het heeft ook invloed op de be-

scherming van het ecosysteem. Als 

je streeft naar diversiteit, behoud 

je best de genetische variatie. Dit 

is immers de basis van de evolutie. 

Het onderzoek laat ook zien dat elk 

individu een pakket met genetische 

informatie is, waarvan slechts een 

deel tot expressie komt. Dat bepaalt 

je morfologie. De kans bestaat dat 

een groot deel niet tot expressie 

komt. Hiervoor gebruikt men de 

term ‘cryptische’ of verborgen varia-

tie. Die kan van belang zijn wanneer 

een individu in een ander milieu 

terechtkomt. Ook toont dit aan dat 

genetische variatie cruciaal is, want 

zo kun je op eventuele veranderin-

gen inspelen.”  

hoger gelegen gebieden voorkomen, 

hebben bijvoorbeeld een donkerdere 

kleur dan de spinnen van de lager 

gelegen gebieden. Onderzoek wees 

echter uit dat er genetische verschil-

len zijn en ze dus onafhankelijk van 

elkaar zijn ontstaan”, zegt Charlotte 

De Busschere. 

Dat leidt meteen tot verdere onder-

zoeksvragen. Neem bijvoorbeeld de 

spinnen met een donkerder kleur. 

Wordt de kleur genetisch bepaald 

of gaat het om een adaptatie aan 

de omgeving? “Zoiets kun je testen 

door jonge individuen in een andere 

habitat te laten opgroeien en te 

kijken of ze er door invloed van de 

omgeving anders gaan uitzien. Gaan 

de donkere wolfspinnen zich in een 

zonrijke omgeving verschuilen om 

zich tegen de warmte te bescher-

men? Sterven ze vlugger wanneer 

er geen schuilplaatsen zijn? Deze 

en andere veldexperimenten zou ik 

graag doen. Zo kunnen we meer te 

weten komen over het nut van de 

morfologie en ook over hun gedrag. 

Het onderzoek hiernaar staat nog in 

de kinderschoenen”. 

Uitwisseling van genen
Ook wil Charlotte De Busschere 

nagaan of er een uitwisseling van 

genen was, een zogenaamde gene 

flow. “Het gebeurt dat een deel van 

de populatie zich afsplitst omwille 

van een geografische barrière. Hoe 

dichter de grens, hoe moeilijker het 

uitwisselen van genen. We hebben 

De Galapagoseilanden, aan de evenaar in de 

Stille Oceaan, zijn afgelegen en daarom bijzonder 

interessant om de fauna en flora te bestuderen. 

Biologe Charlotte De Busschere voert er onder-

zoek naar de evolutie van wolfspinnen. Dit is be-

langrijk omdat het een gerichte bescherming van 

het ecologisch systeem mogelijk maakt. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto's: Charlotte De Busschere

Wolfspinnen najagen op Galapagos

Info p 
Charlotte De Busschere
Vakgroep Biologie
Tel. 09 264 50 56
Charlotte.DeBussschere@UGent.be

Lange traditie
België speelt een belangrijke rol in het weten-

schappelijk onderzoek op de Galapagoseilanden. 

Zo werd er in 1959 de Charles Darwin Foundation 

opgericht onder Belgische wetgeving. De eerste 

president was professor Victor Van Stralen, toen 

directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen. De stichting heeft 

tot doel om het ecosysteem en de natuurlijke 

eilanden te beschermen. Er vinden ook geregeld 

wetenschappelijke expedities plaats.
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tijdens de middagpauze. Trouwens, 

trainen bestaat er meestal niet in 

om gewoon te spelen. Oefenen doe 

je bijvoorbeeld door de verschil-

lende openingen te analyseren en 

de computer mee te laten denken 

over mogelijke zetten.” Voorlopig 

blijft het dus bij trainingen buiten 

de werkuren. “Mocht ik nog be-

ter worden, dan zou een fulltime 

schaakcarrière misschien wel 

kunnen, maar ik denk niet dat het 

mij zou liggen. Het is een eenzaam 

bestaan, met veel concurrentie en 

vermoeiende wedstrijden. Mensen 

denken soms dat het een spelletje 

blijft en dat we na de match gezel-

lig samen een pint gaan pakken, 

maar niets is minder waar. Na een 

zware wedstrijd ben je blij dat je in 

je hotelkamer kan gaan uitrusten.”

 

doen. Soms duren wedstrijden im-

mers 4 à 5 uur, en dan is het van 

belang dat je in topvorm bent zodat 

je ook op het eind nog meekan. In 

zulke lange partijen kan een goede 

lichamelijke conditie echt het ver-

schil maken.”

Bart Michiels mag zich al sinds zijn 

17e Internationaal Meester noe-

men en hij heeft sinds vorig jaar 

al het eerste resultaat van groot-

meester op zak. Wint hij nog twee 

grootmeestertornooien dan krijgt 

hij de titel van Grootmeester. Hoe 

combineer je zulk een topniveau 

ook nog eens met een doctoraat 

over elektromagnetisme? “Mijn 

doctoraat komt alleszins altijd op 

de eerste plaats, maar ‘s avonds 

en in de weekends heb ik genoeg 

tijd om te oefenen voor het scha-

ken. Op dit moment is het allemaal 

goed te combineren.” Bart toont 

alvast de discipline die je van een 

grootmeester verwacht, want de 

verleiding om zijn werkdagen te 

vullen met schaakpartijtjes, voelt hij 

niet. “Er staat hier wel een schaak-

bord, maar dat is vooral omdat 

veel van mijn collega’s hier zelf ook 

graag eens een wedstrijdje spelen 

De Benny Vansteelantprijs wordt 

elk jaar door de UGent uitgereikt 

aan studenten die topsport en 

studies combineren. Ingenieur Bart 

Michiels stelde zich weliswaar kan-

didaat voor de prijs, maar schatte 

de kans dat hij ook zou winnen niet 

echt hoog in. “Omdat schaken toch 

een buitenbeentje blijft in de sport”, 

zo zegt hij zelf. “Ik ben dan ook 

echt blij dat schaken hier aan de 

universiteit erkend wordt als een 

topsport. Veel mensen zien het niet 

echt als een sport, hoewel het toch 

aan alle kenmerken voldoet.  

Het gaat immers om een - vaak 

bikkelharde - strijd waarbij één ie-

mand de wedstrijd wint. Bovendien 

start iedereen als beginneling aan 

schaken en is het iets dat je moet 

leren door te trainen.”

In tegenstelling tot wat velen den-

ken, gaat het daarbij niet enkel om 

mentale training. “Op aanraden van 

een Russisch grootmeester werk 

ik nu ook aan mijn fysieke conditie. 

Ik train door aan rope skipping te 

Info p 
Bart Michiels 
Vakgroep Informatietechnologie 
Tel. 09 264 33 16 – Bart.Michiels@UGent.be

Pientere studenten die regelmatig een potje schaken,  

dat is niet zo verwonderlijk. Maar een student Toege-

paste Natuurkunde die zijn doctoraat vlotjes combineert 

met schaken op topniveau is heel wat minder evident. 

Bart Michiels kreeg er dan ook verdiend de Benny  

Vansteelantprijs voor.

Auteur: Katrien Vermeulen | Foto: Nic Vermeulen

Doctoraatsstudent en topsporter 
Bart Michiels

“Schaken voldoet  
aan alle kenmerken  
van topsport.”
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merrie drachtig te maken, wel om 

embryo’s te onderzoeken. Maar 

toevallig bood het Animal Embryo 

Centre in Maria-Hoop (Nederland) 

aan om dat embryo toch in te plan-

ten in een merrie, met SMICSI als 

resultaat.”

Mama’s kindje
Omdat Katrien Smits voor haar 

onderzoek heel wat eicellen nodig 

heeft om te bevruchten, haalt zij 

wekelijks een aantal eierstokken 

op bij een slachthuis. “Dat levert 

me meteen zo’n vijftig eicellen 

op. Wil ik datzelfde aantal van le-

vende paarden kunnen gebruiken, 

dan heb ik daar zo’n tien merries 

voor nodig. Bovendien zijn bij een 

eigenlijke eicelcollectie bij levende 

merries minstens drie medewer-

kers betrokken. Een dure, arbeids-

intensieve maar weinig efficiënte 

bezigheid dus”, legt de doctoraats-

studente uit. 

SMICSI, een vos merrieveulentje, 

dankt haar naam aan de familie-

naam van de onderzoekster die 

haar in het labo verwekte, Smits, 

en aan de techniek waarmee dat 

gebeurde, ICSI.

“Voor mijn doctoraatsstudie doe ik 

onderzoek naar de genexpressie bij 

in vitro embryo’s in vergelijking met 

in vivo embryo’s. Ik vergelijk met 

andere woorden embryo’s die ont-

staan zijn in het labo met embryo’s 

die zich ontwikkelen in de baar-

moeder. Daarvoor moest ik in de 

eerste plaats de technieken voor 

een geassisteerde bevruchting on-

der de knie krijgen”, begint Katrien 

Smits haar verhaal. Een van die 

technieken is ICSI, een methode die 

ook voor mensen toegepast wordt. 

Daarbij spuit men onder de mi-

croscoop via een zeer fijne glazen 

naald een spermacel in de eicel. 

“Het was aanvankelijk niet mijn 

bedoeling om daadwerkelijk een 

De wetenschappers van de faculteit 

Diergeneeskunde van de UGent zitten 

niet stil. Nadat zij er deze zomer voor 

het eerst in slaagden om met een spe-

ciale techniek een verlamd veulen op-

nieuw te laten lopen, zorgt doctoraats-

studente Katrien Smits voor een nieuwe 

primeur in ons land. Zij bevruchtte vorig 

jaar met succes een eicel van een  

merrie via intracytoplasmatische  

sperma-injectie (ICSI), waarna eind  

oktober SMICSI geboren werd: het  

eerste Belgische proefbuisveulen.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto’s: Caroline Vincart

Faculteit Diergeneeskunde stunt opnieuw

Eerste Belgische proef buis
veulen staat op stal
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helpen, al biedt het ook mogelijkhe-

den voor eigenaars van hengsten 

met weinig beweeglijk sperma.”

Hoewel de paardensportwereld en-

thousiast reageert op de geboorte 

van SMICSI, wijst Smits erop dat 

het veulentje eigenlijk economisch 

weinig waardevol is. De merrie 

heeft immers een onbekende 

moeder en daardoor geen echte 

stamboom. Maar wat SMICSI aan 

waarde mist voor de liefhebber, 

maakt ze goed in waarde voor de 

wetenschap. SMICSI is immers 

het eerste Belgische veulen dat 

via de ICSI-techniek ter wereld 

kwam. Enkel Italië en het Verenigd 

Koninkrijk slaagden eerder in dat 

huzarenstuk. “Daardoor is de toe-

komst van SMICSI nog erg onzeker. 

Momenteel zijn er twee mogelijkhe-

den. Ofwel blijft ze eigendom van de 

universiteit en blijven we ze verder 

opvolgen. Ofwel adopteer ik haar”, 

voorspelt Smits met een groot 

moederhart over ‘haar’ paard.   

was en amper een kwartier later 

was ze al aan het veulenen. Hoewel 

de bevalling uitgerekend was op 4 

november, wijdt Smits de vroeg-

geboorte eerder aan natuurlijke 

oorzaken dan aan de gebruikte 

vruchtbaarheidstechniek. “Hoewel 

er bij mensen een licht verhoogd 

risico bestaat op vroeggeboorte 

na een medisch geassisteerde 

bevruchting, denk ik dat bij Quelle 

Gapx het einde van het drachtsei-

zoen een grotere rol speelde. Het 

paargedrag van paarden is immers 

seizoensgebonden en haar dracht 

viel al vrij laat. Ik sluit een medische 

oorzaak niet uit, maar dat valt on-

mogelijk te concluderen op basis 

van één geval.” 

Een ander verschil met de behan-

deling bij mensen is het traject 

dat zij doorlopen om zich voor te 

bereiden op het verzamelen van 

eicellen. Vrouwen starten immers 

enkele weken vooraf met een hor-

monenkuur die ervoor moet zorgen 

dat hun dokter genoeg eicellen kan 

oogsten. Ook op de embryotrans-

fer, de eigenlijke inplanting van het 

embryo in de baarmoeder, moeten 

zij hun lichaam medicinaal voorbe-

reiden. “Bij paarden is dat niet zo. 

Merries zijn immers niet gevoelig 

voor zo’n hormoonbehandeling, 

waardoor we geen meerdere ei-

cellen tegelijk kunnen laten rijpen.  

Willen we eicellen bij een levende 

merrie verzamelen, dan kunnen we 

hun cyclus dus niet op die manier 

bijsturen en ligt het aantal eicellen 

dat we verkrijgen heel laag”, ver-

klaart Smits. “Een derde verschil 

is de doelgroep van de techniek. 

Bij mensen zijn het vooral mannen 

met vruchtbaarheidsproblemen die 

baat hebben bij de ICSI-techniek. 

Een enkele spermacel volstaat im-

mers om een eicel te bevruchten. 

Bij paarden wordt de techniek 

momenteel vooral gebruikt om 

eigenaars van waardevolle merries 

met vruchtbaarheidsproblemen te 

Ook de eicel waaruit SMICSI ont-

stond was afkomstig van een ge-

slachte en dus onbekende merrie. 

Nadat Smits de eicel bevruchtte 

met een spermacel uit een in-

gevroren staal, liet zij die negen 

dagen opgroeien in een broedstoof. 

“De kunstmatige bevruchting van 

paarden is een echte afvalrace”, 

legt ze uit. “Ik heb in totaal 27 

eicellen bevrucht, maar niet elke 

bevruchting lukt. De eicellen waar 

ik wel in mijn opzet slaagde, moe-

ten zich vervolgens delen tot een 

blastocyst. Dat is een embryo dat 

zich al deelde tot meer dan hon-

derd cellen. Veel embryo’s delen 

een paar keer, maar sterven dan 

af. Uiteindelijk kon ik twee blasto-

cysten laten overbrengen naar 

het centrum in Nederland.” Daar 

plantten een aantal medewerkers 

die embryo’s in bij Quelle Gapx, één 

van hun eigen merries. Zes dagen 

later stelden dierenartsen vast 

dat een embryo zich had ontwik-

keld tot een vruchtblaasje en dat 

de merrie dus drachtig was. “Voor 

het grootste deel van haar dracht, 

bleef Quelle Gapx in Nederland. 

Pas na tien maanden kreeg ze een 

plekje in onze stal en enkele weken 

later, op 27 oktober kwam SMICSI 

ter wereld. Eigenlijk kan je dus stel-

len dat ons veulentje drie moeders 

heeft: een onbekende, biologische 

moeder, een draagmoeder en 

mijzelf als pleegmoeder”, lacht de 

onderzoekster.

Ook getest op mensen
De bevalling zelf verliep volgens 

Smits zonder problemen, al maak-

ten merrie en veulen het best 

spannend. Op 27 oktober, rond 

half elf ’s avonds, kreeg de studente 

telefoon dat de merrie onrustig 

Info p 
Katrien Smits 
RBU – vakgroep Verloskunde, 
Voortplanting en Bedrijfs-
diergeneeskunde 
Tel. 09 264 75 61 
Katrien.Smits@UGent.be
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Een nieuw jaar, vol verwachtingen en hoopvolle wensen. Maar ook een terugblik naar 2009.  

Dat leest u hieronder in de ‘nieuwjaarslijstjes’ van een aantal UGent’ers. Uit elke faculteit kozen we 

een vakgroepvoorzitter, en ook alle UGent-directeurs en bestuursleden werden dezelfde drie vragen 

voorgeschoteld. 

Foto’s: UGent, Nic Vermeulen

Welke gebeurtenis in 2009 zal u  
aan de UGent niet snel vergeten?

Wat was voor u het hoogtepunt van 
het voorbije jaar? 

Welke verwachtingen koestert u  
in 2010 aan de UGent?

Rector  
Paul Van Cauwenberge

Het tragische ongeval in november, waarbij 
drie studentinnen van het eerste bachelorjaar 
Geneeskunde om het leven kwamen, zal ik 
nooit vergeten. Het leed van de ouders, familie 
en vrienden, vooral tijdens de uitvaartplechtig-
heden, zal me steeds bijblijven. Maar ik onthou 
van deze triestige periode ook iets positiefs: 
de solidariteit van de medestudenten en het 
personeel van de faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen. Ze hebben hun 
hart getoond en hebben hun verantwoordelijk-
heid genomen.

Het hoogtepunt voor mij was gelegen in maart. 
De sympathie die ik van onze universitaire 
gemeenschap heb mogen ervaren bij mijn 
herverkiezing tot rector van de UGent. Rector 
zijn van een grote en complexe universiteit 
is weliswaar zeer boeiend, maar het is geen 
makkelijke taak en in de afgelopen 4 jaar heb ik 
uiteraard fouten gemaakt, zaken verkeerd  in-
geschat, mensen op de tenen getrapt en 
anderen dienen te ontgoochelen. Het kleine 
aantal echte tegenstemmen was een teken 
voor mij dat mijn werk de afgelopen jaren werd 
geapprecieerd.

Ik verwacht van alle geledingen van de UGent 
dat zij ons motto ‘Durf Denken’ in al hun 
activiteiten werkelijk toepassen. Er staan ons 
waarschijnlijk nog een paar moeilijke jaren te 
wachten omwile van de economische recessie. 
We zullen nog meer keuzes dienen te maken 
dan tot nog toe. Kiezen is steeds wat verliezen, 
maar doet ons dan weer nadenken over onze 
kerntaken. Als persoonlijke wens voor 2010 
hoop ik wat meer aandacht te kunnen beste-
den aan en tijd vrijmaken voor mijn familie 
(echtgenote, 3 kinderen, 5 kleinkinderen en 
mijn vader). Ik kijk uit naar de geboorte van 
het derde kindje van onze dochter Barbara 
en wens haar en haar man Tim een gezonde 
baby toe.

Vicerector  
Luc Moens

De universiteit is in het voorbije jaar sterker 
en interessanter geworden op al haar kernter-
reinen. Maar als ik eerlijk mag zijn, hebben de 
pijnlijke gebeurtenissen in 2009 een diepere 
indruk op mij nagelaten. Het overlijden van mijn 
vriend, decaan John Vincke, die ik heb bewon-
derd om zijn werk, zijn levenshouding en de 
waardige manier waarop hij is omgegaan met 
zijn ziekte en zijn dood. En recent, het ongeval 
waarbij de universiteit drie van haar eerste-
jaarsstudenten verloor. Zo veel hoop, zo veel 
belofte, zo veel leven dat er niet zal zijn, zo veel 
liefde en verdriet.

Dat is geen moeilijke vraag. Ik ben dit jaar 
getrouwd met Lieve, met wie ik al jaren geluk-
kig ben. Voor ons trouwfeest verzamelden we 
enkel de mensen die ons het meest nabij staan 
en het werd een dag waar we vandaag nog 
altijd van genieten.

Verwachtingen, daar klinkt ‘wachten’ in. Ik plan 
liever. Voor de universiteit staat er heel wat te 
gebeuren: de speerpunten in onderzoek, nieu-
we vormen van onderwijs, grote plannen voor 
de valorisatie, bouwprojecten, de hervorming 
van de directie Personeel en Organisatie en 
al die projecten die in de faculteiten op stapel 
staan. Maar natuurlijk zijn er factoren die ons 
ontsnappen en daar wacht je dan inderdaad af 
en je hoopt dat het goed zal gaan. Ik zie 2010 
als een jaar waarin we de snelle evolutie van de 
universiteit even zullen moeten temporiseren. 

Academisch beheerder  
Koen Goethals

Uiteraard de herverkiezingen van de rector 
en de vicerector en dit met bijzonder overtui-
gende percentages: geslaagd met de grootste 
onderscheiding en felicitaties van de jury. De 
spanning voor de verkiezingen en de ontlading 
daarna toen duidelijk werd dat de universiteit 
een overtuigend mandaat gegeven hadden. 
Het was een beklijvende periode.

Er zijn er (gelukkig) een aantal. Als ik er een 
persoonlijke uit moet pikken; een trip met mijn 
dochter naar New York. Fantastische stad die 
ik met mijn dochter een stukje (voor het eerst) 
mocht ontdekken. Algemener, het feit dat het 
200ste geboortejaar van Darwin voor heel wat 
evenementen heeft gezorgd waar ik bijzonder 
in opgegaan ben en waar ik zelfs kon aan mee-
werken. Eens bioloog, altijd bioloog.

Een succesvolle implementatie van een HRM-
veranderingsproject dat iedereen ten goede 
zal komen en een duidelijk strategisch plan 
voor de UGent dat het beleid op alle niveaus 
zal inspireren.

Logistiek beheerder  
Dirk Mangeleer

De dood van drie meisjes van 17 en 18 jaar uit 
de eerste bachelor Geneeskunde ten gevolge 
van een verkeersongeval in Moortsele, veroor-
zaakt door een licht benevelde jonge autobe-
stuurder. Ze stonden op het punt de mooiste 
jaren uit hun leven te beleven. Ik denk hierbij 
aan de familie en de vrienden, in het bijzonder 
de ouders, die dit drama hun leven lang zullen 
meedragen.

Het optreden van Obama, de nieuwe president 
van de USA, die op geen tijd het gezicht van de 
USA veranderd heeft in de zin van een socialer 
en milieubewuster Amerika en de wil tot sa-
menwerking met iedereen in de wereld die van 
goede wil is.  

Een verdergaande ontspanning in de wereld, 
een heropleving van de economie, toenemende 
welvaart en welzijn voor iedereen en een verde-
re ontrafeling van het mysterie van het heelal 
en van de evolutie van het leven.

UGentwensen  
voor het nieuwe jaar...
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Welke gebeurtenis in 2009 zal u  
aan de UGent niet snel vergeten?

Wat was voor u het hoogtepunt van 
het voorbije jaar? 

Welke verwachtingen koestert u  
in 2010 aan de UGent?

Vakgroepvoorzitter Frans 
(Letteren en Wijsbegeerte)  
Dominique Willems

Als droevige gebeurtenis zal ik het pijnlijk over-
lijden van de drie studentinnen geneeskunde in 
Moortsele vorige maand niet snel vergeten. Dit 
heeft me diep geraakt. 
Positief is de keuze moeilijk: de opening van 
het Ufo vond ik belangrijk: een nieuw gebouw is 
altijd een beetje een nieuw begin en een teken 
van groei en innovatie.  

Voor mij was de zomervakantie tussen de Cor-
bières en de Pyreneeën, in de prachtige streek 
van de Catharen, zeker één van de hoogtepun-
ten. Ook de rustige werkdagen met een Portu-
gees collega in de Portugese Alentejo …

Ik koester wel de hoop (maar niet echt de 
verwachting) dat we de werkdruk op het 
academisch personeel wat zouden kunnen 
verminderen …

Vakgroepvoorzitter  
Grondslagen en Geschie-
denis van het Recht  
(Rechtsgeleerdheid) 
Dirk Heirbaut

Het walking dinner van onze faculteit op de bin-
nenkoer van de Braunschool. Dat ‘nieuwe’stuk 
is toch ook al enkele eeuwen oud, maar juist 
daarom zeer mooi en met prachtig weer, een 
sfeervolle verlichting en lekkere hapjes werd 
het een onvergetelijke avond. (De boog mag 
ook niet altijd gespannen staan.)

Een ernstig hoogtepunt was het congres dat 
mijn collega Georges Martyn organiseerde 
over de geschiedenis van de advocatuur. 
Georges heeft toen keihard gewerkt en ik heb 
er rustig van kunnen genieten. In de meer 
bescheiden sfeer, maar zeker even leuk: toen 
ik mijn neefje en nichtje ‘betrapte’ terwijl hij, 
amper drie jaar ouder, zijn zusje vol ijver aan 
het voorlezen was uit een boek dat ik hem 
zonet gegeven had. De toekomst van mijn 
bibliotheek is verzekerd.

Algemeen: een krachtig herstellende econo-
mie, wegens meer geld voor onderwijs, dus 
meer geld voor de universiteit, dus meer geld 
voor de faculteit Rechtsgeleerdheid, dus meer 
geld voor mijn vakgroep. Voor de rest wacht 
ik vooral vol spanning op het doctoraat van 
mijn assistent, Bruno Debaenst. Dat gaat over 
arbeidsongevallen in de negentiende eeuw 
en Bruno laat de stoomketels met zoveel brio 
ontploffen dat het, ondanks het onderwerp, 
een zeer plezierige tekst belooft te worden.

Vakgroepvoorzitter  
Anorganische en Fysische 
Chemie (Wetenschappen) 
Isabel Van Driessche

De herverkiezing van het team Van Cau-
wenberge/Moens met een verpletterende 
score was een gebeurtenis die veel voor de 
uitstraling en de werking van onze universiteit 
heeft betekend. Het is hierdoor ook duidelijk 
geworden dat we als personeelsleden van de 
universiteit als één blok achter de werking 
staan en willen streven naar een verdere groei 
op het internationale topniveau. Daarentegen 
heb ik een zeer moeilijk en evenzeer onverge-
telijk moment ervaren toen onlangs drie van 
onze studenten geneeskunde bij een dodelijk 
ongeluk waren betrokken. Als lesgever heb ik 
gezien hoe het jeugdig enthousiasme van deze 
jonge personen plots kan weggerukt worden. 
Tegelijk heb ik de steun, de samenwerking en 
het medeleven van andere studenten gezien 
en ervaren hoe een groep kan groeien en zich 
aan elkaar hechten.

Als persoonlijk hoogtepunt denk ik toch eerst 
en vooral aan mijn reis in de Verenigde Staten, 
van aan de Canadese grens tot aan Los An-
geles. Natuurwonderen zoals Yellowstone, de 
Colorado River, Bryce en de Grand Canyon zijn 
daar een deel van mezelf geworden. En het is 
een cliché, maar het blijft grote waarheid: dit 
dienen we te koesteren, de natuur is te kwets-
baar om er los mee om te springen.

Ik hoop persoonlijk om als vakgroepvoorzitter, 
een taak die ik pas op het einde van 2009 op 
mij nam, constructief te kunnen meewerken 
aan een beleid ten dienste van nog beter 
onderzoek en onderwijs. Stilstaan is achteruit-
gaan, dus we moeten blijven streven naar bv. 
een betere bibliotheekstructuur, vernieuwing 
van gebouwen, omkadering van onze studen-
ten, een goed personeelsbeleid … Dit is een 
werk van elke dag.

Vakgroepvoorzitter  
Dermatologie  
(Geneeskunde en Gezond-
heidswetenschappen)  
Jo Lambert

De actie ‘Durf Denken’ - hopelijk maakte dit veel 
medewerkers wakker om wat ‘out of the box’ 
te beginnen denken. Zodat we op een andere 
manier problemen beginnen oplossen dan op 
de manier waarmee we ze gecreëerd hebben...

‘Obama for president’, of hoe de mensen nood 
hebben aan inspirerend leiderschap in deze 
tijden van crisis. Iemand die duidelijk de lijnen 
trekt- een ‘True North’.

Constructief en nieuwsgierig positivisme. En 
daadkracht (‘Yes, we do’).

Vakgroepvoorzitter  
Mechanische Constructie 
en Productie (Ingenieurs-
wetenschappen)  
Patrick De Baets

Gelukkig vergeet ik snel! Om eerlijk te zijn, is de 
gebeurtenis die ik, elk jaar trouwens, het lang-
ste onthoud, het afstuderen van een schare 
goede ingenieurs. Ik ben ervan overtuigd dat 
onze ingenieursfaculteit op dat vlak zeer goed 
werk levert. En ik ben er ook van overtuigd 
dat onze maatschappij haar welvaart voor 
een groot deel te danken heeft aan wat ik 
durf te noemen ‘echte ingenieurs’. Zij zorgen 
immers voor waardecreatie –niet louter het 
verplaatsen van geld wat velen in 2009 trou-
wens zuur is opgebroken–  waar veel andere 
maatschappelijke activiteiten op steunen of van 
afgeleid zijn. 

Aangezien ik ervoor bekend sta over een eerder ‘vlak 
karakter’ te beschikken, beschouw ik zelden gebeur-
tenissen als een hoogtepunt. Dat alles overgoten met 
het vleugje sarcasme dat me typeert, zou ik wellicht 
sneller en met meer vuur enkele dieptepunten kunnen 
opsommen. Maar voor een muziekliefhebber als ik, 
was het orgelconcert van Juan de la Rubia deze zomer 
in de kathedraal in Brugge een absolute topper.  Voor 
zo’n mensen heb ik echte bewondering: ze combineren 
talent met werkkracht, creativiteit met beheersing, 
kunst met techniek en wat ze doen is geheel niet vrijblij-
vend! In dezelfde lijn had ik deze zomer de eer van heel 
dichtbij te kunnen genieten van de improvisaties van 
de 65-jarige organist Kristiaan Van Ingelgem. Als geen 
ander communiceert deze via de taal van de muziek: 
kunstzinnig en bedaard.

In 2009 werd door mijn vakgroep een samen-
werkingsovereenkomst getekend met Arcelor 
Mittal tot de oprichting van een Metal Structures 
(Research) Centre voor het onderzoek naar toe-
passingen van staal in allerhande constructies. Ik 
zou graag de gemaakte akkoorden in 2010 op 
het terrein concretiseren met de hulp en steun 
van de betrokken collega’s binnen en buiten 
de vakgroep. Voor wat mij persoonlijk betreft 
verwacht ik dat 2010 me zoals alle voorgaande 
jaren veel plezier en voldoening kan brengen aan 
de UGent in de verscheidenheid aan activiteiten 
die ik er kan en mag ontwikkelen met studenten, 
collega’s, klanten, administratieve diensten e.a. 
In het bijzonder zal ik de blijvende vriendschap en 
steun van vele collega’s bijzonder waarderen.

Vakgroepvoorzitter  
Marketing (Economie  
en Bedrijfskunde)  
Patrick Van Kenhove

Heel recent, de opening van het Ufo gebouw. 
Prachtige architectuur en heel geslaagde 
opening.

In januari 2009 heb ik een presentatie gege-
ven op een congres in Gujarat in Indië. De gi-
gantische contrasten tussen rijk en arm, stad 
en platteland, geschoold en niet geschoold; ... 
zijn me bijzonder bijgebleven. Maar het meest 
van al viel me het economische dynamisme 
op en de continue wil vooruit te komen. Alles 
beweegt continu. De bevolking zit letterlijk niet 
stil. Economische crisis betekent dat de groei 
kleiner is dan 10%. Van een ‘emerging’ econo-
mie gesproken ...

Een verdere sterke uitbouw van het ‘tenure 
track’ systeem zoals het in de meeste inter-
nationale universiteiten bestaat. In 2009 is 
hiertoe reeds een zeer goede aanzet gegeven 
aan onze universiteit. En verder hopelijk geen 
al te grote besparingen op de onderzoeksbud-
getten.
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Welke gebeurtenis in 2009 zal u  
aan de UGent niet snel vergeten?

Wat was voor u het hoogtepunt van 
het voorbije jaar? 

Welke verwachtingen koestert u  
in 2010 aan de UGent?

Vakgroepvoorzitter  
Heelkunde en Anesthesie 
van de Huisdieren  
(Diergeneeskunde) 
Frank Gasthuys

Na de opening van het Ufo waar onze Vlaamse 
minister-president aanwezig was, mochten 
we heel recent het blitzbezoek ontvangen van 
dezelfde Kris Peeters ter gelegenheid van de 
eerste Sectordag van het Paard, waar ik nauw 
betrokken ben geweest (als ondervoorzitter 
van het Vlaams Loket van het Paard). De 
minister-president vroeg om een rondleiding 
in onze paardenkliniek die we samen met onze 
vicerector Luc Moens en onze decaan Hubert 
De Brabander afgelegd hebben (en dit gevolgd 
door een meute fotografen). De minister-
president was behoorlijk ontspannen ondanks 
zijn dagdagelijkse problemen (Opel, DHL etc.) en 
was uitermate geïnteresseerd in onze paarden-
kliniek, momenteel de grootste in Europa. 

Moelijke vraag. Ik hou het bij onze familiereis 
naar Toscane deze zomer (via een omwegje 
bij vrienden in Zwitserland). Onvergetelijk land-
schap, fijn eten en drinken, tijd gehad om very 
relaxed de trilogie van Stieg Larssen uit te 
lezen, goed gezelschap.

Misschien nogal klassiek: dat onze Alma Mater 
en onze faculteit Diergeneeskunde in het bij-
zonder even goed floreren en bloeien.

Vakgroepvoorzitter  
Experimentele Psychologie 
(Psychologie en Pedago-
gische Wetenschappen) 
Robert Hartsuiker

De overweldigende meerderheid waarmee 
de rector en vicerector werden herkozen. De 
UGent schaart zich eensgezind achter zijn 
bestuur, en dat vind ik een uitstekende zaak.

De emeritaatsviering van mijn oud-promotor, 
professor Herman Kolk. Aan de ene kant 
pijnlijk, omdat het me met de neus op het feit 
drukte dat de tijd die wij, onderzoekers, hebben 
om ons onderzoek te voeren, beperkt is. Voor 
je het weet zit het erop. Aan de andere kant 
schitterend om met collega’s, doctorandi, en 
studenten stil te staan bij Kolks werk dat niet 
alleen een grote impact had en heeft op het 
onderzoeksveld van de taalpathologie, maar 
ook op de logopedische praktijk. 

Een toenemende mate van interfacultaire 
samenwerking. Soms lijkt het of elke faculteit 
van de UGent een eiland is, dat zich op een 
specifiek domein richt dat weinig te maken 
heeft met wat elders aan de universiteit ge-
beurt. Bij nader inzien klopt dat niet. Onderzoek 
in mijn eigen domein bijvoorbeeld (de relatie 
tussen hersenen en taal) gebeurt in minstens 
drie faculteiten, en ik merk dat gesprekken 
met collega’s van buiten mijn eigen faculteit 
leiden tot een zeer vruchtbare bodem voor 
samenwerking.

Vakgroepvoorzitter  
Landbouweconomie 
(Bio-ingenieurs-
wetenschappen)  
Wim Verbeke

Ik zie drie UGent-gerelateerde hoogtepunten 
tijdens 2009, elk op een verschillend niveau. 
Voor UGent was dat de herverkiezing van rector 
Van Cauwenberge waardoor een aantal beleids-
lijnen die ingezet waren nu volop kunnen worden 
gerealiseerd. Voor de faculteit Bio-ingenieurswe-
tenschappen was dat de jaarlijks terugkerende 
plechtige proclamatie. Dat is sowieso één van de 
hoogtepunten van het facultaire jaar, en vooral 
in 2009 omdat we erin geslaagd zijn om onze 
buitenlandse promovendi (de helft van onze 
afgestudeerden) méér dan ooit in de plechtigheid 
te betrekken. Voor mijn vakgroep was het resul-
taat van de bibliometrische benchmarking-studie 
een hoogtepunt. 

Een eerste traditioneel niet-UGent hoogte-
punt is voor mij telkens weer de Ronde van 
Vlaanderen in april. Die zondag bestaat uit 
het live meemaken van de sfeer van de ronde 
onderweg, gevolgd door een ontspannende en 
tegelijk spannende tv-namiddag met gegaran-
deerde sportieve hoogtepunten. Het tweede 
hoogtepunt van 2009 was ongetwijfeld de 
zomervakantie met het gezin in Kreta waar ik 
jaar na jaar méér van leer te genieten.

Ik hoop vooral op méér van hetzelfde, maar 
liefst niet véél méér. Wat mij betreft mag 
2010 aan de UGent gerust een kopie zijn van 
2009. Als daarbij ook een vlotte start van 
de speerpunten komt (hopelijk die waar we 
als vakgroep bij betrokken zijn), evenals een 
transparant en billijk personeelsbeleid, dan is 
2010 al een flink stuk geslaagd. Verder blijft 
het werken aan het vinden van de optimale 
balans tussen UGent en thuis, tussen succes 
en geluk.

Vakgroepvoorzitter  
Bioanalyse (Farmaceu-
tische Wetenschappen)  
Carlos Van Peteghem

De overdonderende scores waarmee rector 
en vicerector werden herkozen voor een nieuw 
mandaat.

Een onvergetelijke reis naar Bolivië, waar we er 
aan herinnerd werden dat armoede bestaat.

Eindelijk de Mont Ventoux per fiets te bestijgen.

Vakgroepvoorzitter  
Communicatieweten-
schappen (Politieke en 
Sociale Wetenschappen)  
Daniël Biltereyst

De rectorverkiezingen, die zonder veel media-
tieke ophef zorgde voor de continuïteit van het 
bestuur onder leiding van de vorige rector en 
vicerector.

Obama’s gezondheidsplan en - ruimer - zijn 
plannen om van de Verenigde Staten van Ame-
rika opnieuw een ‘positive force’ te maken.

Hopelijk kan onze vakgroep, die kreunt onder 
een ondraaglijk hoog aantal studenten (meer 
dan 1200), structureel ondersteund worden 
in 2010.

Directeur Onderwijs-
aangelegenheden  
Kristiaan Versluys

Het smartelijke ongeval op 11 november, 
waarbij drie van onze studenten omkwamen. 

De voorstelling van mijn boek over de literaire 
weerslag van 11 september, eerst in de facul-
teit, daarna in Flanders House in New York. 
Ook de verhuizing van mijn directie naar het 
Ufo en het rectoraat.

Ik hoop de instelling beter te leren kennen, 
interessante collega’s te ontmoeten en de 
dienstverlening van DOWA voor studenten en 
faculteiten optimaal te houden. 



Welke gebeurtenis in 2009 zal u  
aan de UGent niet snel vergeten?

Wat was voor u het hoogtepunt van 
het voorbije jaar? 

Welke verwachtingen koestert u  
in 2010 aan de UGent?

Directeur Onderzoeks-
aangelegenheden  
Ignace Lemahieu

De herverkiezing van rector Paul Van Cau-
wenberge en vicerector Luc Moens voor een 
nieuwe termijn van 4 jaar, het bijzonder grote 
draagvlak dat hiervoor bestond binnen de uni-
versitaire gemeenschap, en het grote contrast 
met de zwaar gecontesteerde machtswissel in 
een andere grote Vlaamse universiteit.

Voor UGent: de uitstekende onderzoekspresta-
ties van heel wat UGent-onderzoekers, hetgeen 
bijvoorbeeld tot uiting kwam bij de toekenning 
van 5 prestigieuze ERC starting grants aan 
UGent-onderzoekers in 2009. Persoonlijk: een 
onvergetelijk concert van Maria Farantouri.

De verdere doorbraak van UGent als toponder-
zoeksinstelling in tal van onderzoeksdisciplines, 
en zeer veel persoonlijke successen voor zo-
veel mogelijk UGent-onderzoekers.

Directeur Bestuurszaken  
Kristof De Moor

De diepe solidariteit onder de UGent’ers bij het 
omkomen van drie studenten geneeskunde in 
november, amper op twee kilometer van mijn 
woonplaats. Elke morgen passeer ik met de 
wagen aan de plek van het ongeval en doen 
bloemen en kaarslicht mij herinneren aan deze 
dramatische gebeurtenis, die je doet stilstaan 
bij de vergankelijkheid van het leven.

Hét hoogtepunt in 2009 was ongetwijfeld mijn 
huwelijk met Nathalie, die ik op de werkvloer 
leerde kennen. Inmiddels verwachten wij ons 
eerste kindje.

Een jaar waarin elke medewerker van de 
UGent en van mijn directie in het bijzonder zich 
goed voelt op en naast het werk, en waarbij 
mijzelf voldoende tijd wordt gegund voor mijn 
gezin.

Directeur Personeel en 
Organisatie  
Bob Van Win

De herverkiezing van de rector en het gegeven 
dat de tegenkandidaat erin geslaagd is 18 
stemmen te vergaren.

2009 was een jaar dat ik veel gereisd heb met 
als hoogtepunten mijn eerste cruise (Middel-
landse Zee), 5 dagen Parijs en een zomerva-
kantie zonder zorgen naar Kroatië, Lugano en 
de Alsace.

2010 wordt het jaar dat het HRM-beleid van 
de UGent wordt geoptimaliseerd. Op 1 juni zal 
ik echter op pensioen gaan, hetgeen betekent 
dat ik de nieuwe structuren wel mee op de 
rails kan zetten, maar dat ik de trein op die 
rails evenwel niet meer kan besturen.

Directeur Financiën  
Geert Van de Gucht

Er hing een bijna ondraaglijke spanning in de 
lucht, de uren en minuten voordat de rector in 
alle plechtigheid zijn handtekening zette onder 
het contract tot realisatie van 656 bijkomende 
studentenkamers: druk over--en-weergeloop 
tussen de verschillende vergaderruimtes van 
de contracterende partijen om de laatste 
hindernissen weg te werken, flikkerende com-
puterschermen om het financieel plaatje te 
‘closen’, een aanhoudend gerinkel van ‘neem-
mij-aub-snel-op’-mobieltjes … Schreven we hier 
geschiedenis?! Ik durfde enkele seconden 
denken van wel, toen.

De ‘IK’-cultuur werd officieel begraven toen 
president Obama in zijn inaugurale speech 
verklaarde dat ‘WIJ SAMEN’ het in ons heb-
ben om verandering te brengen. Het is niet 
overdreven te stellen dat hij hiermee een hele 
wereldbevolking,ieder individu, heeft aange-
sproken en geïnspireerd om dingen niet op 
hun beloop te laten maar ook zelf verantwoor-
delijkheid te nemen. ‘Yes, we will’.

De financiële crisis en de budgettaire beper-
kingen niet als excuus inroepen, maar gebrui-
ken als uitdaging om nog creatievere, nog 
gedurfdere  ideeën naar voren te brengen en 
te realiseren. Niets kan of mag de ‘groei’ van 
UGent tegenhouden!

Directeur Informatie- en 
Communicatietechnologie  
Danny Schellemans

In 2009 zijn er verschillende gebeurtenissen 
aan de UGent die ik niet vlug zal vergeten. Ik 
denk hierbij onder andere aan het in gebruik 
nemen van de nieuwe centrale rekencluster 
aan de UGent en aan het groen licht dat we 
bekomen hebben van het universiteitsbestuur 
voor de bouw van een nieuw datacenter op 
campus Sterre.

Ik had dit jaar de gelegenheid om met enkele 
collega’s van de UGent een week in Palestina 
te werken aan onder andere de Al-Quds uni-
versiteit in Jeruzalem. De  contacten met de 
Palestijnse collega’s, met hun cultuur, met hun 
manier van samenleven en met hun visie op 
het leven was voor mij een ervaring die ik nooit 
zal vergeten.

2010 wordt voor de directie ICT een zeer boei-
end jaar en een jaar vol uitdagingen. Zo gaan 
er in 2010 een aantal belangrijke IT-projecten 
aan de UGent in productie. Ik denk hierbij on-
der andere aan het project Oasis, de moderni-
sering en de uitbreiding van de IT-toepassingen 
voor de onderwijsadministratie. Maar ook aan 
het nieuwe datacenter op campus Sterre dat 
in de tweede helft van 2010 in gebruik zal 
genomen worden. Ik verwacht dus voor 2010 
een druk jaar en ik hoop op veel voldoening van 
de succesvolle start van onze projecten.

Directeur Gebouwen  
en Facilitair Beheer  
Els Van Damme

Tijdige ingebruikname van het Ufo na een hob-
belig parcours en straffe eindsprint.

De millenniumtrilogie van Stieg Larsson, de 
verbouwing van onze eigen woning die eindelijk 
start, een fantastische vakantie met vrienden 
in een paradijselijk stukje Toscane.

Veel wind … voor onze windmolens.

Directeur Studenten-
voorzieningen  
Marc Bracke

Positief: de herverkiezing van rector Paul Van 
Cauwenberge en vicerector Luc Moens: de 
duidelijke positieve score toont aan dat het 
werk en het beleid van dit ‘rectoraal team’ 
door de gehele universitaire gemeenschap 
gedragen werd. Dat belooft alvast veel goeds 
voor de komende jaren. Negatief: het tragische 
ongeval in november laatstleden waarbij drie 
jonge beloftevolle studenten bij een dramatisch 
verkeersongeluk het leven verloren. De con-
frontatie met de fragiliteit van het leven. Even 
stilstaan bij het leven van deze jongeren en dat 
van onszelf.

6 maart 2009: Eline Berings, UGent student, 
haalt de gouden medaille op de 60 meter 
horden op het EK indoor te Turijn. Als lid van 
de Commissie Topsport UGent zijn we fier 
op deze topsporter en het toont aan dat er 
voor topsporters, maar ook voor alle andere 
studenten, gewerkt wordt aan een goede 
omkadering. Boek: Erwin Mortier- Godenslaap: 
mijmeringen van een oude vrouw die terugblikt 
op haar leven en hierbij een scherp beeld 
weergeeft van het landje (België) waarin wij 
leven. Reizen: in prima gezelschap op reis in  
Toscanië heb ik genoten van de ossobuco in  
Le Logge te Siena ( voor de nieuwsgierigen: 
het is gelegen in de Via del Porrione 33): nooit 
zal een ossobuco nog lekker zijn als hij die niet 
kan evenaren.

Algemeen: dat de UGent verder positief mag 
groeien en evolueren zoals de afgelopen jaren 
en dat ondanks de budgettaire onheilstijdin-
gen van de Vlaamse Overheid. Persoonlijk: de 
eerstesteenlegging voor een nieuwe home 
en restaurant op Kantienberg en de hoop dat 
we met de stadsadministratie een oplossing 
kunnen vinden omtrent de vergunningen voor 
de bouwaanvragen voor studentenkamers in 
Gent.
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privaatrecht, later kwam er de 

publiekrechterlijke dimensie bij. Er 

waren toen een aantal wetten over 

bijvoorbeeld water- en luchtvervui-

ling. Maar die waren niet coherent. 

We pleitten ervoor om algemene 

beginselen van milieurecht te for-

muleren en aangepaste juridische 

instrumenten te ontwikkelen. De 

vroegere Vlaamse ministers voor 

Leefmilieu Theo Kelchtermans en 

Norbert De Batselier stonden ach-

ter deze visie en richtten een inter-

universitaire werkgroep op om het 

milieurecht te herzien. Het vergde 

een zestal jaar interdisciplinair 

werk, het was een buitengewoon 

interessant proces. De kernidee 

was nieuw. We namen de kwaliteit 

opdracht. Ik begon met les  

te geven aan grote groepen stu-

denten, aanvankelijk zo’n 1.200 

eerstekandidatuurstudenten uit 

drie studierichtingen. Het was een 

hele uitdaging om recht uit te leg-

gen aan deze niet-juristen. Ik heb 

altijd graag les gegeven.”

Wat trok u aan in milieurecht?

“Ik had in 1977 een proefschrift 

afgewerkt over aansprakelijkheid 

en milieuverstoring. Ik stelde me 

de vraag of je het recht als sanctie 

kunt gebruiken tegen de versto-

ring van het leefmilieu. Toen was 

dat nog een exotisch onderwerp, 

later werd het zeer actueel. Eerst 

ging het voor mij vooral om het 

Wat waren de grote mijlpalen 

in uw loopbaan? 

Hubert Bocken: “Na mijn opleiding 

in Gent ging ik in de Verenigde 

Staten studeren. Daarna werkte ik 

een paar jaar in Brussel voor een 

Amerikaans advocatenkantoor. Een 

grote mijlpaal was dat toenmalig 

professor Limpens, die verbintenis-

senrecht gaf, me vroeg om aan de 

universiteit assistent te worden. 

Het vergde een aanpassing om de 

stap naar de universiteit te zetten. 

Die was toen veel minder perfor-

mant dan nu. Maar ik had er nooit 

spijt van. Begin jaren 80 volgde ik 

de professoren Limpens en Delva 

elk voor een deel op. Ik kreeg na 

korte tijd een zeer uitgebreide leer-

Hubert Bocken, gewoon hoogleraar  

Burgerlijk Recht aan de UGent, ging op  

1 oktober 2009 met emeritaat. Hij ligt 

mee aan de basis van het milieurecht, 

speelde een actieve rol in de uitwisseling 

met China en vervulde verschillende  

bestuursfuncties. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Toon Coussement

Emeritus 
Hubert 
Bocken 

blikt terug 
en vooruit
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we Chongqing niet op eigen houtje 

verlaten. Dat is nu helemaal ver-

anderd. Toen waren er ginds ook 

amper andere buitenlandse we-

tenschappers te vinden, intussen 

zijn de internationale uitwisselingen 

met China overal fel toegenomen. 

Op juridisch vlak werkt China onder 

meer ook goed samen met Ne-

derland. Zij zoeken er inspiratie in 

het nieuwe Nederlandse Burgerlijk 

Wetboek.”

Is België ook aan een nieuw 

Burgerlijk Wetboek toe?

“Er is ongetwijfeld heel veel te doen 

om het privaatrecht en de werking 

van de rechtbanken te verbeteren. 

We gaan gebukt onder een com-

munautair probleem waarin politici 

oeverloos veel energie stoppen, 

zodat er voor andere belangrijke 

vragen te weinig tijd overblijft. De 

kwaliteit van de wetgeving is soms 

bijzonder laag. Een frappant voor-

beeld is de wet van 15 mei 2007 

op de vergoeding van medische 

schade. Die bevatte tal van hia-

ten, maar werd zonder ook maar 

een tegenstem goedgekeurd. De 

wetgever voerde de wet uiteinde-

lijk na twee jaar af, vooraleer hij 

van toepassing werd. Nu werkt 

men aan een nieuwe wet met een 

verschillend uitgangspunt. Zo zijn 

er tal van voorbeelden. De taak 

van de wetgever is weliswaar niet 

gemakkelijker geworden. Het orga-

niseren van de samenleving wordt 

steeds moeilijker. Daar komt ook 

de Europese regelgeving bij en die 

is soms moeilijk in te passen in ons 

eigen recht. Wij missen voldoende 

sterke wetgevingsdiensten die de 

parlementen bij hun wetgevend 

werk bijstaan. Ook rechtsfacultei-

ten kunnen hierbij een rol spelen. 

Er zijn meerdere voorbeelden van 

een geslaagde samenwerking.” 

 

De structuren werken nu meer 

professioneel, de administratie 

werd veel dynamischer.”

U zette de uitwisseling tussen 

de UGent en China op de rails. 

Ging dat vlot? 

“Professor Storme had in 1980 

als decaan een eerste overeen-

komst gesloten met het Chinese 

ministerie van Justitie. Samen met 

een collega van Louvain-la-Neuve 

ging ik in 1985 in dit verband naar 

Chongqing, een miljoenenstad in 

het centrum van het land. We 

sloten in aansluiting op dat bezoek 

een overeenkomst af met Shang-

hai. Een aantal collega’s uit de 

rechtsfaculteit, vooral prof. Erauw 

en ikzelf, haalden nadien een aantal 

Chinese studenten en wetenschap-

pers naar hier. Omdat er nog 

geen beurzen waren, moesten we 

bedrijven vragen om dit te bekosti-

gen. Nu lopen er tal van Europese 

samenwerkingsverbanden en zijn 

er ook degelijke budgetten. Leuk is 

dat de vele studenten die hier les 

volgden, nu in eigen land een toon-

aangevende functie hebben.”

U gaf les in China. Kon u daar 

vrijuit westers recht doceren?

“China wilde geleidelijk aan naar 

een markteconomie evolueren. Wij 

legden uit hoe bij ons contracten-

recht in elkaar zit enzovoort. Dat 

strookte toen niet met hun recht, 

maar we ondervonden nooit een 

obstakel. We hadden het welis-

waar niet over politieke democratie 

of over de rol van de partij in het 

staatsbestel. Daar was binnen ons 

vakgebied ook geen directe aanlei-

ding toe. In de beginjaren mochten 

van het milieu als uitgangspunt. 

Van daaruit moet bepaald worden 

wat aanvaardbaar is voor afzonder-

lijke vervuilers.”

Hoe kijkt u aan tegen de 

huidige toepassing van de 

milieuwetgeving?

“Er is een grote evolutie sinds de ja-

ren 80. Aanvankelijk ging het voor-

al om vervuiling van lucht, bodem 

en water. Op deze terreinen werd 

veel vooruitgang geboekt. Nieuwe 

grote problemen zijn de biodiver-

siteit en het globale probleem van 

klimaatbeheersing. De uitdaging 

om klimaatdoelstellingen te reali-

seren en juridisch te verzekeren, is 

sterk politiek getint en speelt zich 

af op internationaal niveau. Rond 

de jaren 1995-2000 heb ik mijn 

engagement op milieuterreinen 

wat afgebouwd. Het milieurecht 

werd steeds technisch complexer. 

Dit interesseerde mij minder. Bo-

vendien was het voor mij niet meer 

mogelijk om het gehele milieurecht 

goed op te volgen. Mijn hoofdop-

dracht aan de universiteit was 

immers privaatrecht, met verbin-

tenissenrecht als hoofdvak. In die 

context komt milieurecht nog aan 

bod in mijn werk. Maar het brede 

domein van het milieurecht wordt 

nu vooral door enkele andere pro-

fessoren opgevolgd.”

U nam ook bestuursfuncties 

aan de universiteit op. Hoe kijkt 

u naar de recente evoluties?

“Ik was directeur van de biblio-

theek, maakte deel uit van de Raad 

van Bestuur, was vier jaar decaan 

en voorzitter van de vakgroep Bur-

gerlijk Recht. Er is veel veranderd 

vanaf het moment dat de univer-

siteit niet meer onder de recht-

streekse voogdij van de minister 

van Onderwijs stond. Dat leidde tot 

een grote mate van depolitisering. 

“We stelden de 
kwaliteit van het 
leefmilieu voorop.”

“De kwaliteit van de wetgeving is soms bijzonder laag.”



ugent

 14

van, eigenlijk ook een heel lichame-

lijk gegeven is.”

Hoe bestudeer je de manier 

waarop muziek en beweging 

aan elkaar gelinkt zijn?

“Dat is ver van evident. Die hele 

koppeling van lichaam en geest 

is heel nieuw. Omdat er niets be-

stond, ben ik begonnen met heel 

eenvoudige experimenten, bijvoor-

beeld: mensen laten stappen op 

muziek. We zijn via een aantal ap-

paraten die stappen gaan opmeten 

en hebben gekeken in welke mate 

die stapbeweging, een heel een-

voudige en natuurlijke beweging, 

beïnvloed wordt door de muziek. Zo 

onze perceptie van muziek kunnen 

beschrijven. Wetten die dus los-

staan van een historisch, cultureel, 

sociaal of welk perspectief dan ook. 

Natuurlijk spelen die zaken een rol, 

maar men gaat bijvoorbeeld op 

zoek naar het verband tussen mu-

ziek en emotie. Momenteel houdt 

het IPEM zich bezig met de relatie 

tussen muziek en beweging. De 

achtergrond daar is dat de erva-

ring van muziek, zoals de psycholo-

gie, heel lang beschouwd geweest 

is als iets dat louter met het brein 

te maken heeft. Maar nu beseft 

men meer en meer dat de manier 

waarop we de wereld ervaren, en 

muziek is daar een mooi voorbeeld 

Frederik Styns, doctor in de Kunst-

wetenschappen, is vandaag  

dramaturg en programmator in 

het Gentse muziekcentrum De 

Bijloke. In het IPEM, het Instituut 

voor Psycho-akoestische en Elek-

tronische muziek, van de UGent-

vakgroep Kunst-, Muziek-, en Thea-

terwetenschappen, wordt muziek 

niet benaderd vanuit een klassiek, 

historisch perspectief. ‘Systemati-

sche musicologie’ noemen ze het 

daar.

Wat gebeurt daar eigenlijk  

in het IPEM?

“Muziek wordt er bekeken vanuit 

de vraag of universele wetten 

Negenproef met Frederik Styns

Harmonie tussen 
lichaam en geest

Het UGent-onderzoekscentrum IPEM 

speelt al enkele jaren de eerste  

viool wat de relatie tussen muziek en 

lichaamsbeweging betreft. Voor zijn 

proefschrift ‘Kenmerken van de mu-

zikale basisbewegingen in stappen op 

muziek – Een empirisch musicologisch 

onderzoek naar de grondslagen van 

de relatie tussen muziek en beweging’ 

legde Frederik Styns er vier jaar zijn 

oor te luisteren. 

Auteur: Sven Rammeloo
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Met een aantal apparaten worden stappen  
opgemeten en dan gekeken in welke mate  

die stapbeweging door de muziek wordt beïnvloed.

valideert. Vaak sluiten doctoraats-

studenten zich op en vergeten de 

rest van de wereld.”

Welke zaken heb je voor jezelf 

geleerd uit die periode?

“Ik heb gemerkt dat ik zelf iets te 

vertellen heb. Je hoeft niet altijd de 

anderen te volgen, hoewel ik daar 

eerlijk gezegd niet altijd in geslaagd 

ben. Ook het systematisch en ge-

structureerd nadenken was voor 

mij een verrijkende oefening. Je 

plaatst zaken in een breder kader, 

koppelt automatisch terug naar de 

initiële vraagstelling. Ik merk dat nu 

in mijn professionele leven. Het is 

een pluspunt als je je visie structu-

reel en duidelijk kan promoten.”

Hoe zie je je toekomst? 

“Voorlopig plan ik verder te wer-

ken als dramaturg in het muziek-

centrum van de Bijloke, waar ik 

ook de programmering voorzie 

van een breder verhaal en festi-

valorganisatie doe. Dat geeft me 

enorm veel voldoening. Ik heb dan 

wel een aanzet gegeven voor mijn 

nieuwe onderzoeksdomein, maar 

daar zullen anderen op moeten 

voortbouwen.” 

Veel doctorandi vinden net

werken en congressen be

zoeken heel belangrijk. Jij ook?

“Tot op zekere hoogte. Het is be-

langrijk te zien waar anderen mee 

bezig zijn, en dat werkt ook moti-

verend. En in een specifiek domein 

als het mijne kan je wel wat hulp 

gebruiken. Maar je moet je daar 

niet door laten opslorpen. Als je 

voortdurend informatie verzamelt, 

zie je op den duur door het bos de 

bomen niet meer.” 

Heb je slapeloze nachten 

beleefd?

“Toch wel. Zeker naar het einde toe. 

De eerste twee jaar en zelfs een 

deel van het derde was ik bijna al-

leen bezig met lezen. Mijn promotor 

zei: ‘Stop nu eens met lezen, kruip 

in je laboratorium, probeer dingen 

uit.’ Maar daarna komt nog de druk 

om te publiceren. Daar hangt de 

prestige van je doctoraat nu een-

maal mee samen. Als beginnend 

academicus iets schrijven dat gepu-

bliceerd wordt tussen artikels van 

mensen die er al jaren mee bezig 

zijn, is niet eenvoudig. Tegelijk moet 

je trouw blijven aan je eigen idee. 

Evenmin eenvoudig. De ene promo-

tor zegt dit, de andere professor 

dat. Je moet een sterke persoonlijk-

heid hebben. Dat heb ik vaak als 

iets moeilijks ervaren. Dat twijfelen, 

afwegen. Maar je mag halsstarrig 

vasthouden aan je idee, zolang je 

maar geen onzin schrijft natuurlijk.”

Kon je je voldoende ontspannen?

“Ik ben er voltijds mee bezig ge-

weest, maar heb toch nooit de link 

verloren met de realiteit. Ik speelde 

nog viool, ging naar concerten... 

Het is belangrijk dat je de realiteit 

merkten we dat er heel veel zaken 

in muziek zijn die mensen aanzet-

ten tot een grotere of kleinere 

stapbeweging, binnen hetzelfde 

tempo welteverstaan. Dit is funda-

menteel onderzoek, dat niet direct 

antwoord biedt op het grote vraag-

stuk, maar toch een aanzet geeft in 

dit toch wel ingewikkelde en uitda-

gende onderzoeksdomein.”

Zijn er links met andere onder

zoeksdomeinen, praktische 

toepassingen misschien?

“Er zijn linken naar bijvoorbeeld be-

wegingswetenschappen. Zo ging ik 

op zoek naar heel eenvoudige data 

over staptempo en stapsnelheid, 

en bleek dat daar nog nooit iets 

over was gepubliceerd. En hoewel 

het fundamenteel onderzoek be-

treft, proberen ze het vandaag in 

het IPEM te koppelen aan toepas-

singen in muziektherapie. Muziek 

kan voor kinderen met leerstoor-

nissen, coördinatieproblemen, au-

tisme enzovoort, helpen bij het re-

validatieproces of het meester wor-

den van bepaalde vaardigheden. Er 

zijn nu ook heel veel ‘verantwoorde’ 

computerspelletjes met muziek en 

beweging en zo, denk maar aan de 

Wii. We kunnen helpen die zaken 

toch net iets intelligenter uit te 

werken.”

Waarom ben je gaan 

doctoreren?

“Ik heb mijn doctoraat niet gezien 

als de start van een academische 

carrière, maar als een uitbreiding 

van mijn masterstudies in het ver-

lengde van mijn thesis. Maar vier 

jaar is mooi geweest. Om de titel 

van ‘doctor’ was het me evenmin 

te doen. Ik wil ook niet dat iemand 

mij zo noemt. Een doctoraat be-

tekent niet dat je alles weet over 

een bepaald domein. Vroeger mis-

schien wel. Nu focus je je veeleer 

op iets heel gelimiteerd.”

Info p 
Dr. Frederik Styns
Vakgroep Kunst-, Muziek- en 
Theaterwetenschappen.
Tel. 09 233 68 78  
(Muziekcentrum De Bijloke)
Frederik.Styns@DeBijloke.be

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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kritiek, maar volgens mij gaat het 

vooral om perceptie. Het spreekt 

voor zich dat er op geen enkele 

manier een vorm van betrokken-

heid mag zijn tussen het expertpa-

nel en de onderzoekers. Vooraleer 

een onderzoeksproject naar een 

expertpanel gaat, peilen de onder-

zoekers zelf naar de mening van re-

ferees. Dat zijn onafhankelijke bin-

nen- of buitenlandse onderzoekers 

die een objectief rapport schrijven 

over de zin of de onzin van een 

wetenschappelijk onderzoek. Ik vind 

het logisch dat wetenschappers 

elkaar evalueren. Dat is geen taak 

van de administratie omdat we aan 

de ene kant niet over de middelen 

beschikken en aan de andere kant 

niet over de wetenschappelijke 

expertise in alle disciplines  om een 

onderzoeksvoorstel te evalueren.”  

Een externe consulent heeft alvast 

bevestigd dat het FWO erin slaagt 

de beste onderzoekers te selec-

teren. En dat wil het FWO met de 

nieuwe aanpak zo houden. Vanaf 

1 januari is onherroepelijk het doek 

voor de oude commissies gevallen 

en treden de nieuwe expertpanels 

aan. Maar het is nu al duidelijk dat 

het laatste woord hierover nog niet 

is gezegd.  

Scopes
Secretaris-generaal Elisabeth Mo-

nard licht de omvorming toe, “De 

wetenschappelijke commissies 

functioneerden al meer dan 10 

jaar op eenzelfde manier. Onder-

tussen is het wetenschappelijke 

veld geëvolueerd en zijn er nieuwe 

disciplines bijgekomen. De nieuwe 

expertpanels zorgen voor een bete-

re afdekking van de onderzoeksdo-

meinen, zodat er geen vakgebieden 

uit de boot vallen. Ook nieuw zijn de 

scopes. Dat zijn duidelijke omschrij-

vingen waardoor men kan bepa-

len welk expertpanel het meest 

geschikt is om een onderzoek te 

beoordelen.” De nieuwe expertpa-

nels zijn eveneens voorbereid op 

de huidige evolutie van de verdere 

academisering van hogescholen. 

“Zo is er het expertpanel Cult2: 

‘Kunsten en literatuur’ waar men 

toch vaak in contact komt met de 

onderzoeksdomeinen van kunstho-

gescholen en conservatoria.” 

Peer review
Tijdens de officiële voorstelling van 

de nieuwe commissiestructuur 

op 8 oktober in KVS Brussel werd 

ook een debat gehouden over het 

systeem van peer review dat het 

FWO hanteert voor het inwinnen 

van wetenschappelijk advies van 

externe collega-onderzoekers. 

Deze methode van collegiale toet-

sing wordt vaak toegepast in de 

academische wereld. Zo werd on-

der andere de objectiviteit van dit 

systeem in vraag gesteld, omdat 

de aanvragende onderzoeker zelf 

zijn referenten mag uitnodigen om 

advies uit te brengen. Elisabeth 

Monard: “Je zal altijd voor- en te-

genstanders hebben. Ik begrijp de 

Het Fonds Wetenschappelijk 

Onder zoek–Vlaanderen stimuleert 

de ontwikkeling van nieuwe grens-

verleggende kennis in alle weten-

schappelijke disciplines. Hiervoor 

wil men onderzoeksprojecten fi-

nancieren na een interuniversitaire 

competitie en laten evalueren door 

expertpanels. Elk panel bestaat uit 

zestien experts, waarvan zeven 

verbonden aan een Vlaamse uni-

versiteit of wetenschappelijke in-

stelling en negen die verbonden zijn 

aan wetenschappelijke instellingen 

buiten Vlaanderen. Die experts zijn 

aangesteld na een open oproep, 

waarbij zij onder andere moeten 

behoren tot de top 40 in hun we-

tenschappelijke discipline. Tijdens 

de samenstelling van de panels 

wordt er eveneens rekening gehou-

den met de genderregel. 

Op 1 januari 2010 werden de ver-

trouwde wetenschappelijke commis-

sies in het Fonds Wetenschappelijk  

Onderzoek (FWO) officieel vervangen 

door expertpanels. Exact 29 expert-

panels en één interdisciplinair panel 

moeten de diverse onderzoeksdomei-

nen beter afdekken. Volgens FWO 

secretaris-generaal Elisabeth Monard 

staat het FWO nog steeds garant voor 

de beste onderzoeken, maar is elk  

systeem vatbaar voor verbeteringen.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto: FWO

Expertpanels vervangen 
wetenschappelijke 

commissies bij FWO

Info p 
Secretaris-generaal FWO 
Dr. ir. Elisabeth Monard 
Tel. 02 550 15 15 
post@fwo.be
www.fwo.be
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p HET NIEUWSBLAD
20 op 20, dat staat er op het rapport van Sergio Her-

man en zijn restaurant Oud Sluis in de Nederlandse 

GaultMillaugids. Dat is dan misschien een ongelofelijke 

erkenning, een goede zaak is het dus zeker niet, aldus 

psychologe Liesbet Boone. “Je hebt twee vormen 

van perfectionisme. De ene perfectionist legt zichzelf 

gewoon hoge normen op, de andere voelt zich ook 

persoonlijk mislukt als hij die normen niet haalt. Als 

je het label perfect krijgt opgeplakt, kom je terecht in 

een zeer kwetsbare positie en verval je eerder in die 

tweede categorie”. Zeker voor Sergio Herman is dat 

gevaarlijk, want “koks en topsporters zijn van zichzelf 

al zo ingesteld”, zegt Boone. “Een score van 20 op 20 

is de absolute gruwel voor een perfectionist, want ze 

vinden zelf altijd dat het niét goed genoeg is. Na zo’n 

score kunnen ze alleen nog stabiel blijven of falen.”

p DE MORGEN
Dat tekenfilms zich op de realiteit baseren is op zich 

geen probleem, maar het is dat wel als ook de jour-

nalistiek die praktijk overneemt. Zo maakt een Hong-

kongse mediagroep ‘journalistieke’ animatiefilmpjes 

bij waargebeurde nieuwsfeiten. Dagelijks lanceert de 

website van het bedrijf een nieuwe lading van zo’n 

20 video’s, voorzien van de nodige portie geweld.  

Karin Raeymaeckers, mediaspecialiste van de UGent, 

ziet in de maybe journalism een verdere daling van de 

journalistieke kwaliteit. “Als zelfs bronnen niet meer 

gecheckt moeten worden, zetten dit soort initiatieven 

de deur open voor louter suggestieve journalistiek”. En 

verder: “De draagwijdte van internetfilmpjes mag dus 

niet onderschat worden. Dit is de Tom-en-Jerry-versie 

van de journalistiek. Daarin wordt geweld gebanali-

seerd. Beelden van een echte maffiamoord jagen ie-

dereen schrik aan, maar giet zoiets in een cartoon en 

die schrik valt weg.”

p HET BELANG VAN LIMBURG
7 op de 10 artsen zijn voorstander van euthanasie 

voor terminaal zieke minderjarigen. Een onderzoeks-

team met Geert Pousset (UGent, vakgroep Wijsbe-

geerte en Moraalwetenschap) ondervroeg gedurende 

anderhalf jaar alle artsen die in Vlaanderen het over-

lijden van een minderjarige vaststelden. “Een eerste 

groep artsen is veeleer voorstander van een uitbrei-

ding van de euthanasiewet. Zij zijn er niet van overtuigd 

dat palliatieve zorg euthanasie overbodig maakt en 

zien minderjarigen als competente beslissers over het 

levenseinde. De 32 procent andere zijn veeleer tegen-

stander van een uitbreiding van de wet. Zij verkiezen 

het in een diepe slaap brengen van de patiënt tot aan 

het overlijden boven euthanasie. De grens van volwas-

senheid is volgens hen bepalend om beslissingen te 

kunnen nemen.” 

p KLASSE
2009 is het ‘Internationale jaar van de creativiteit’. 

Klasse laat elke maand een eigenzinnige mens los die 

een lans breekt voor creatief sterke leraren. Onlangs 

was dit Chris Bulcaen, recensent en bibliothecaris 

van de vakgroep Engels van de UGent. “Leraren lijken 

tegenwoordig meer in de schoolbanken te zitten dan 

de leerlingen. Lesgevers worden van alle kanten pe-

dagogisch bestookt. Hype van de dag: creativiteit in 

de les. Tja, wie wil er nu niet creatief zijn? Je ontplooit 

jezelf en creativiteit is broodnodig voor de economie. 

Maar toch. Schaamteloos vind ik dat overheden, die 

het hele lesgebeuren steeds meer willen stroomlijnen, 

oproepen tot creativiteit en innovatie. Beseffen ze mis-

schien hoeveel bewegingsruimte we intussen verloren 

hebben? Hoe weinig creativiteit er nog in de basisstof 

zit, zodat we die nu moeten toevoegen?”

p HET NIEUWSBLAD
Emma en Noah. De populairste Vlaamse namen zijn 

stuk voor stuk goed bekkende, korte namen van hoog-

uit twee lettergrepen. Dat is volgens professor Magda 

Devos van de UGent geen toeval. “Vooral bij meisjes 

zijn die tweelettergrepige namen een trend. Dat Emma 

al zes jaar aan de top staat, dat is al een kwarteeuw 

niet meer gebeurd. Het kan haast niet anders of die 

naam moet goed liggen bij BV’s of andere bekende fi-

guren.” Er was de telenovelle Emma op Eén. Of ligt het 

aan hoofdinspecteur Emma Boon uit Flikken, gespeeld 

door Ianka Fleerackers? “Kan allemaal meespelen”, 

zegt Devos. “In Oost-Vlaanderen is Lore de meest 

gekozen naam. Zo heet de vriendin van Tom Boonen, 

niet?”

zogezegd
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p LABO VOOR PARASITOLOGIE  
ERKEND ALS WHOPARTNER

Het Labo voor Parasitologie van de faculteit Dierge-

neeskunde is door de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) officieel erkend als ‘Collaboration Centre for 

the monitoring of anthelmintic drug efficacy for soil-

transmitted helminthiasis’. Het labo wordt daardoor 

verantwoordelijk voor het opvolgen van onderzoek 

naar de doeltreffendheid van antiwormmiddelen voor 

mensen. Infecties met wormen behoren bij mens én 

dier tot de meest voorkomende ziektes. Wereldwijd 

zijn ongeveer 1,2 miljard mensen besmet. De ziekte 

komt vooral voor in de tropen.

Jozef Vercruysse | Labo voor Parasitologie –  

Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie

Tel. 09 264 73 90 | Jozef.Vercruysse@UGent.be

p BOOMKORVISSERIJ HEEFT NEFASTE 
EFFECTEN OP HET ZEEBODEMLEVEN

Vissen met een boomkor, een bepaald type sleepnet, 

beschadigt de natuurlijke omgeving van de vissoorten 

die gevangen worden. Dat blijkt uit het doctoraats-

onderzoek van marien bioloog Marijn Rabaut van de 

UGent. Bodemvisserij lijkt daardoor moeilijk te verzoe-

nen met natuurgebieden op zee. Volgens de weten-

schappers moet de visserijcapaciteit dringend ver-

minderen en moeten beschermde gebieden worden 

voorzien waarin boomkorvisserij geweerd wordt. 

Het UGent-onderzoek spitst zich toe op dieren die in 

een zanderige zeebodem leven, zoals schelpdieren, 

kreeftachtigen en wormen en neemt de structuren 

onder de loep die gevormd worden door grote hoe-

veelheden schelpkokerwormen. Vooral het gebruik van 

de boomkor, een specifiek sleepnet, lijkt een duurzame 

exploitatie van de zee tegen te gaan. 

Marijn Rabaut | Vakgroep Biologie

Tel. 09 264 85 33 | Marijn.Rabaut@UGent.be

p DYNAMIEK VAN OOSTAFRIKAANSE 
MOESSONS ONTRAFELD

De langetermijnvariatie in moessonneerslag nabij 

de evenaar verschilt fundamenteel van de variatie 

in moessons over andere tropische gebieden. Deze 

ontdekkingen werden begin december in het gezag-

hebbende tijdschrift Nature gepubliceerd. Prof. Dirk 

Verschuren van de vakgroep Biologie van de UGent 

– onderzoeksgroep Limnologie is eerste auteur van 

het artikel. Ook het Renard Centre of Marine Geology 

van de vakgroep Geologie en Bodemkunde was bij het 

onderzoek betrokken.

Het Nature-artikel helpt inzicht te bieden in de manier 

waarop tropische klimaatsystemen reageerden op 

veranderingen in plaatselijke zonnestraling gecombi-

neerd met klimaatinvloeden uit hoge breedtegraden. 

De locatie van de klimaatreconstructie over 25.000 

jaar in equatoriaal Oost-Afrika is daarbij cruciaal. 

Prof. Dirk Verschuren |  

Vakgroep Biologie – onderzoeksgroep Limnologie

Tel. 09 264 52 62 | Dirk.Verschuren@UGent.be

p NIEUWE BOSSEN ZIJN ‘HOTSPOTS’ 
VOOR BIODIVERSITEIT

Sinds 2 december worden in Zedelgem 35.000 bo-

men aangeplant in het kader van een internationaal 

experiment rond biodiversiteit. Dit is het grootste eco-

systeemexperiment ter wereld. Bedoeling is om het 

belang na te gaan van diversiteit in boomsoorten voor 

het functioneren van bosecosystemen. Coördinator 

van het Belgische luik van het experiment, het zoge-

naamde Forbioproject, is professor Kris Verheyen van 

het Laboratorium voor Bosbouw van de UGent.

Kris Verheyen | Vakgroep Bos- en Waterbeheer

Tel. 09 264 90 27 | Kris.Verheyen@UGent.be

kort
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klassieke bankactiviteiten uiteindelijk 

een hoger rendement genereren 

dan activiteiten van financiële con-

glomeraten.” De conclusies van het 

onderzoek zijn belangrijk voor de 

overheidsinstellingen. “Uiteindelijk 

is elke bank op zich minder geïn-

teresseerd in puur systeemrisico, 

maar de Nationale Bank en de 

Europese Centrale Bank zijn zeker 

geïnteresseerd in de resultaten van 

dit soort onderzoek. Zij kijken naar 

maatregelen die het systeemrisico 

kunnen beperken.” In Europa is de 

regelgeving vooralsnog minder 

duidelijk dan in de VS, waar sinds 

2002 strenge regels gelden. “Maar 

daar komt stilaan verandering in. 

Die regels hebben de crisis van vo-

rig jaar evenwel niet kunnen voorko-

men, maar men weet in de VS wel 

perfect welke inkomsten uit welke 

activiteit voortvloeien. Dat is niet 

alleen goed voor de economische 

stabiliteit, maar ook voor de banken 

zelf. Belangrijkste is niet noodzakelijk 

een beperking van de activiteiten. 

Dat kan, maar dat is heel restrictief. 

Hoe transparanter de activiteiten 

echter, hoe beter de banken het 

risico zelf kunnen inschatten.” 

nog voor de bankencrisis begon – 

wezen nadrukkelijk op de gevaren 

van onder meer voornoemde prak-

tijken. “We hebben gekeken hoe 

goed banken klassieke spaar- en 

leningactiviteiten combineren met 

de nieuwere financiële activiteiten 

zoals het aanbieden van verzeke-

ringen, het verkopen van fondsen 

... We keken ook naar het echte 

investment banking: grote banken 

die betrokken zijn bij het adviseren 

bij fusies en overnames, beursintro-

ducties en kapitaalverhogingen. Het 

rendement bij die laatste mag dan 

al potentieel groter zijn, ook het ri-

sico dat het fout loopt, en vooral de 

gevolgen, zijn veel groter. Dat is nu 

wel bewezen in de praktijk.” 

Het onderzoek focuste specifiek op 

het beperken van die risico’s, en 

niet op een zo hoog mogelijk rende-

ment. “Gecorrigeerd per eenheid 

risico is daaruit gebleken dat de 

Aan de oorsprong van de financiële 

crisis ligt zoals bekend de ineen-

storting van de huizenmarkt in de 

VS. Hypothecaire leningen werden 

er al te gretig verschaft, zonder de 

nodige aandacht te besteden aan 

de kredietwaardigheid van de ont-

leners. Al snel bleek dat velen hun 

lening niet tijdig konden afbetalen. 

Olivier De Jonghe: “Het grote pro-

bleem was dat men die leningen, de 

zogenaamde ‘rommelkredieten’, in 

de VS herverpakte en doorverkocht, 

ook aan instellingen buiten de VS, 

waar men er nieuwe instrumenten 

van maakte waarvan de waarde 

groter was dan de initiële waarde 

van de lening. Zodra de huiseige-

naars hun lening niet meer konden 

afbetalen, stortte het hele systeem 

wereldwijd in elkaar.” 

Bevindingen uit het onderzoek van 

Olivier De Jonghe, dat overigens 

was afgewerkt medio 2008 – dus 

Info p 
Prof. Olivier De Jonghe
Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering
Tel. 09 264 79 60  – Olivier.DeJonghe@UGent.be

Op een stuiptrekking in Dubai na, lijkt de financiële 

markt zich intussen herpakt te hebben. Maar zodra 

een aantal problemen terzelfdertijd optreedt, zit de 

wereld opnieuw met een banken crisis opgezadeld. 

Daarom pleit professor Olivier De Jonghe in een pas 

bekroond UGent-onderzoek voor een terugkeer naar 

het klassieke bankieren.

Auteur: Sven Rammeloo

UGentonderzoek 
legt risico’s van 
bankieren bloot

Het volledige onderzoek kan u downloaden op 

http://ssrn.com/abstract=1396442.
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kunnen we niet zeggen waarom 

precies zij borstkanker ontwikkel-

den. Het aandeel van milieuvervui-

ling en de levenswijze is dus bijzon-

der moeilijk in te schatten.”

Zou er over pakweg tien jaar 
een doorbraak kunnen zijn? 
“Op het vlak van genetica lopen er 

nu belangrijke projecten, zoals het 

thousand dollar genoom. Er werd 

een grote prijs beloofd voor een 

firma die erin slaagt een protocol 

op punt te stellen dat voor duizend 

dollar het volledige genoom kan 

ontrafelen. Nu is dat nog een gigan-

tisch werk en ook heel duur. Tien 

jaar lijkt kort, maar het is een snel 

evoluerend veld. Op termijn zul-

len we alleszins beter in staat zijn 

individuele behandelingen en the-

rapieën uit te werken. Dan bekijken 

we misschien niet langer een enkel 

gen, maar het hele genoom.” 

Afstervende 
tumorcellen opsporen

Hoe lang ben je aan de UGent 
verbonden?
Jonathan Maelfait (25): “Vier jaar 

lang had ik een IWT-beurs en was 

ik aan de slag bij de vakgroep  

Moleculaire Biologie. Ik werk aan 

een doctoraat en ben nu bezig aan 

het laatste jaar. Via de beurs  

Emmanuel van de Schueren kan 

ik er dit jaar nog aan voort werken. 

Het boeit me om in de academi-

sche wereld te werken, de univer-

siteit ligt me wel. Ik ga liever niet 

meteen naar de bedrijfswereld. 

Wel overweeg ik om eerst een 

geschiedenis. Hier gaat het om 

de borstkankergenen BRCA1 en 

BRCA2. Maar dit geldt slechts voor 

een deel van de populatie. Het is 

vaak een sprong in het onbekende. 

Bij eerdere grote studies werd ge-

zocht naar een BRCA3, dus naar 

een nieuw gen. Maar dat is tot nu 

toe nog altijd niet gevonden. Mijn 

project spitst zich toe op miRNAs 

en welke rol die bij borstkanker 

spelen. MiRNas staat voor micro-

RNAs, dit zijn korte RNA-moleculen 

die zelf niet coderen voor eiwitten, 

maar de activiteit van andere eiwit-

coderende genen reguleren.” 

Zijn er intussen betere 
perspectieven om borstkanker 
te genezen?
“Zoiets is moeilijk te voorspellen. 

De wetenschap staat natuurlijk 

niet stil. Maar er spelen zoveel 

verschillende factoren een rol dat 

een individuele behandeling op punt 

moet worden gesteld. Of de ge-

neeskansen groter zijn, kunnen we 

moeilijk inschatten. Voor een aantal 

tumoren zal dit zo zijn, voor andere 

blijft het moeilijk. Bij borstkanker 

kun je overgaan tot drastische 

maatregelen, zoals het verwijderen 

van de borst.”

Hoe zwaar wegen 
milieufactoren door?
“Er is zeker een wisselwerking, 

maar het is niet gemakkelijk te be-

palen wat precies de impact is. Bij 

onze patiënten kunnen we vanuit 

genetisch oogpunt slechts 10 pro-

cent verklaren. Dus bij 90 procent 

van de patiënten met borstkanker 

Borstkanker  
bij jonge vrouwen
Kim De Leeneer (28): “Na mijn stu-

dies startte ik met een doctoraat. 

We zoeken nieuwe genetische 

factoren die bij de ontwikkeling van 

borstkanker een rol spelen. Heel 

specifiek willen we dit onderzoeken 

bij vrouwen die jonger zijn dan 35 

of 38 jaar. Of het hier gaat om 

andere oorzaken dan bij oudere 

vrouwen, weten we niet. Wel is het 

zo dat het vermoeden voor een 

genetische achtergrond groter 

is bij vrouwen die op jonge leeftijd 

borstkanker krijgen en bij wie er 

ook veel familieleden met deze 

ziekte kampen.”

Hoe pak je het onderzoek 
concreet aan?
“We weten al wat meer over pati-

enten met een zwaar belaste voor-

Om kanker zo efficiënt mogelijk te  

behandelen, is er nog steeds heel veel 

onderzoekswerk nodig. Dit gebeurt 

vanuit verschillende disciplines aan  

de Universiteit Gent. We laten drie 

twintigers aan het woord, die elk op 

hun onderzoeksdomein een stukje van 

de puzzel proberen te ontrafelen. De 

Vlaamse Liga tegen Kanker bekroonde 

hun drie projecten met een beurs.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Nic Vermeulen

Jonge vorsers zetten 
kankeronderzoek voort
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synthetische TLR3 ligand, dan 

sterft de tumorcel af. Ik wil via mijn 

doctoraat een beter inzicht krijgen 

in de moleculaire mechanismen 

die hiervan aan de basis liggen. Ik 

kon al een belangrijke rol voor het 

enzym caspase-8 aantonen. Ook 

stelde ik vast dat er zogenaamde 

resistente eiwitten zijn die de ge-

voeligheid van de cel aan TLR3 be-

palen. Nu komt het er op aan uit te 

zoeken welke moleculen voor deze 

resistentie zorgen.” 

Welke moeilijkheden duiken op 
bij het onderzoek?
“Het gaat om fundamenteel on-

derzoek. De kennis kan op termijn 

leiden tot verbeterde toepassingen 

van Toll-like receptoren in de strijd 

tegen kanker. Wat ik probeer uit te 

zoeken, is jammer genoeg niet op 

korte termijn toepasbaar als mid-

del tegen kanker. Dat is een van de 

knelpunten. Wellicht kan het nog 

lang duren voordat we hiermee 

concreet aan de slag kunnen.” 

Hoe ben je bij dit onderwerp 
terechtgekomen?
“Het vloeit voort uit onderzoek van 

mijn voorgangster Elisabeth Ver-

cammen. Zij kwam erachter dat 

TLR3 stimulatie bepaalde cellen 

doet afsterven. Wij proberen nu te 

achterhalen hoe dat precies komt 

en welke mechanismen een rol 

spelen.”

tijdje in het buitenland te werken. 

Het lijkt me wel wat om in de Ver-

enigde Staten aan de slag te gaan, 

maar elders mag het ook. Wel zou 

het een laboratorium moeten zijn 

dat zich toelegt op immunologisch 

onderzoek, iets waar wij hier aan 

de UGent ook mee bezig zijn.”

Wat onderzoeken jullie 
precies?
“De naam van onze onderzoeksunit 

is Molecular Signal Transduction 

in Inflammation onder leiding van 

professor Rudi Beyaert. Ons labo 

maakt ook deel uit van het Vlaams 

Instituut voor Biotechnologie (VIB). 

We leggen ons toe op de signaal-

transductie in inflammatie. Dat 

betekent dat we de eigenschappen 

en functies van bepaalde mole-

culen willen achterhalen, vooral 

dan op het aangeboren immuun-

systeem. Zelf ben ik bezig met de 

zogeheten Toll-like receptoren. Dit 

is een familie van eiwitten die zich 

onder meer op de witte bloedcellen 

van het lichaam bevinden. Bij een 

infectie kunnen ze specifieke mi-

crobiële componenten herkennen. 

Dit leidt in de witte bloedcel tot een 

hele reeks specifieke signalen die 

er uiteindelijk voor zorgen dat er 

een efficiënt afweermechanisme 

tegen de microbe op gang komt. 

Deze Toll-like receptoren kun je ook 

met synthetische moleculen active-

ren, zoals moleculen die bij de be-

handeling van kanker interessante 

perspectieven bieden.”

Is dat ook het onderwerp van 
jouw doctoraat?
“We focussen ons onderzoek 

vooral op de Toll-like receptor 3 

(TLR3). Als je die stimuleert op 

witte bloedcellen verhoog je sterk 

de efficiëntie van antikankervac-

cins. Je vindt deze receptoren ook 

op tumorcellen. Als je bepaalde 

tumorcellen behandelt met een 

Info p 
Elly De Vlieghere
Vakgroep Radiotherapie en 
Experimenteel Kankeronderzoek
Tel. 09 332 30 74
Elly.DeVlieghere@UGent.be

Kim De Leeneer
Vakgroep Pediatrie en Genetica
Tel. 09 332 39 72
Kim.DeLeeneer@UGent.be

Jonathan Maelfait
Vakgroep Biomedische Moleculaire 
Biologie
Tel. 09 331 37 74
Jonathan.Maelfait@UGent.be

Elly De Vlieghere
Kim De Leeneer
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Heb je al enig idee over wat 
tien jaar later mogelijk zou 
kunnen zijn?
“De doelstelling van het onderzoek 

is dat de micropartikels in de zie-

kenhuizen kunnen worden gebruikt 

om bij patiënten uitzaaiingen tegen 

te gaan. Want net de uitzaaiingen 

leiden vaak tot sterfte. Veel patiën-

ten krijgen immers na de operatie 

uitzaaiingen in de buikholte.”

Is darmkanker de moeilijkst te 
behandelen kanker?
“Er is een heel grote groep mensen 

die de ziekte krijgt. Daardoor ligt 

het aantal mensen dat eraan over-

lijdt verhoudingswijze ook hoger. 

Darmkanker is niet extreem moei-

lijk te behandelen, maar de uitzaai-

ingen wel. Amper 30 procent van 

de patiënten is na vijf jaar nog in 

leven. De oorzaken zijn nog niet 

helemaal duidelijk. Een deel van de 

types darmkanker is erfelijk, maar 

hier gaat het om een relatief kleine 

groep. Er is dus nog veel onderzoek 

nodig.”   

ritoneale vloeistof kunnen zuiveren 

van vrije kankercellen. Dat probe-

ren we door gebruik te maken van 

hun specifieke eigenschappen. We 

hopen dat we micropartikels kun-

nen injecteren die deze kankercel-

len kunnen vangen.”

Hoe gaat dat dan precies 
in zijn werk?
“De partikels bestaan uit een cen-

trale microcapsule met levende 

humane cellen. Ze zijn een conti-

nue bron van stoffen die vasthech-

ting en invasie stimuleren. Met 

specifieke receptoren interageren 

ze op humane darmkankercellen. 

Het is de bedoeling dat de cellen 

zich hechten aan deze partikels. De 

microcapsules krijgen dan een om-

hulling met het collageen gel dat al 

aanwezig is. Daarin wordt Boor-10, 

een stabiel isotoop, verwerkt dat 

de kankercellen kan elimineren. 

Met uitwendige neutronenbestra-

ling van dit atoom kunnen we alfa-

stralen genereren. Op zeer korte 

afstand kan er aan de kankercellen 

dodelijke schade worden toege-

bracht.”

Uitzaaiingen in 
buikholte tegengaan

Hoe kwam je op het 
oorspronkelijke idee? 
Elly De Vlieghere (23): “Via een keu-

zevak kanker bij professor Marc 

Bracke kwam ik bij het onderwerp 

terecht. Het boeide me zeer. Het 

onderzoeksproject werd door hem 

voorgesteld, er gaat hier veertig 

jaar research in het laboratorium 

aan vooraf. We zijn nog maar pas 

gestart. In principe loopt het vier 

jaar en werk ik in die periode ook 

mijn doctoraat af.”

Wat onderzoek je in 
de komende jaren? 
“Ik voer onderzoek naar darm-

kanker. Peritoneale metastasen 

zijn uitzaaiingen in de buikholte. 

Wanneer tumoren kankercellen 

loslaten, verspreiden ze zich via 

peritoneale vloeistof. Deze cellen 

hebben als kenmerk zich vast te 

hechten. Ook typisch is een inva-

sieve groei. Daardoor ontstaan 

nieuwe peritoneale kolonies. We 

willen nu uitzoeken of we deze pe-

Jonathan Maelfait

UGent’ers for Life
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UGent’ers for Life Van 18 t.e.m. 24 december sloeg de Studio 

Brussel-actie Music for Life zijn Glazen Huis  

voor het tweede jaar op in Gent. Ook nu weer 

schaarden UGent-studenten en -professoren  

zich achter dat initiatief en organiseerden de 

meest uiteenlopende acties. Zo waren er o.a. 

Waffles, Cataloging, Poffertjes en Glühwein for 

Life, een fietsmarathon, een filmvoorstelling en 

een voorleesestafette. Op 21 december vond 

Work for Life plaats, waarbij een aantal mede-

werkers onder andere 24 uur werkten, 24 uur 

fietsten of zich lieten veilen voor het goede doel.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto's: Nic Vermeulen

Bernard De Clercq en Kimberley Mouvet van de vakgroep Engels bewijzen 
hun conditie door één shift van het 24uren fietsen voor hun rekening  
te nemen.

‘Geef oude cadeaus een nieuw leven’ van de rectoraats medewerkers kon 
ook op heel wat belangstelling rekenen van studenten. Voor 1, 2, 5 of 10 
euro konden zij op de markt een geschikt kerstcadeau op de kop tikken.

De ‘ballen van de rector’ blijken een gewild gadget. De persoonlijk 
gesigneerde kerstballen ging vlot over de toonbank.

Rector Van Cauwenberge kon als veilingmeester 
Els Van Damme, directeur Gebouwen en Facilitair 
beheer voor 440 euro veilen. Op het jaarlijkse diner 
zal zij voor een tegenprestatie moeten zorgen.

Verschillende personeelsleden organiseerden een 
markt met snuisterijen, snoep, soep en broodjes.
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mediatie). Dat vormt de basis van 

het onderzoek dat professor Erik 

Meers en onderzoekers Stijn Van 

Slycken en Joachim Neri voeren. 

Grond saneren en hergebruik
In die context hebben een aantal 

partners de handen in elkaar gesla-

gen. De UGent, Universiteit Hasselt 

en het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek zijn gestart met een 

IWT-landbouwonderzoeksproject 

waarbij men een oplossing voor de 

landbouwers in de regio zocht. “Zo 

stelden we voor om andere plan-

ten en gewassen in de vervuilde 

landbouwgronden aan te planten. 

De belangrijkste insteek was om 

de metalen uit de grond te halen 

en zo de grond opnieuw multifunc-

tioneel te maken voor gewassen. 

In tweede instantie wou men de 

toepassing nog verder gebruiken 

voor de non-food zoals duurzame 

energie of papierindustrie. Korte-

omloopgewassen bleken de ideale 

partner hiervoor.”

Korteomloophout is een speciaal 

type bosbouw dat niet onder het 

bosdecreet valt. Dat zijn snel groei-

ende boomsoorten zoals wilgen 

en populieren, waarbij de boven-

grondse biomassa periodiek tot 

maximum 8 jaar na aanplant in zijn 

totaliteit wordt geoogst. In de prak-

tijk gebeurt dit om de 3 à 4 jaar. 

den. We zitten echter wel met de 

historische verspreiding in de bo-

dem die nu voor problemen zorgt.” 

De gevolgen van deze vervuiling 

blijven niet uit. Er werden oogsten 

van wortels en schorseneren ver-

nietigd, een verplichting van het Fe-

deraal Voedselagentschap omdat 

de Europese norm overschreden 

werd. Landbouwers in die streek 

zagen hun klassieke afzetmarkt 

verdwijnen. 

De gehaltes aan zware metalen zijn 

niet overal even sterk aangerijkt, 

het merendeel wordt gekenmerkt 

door eerder lichte aanrijkingen 

die op zich niet in conflict treden 

met de normen uit het bodem-

saneringsdecreet. Door de aard 

van de bodemgesteldheid (zure 

zandgronden) vormen ze echter 

toch een risico voor verhoogde op-

name in landbouwgewassen. Voor 

dergelijke uitgestrekte arealen 

is conventionele bodemsanering 

niet haalbaar (noch economisch, 

noch praktisch), men kan echter 

wel aan risicobeheersing doen 

door het grondgebruik te switchen 

naar non-foodteelten zoals voor 

bio-energie papier- of pulpindustrie. 

Bovendien kan men teelten selec-

teren die de bodem doelbewust 

oogst na oogst gaan ‘uitputten’ aan 

zware metalen en aldus de bodem-

kwaliteit gradueel verbetert (fytore-

Erik Meers: “In de Belgisch-

Nederlandse Kempen is er een 

gebied van 700 vierkante kilo-

meter aangetast door metalen. 

Dat is historisch gegroeid door 

de zware metaalnijverheid in de 

buurt. Bovendien hebben de Kem-

pen dan nog de pech dat metalen 

gecombineerd met een zure zand-

bodem zorgen voor een verhoogde 

beschikbaarheid naar planten en 

dieren. Ondertussen is de huidige 

bedrijfsvoering van non-ferro naar 

emissies toe veel cleaner gewor-

“Metalen zijn al sinds de big bang op 
onze planeet, die kan je niet zomaar doen 
verdwijnen.”

Korteomloopgewassen 
saneren Kempische bodem 

op duurzame wijze 
Om metalen uit de Kempische zure 

zandgrond te halen en te beheersen, 

maakt men gebruik van korteomloop-

gewassen. Hiermee wordt de grond  

op een ecologische manier gesaneerd 

en kan de landbouwer een nieuwe 

markt aanboren: het opwekken van 

duurzame energie of zelfs de papier/ 

pulpindustrie. Gastprofessor aan  

de UGent Erik Meers toonde op een 

demodag in Noord-Limburg hoe men  

met een klassieke maïshakselaar,  

mits het aanzetten van een aangepast 

voorzetstuk, ook korteomloopgewas-

sen kan oogsten.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto’s: Caroline Vincart & Eneco
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een bijdrage om de hernieuwbare 

energiedoelstelling (13% van de 

opgewekte energie moet her-

nieuwbaar zijn) van ons land te 

realiseren.” Voor de naverwerking 

van biomassa met opwekking van 

hernieuwbare energie zijn er ook 

industriële partners betrokken bij 

het project. Zo maakt Eneco, de 

grootste speler in hernieuwbare 

energie in de Benelux, niet alleen 

actief deel uit van de gebruikers-

commissie van het project maar 

investeert het zelf ook in de bouw 

van centrales voor bio-energie in 

de regio waar landbouwers hun 

energieteelten kunnen afzetten. 

Veel landbouwers zien het alterna-

tief gebruik van akkergrond positief 

tegemoet. “Boerderijen zijn ook 

vaak grootverbruikers van energie. 

Door te voorzien in eigen energie-

behoeftes worden zij onafhankelijk 

van de alsmaar duurder wordende 

fossiele energiemarkt. We voelen 

dat de markt in beweging is”,  

besluit Erik Meers. 

Verwerking biomassa
Cruciale vraag blijft de verwerking 

van het verhakselde korteom-

loophout. Dat kan een nieuwe 

bestemming krijgen in de non-

foodindustrie: duurzame energie 

of zelfs vezel of papier. Maar zijn 

de metalen op het einde van de rit 

ook echt verdwenen? “Neen, maar 

dat kan ook niet. We hebben hier 

te maken met chemie en niet met 

alchemie. Metalen zijn al sinds 

de big bang op onze planeet, die 

kan je met andere woorden niet 

zomaar doen verdwijnen. Zink blijft 

zink en cadmium blijft cadmium. 

Maar de uit de grond gehaalde 

metalen worden achteraf wel 

beheerst en gecontroleerd bij de 

naverwerking. De belangrijkste 

doelstelling is het veilig hergebruik 

van de grond zodat de landbouwer 

een belangrijk economisch alter-

natief heeft in de non-foodsector. 

Door systematisch en frequent 

biomassa te oogsten en teelt te 

zetten om die metalen uit de bo-

dem te halen, gaat hij ook de kwa-

liteit van zijn bodem verbeteren. 

Bovendien levert korteomloophout 

In Vlaanderen is dat nog niet zo 

bekend, maar in Scandinavië wordt 

dat veelvuldig toegepast om CO
2
-

neutrale energie te produceren. 

Korteomloophout heeft bovendien 

als eigenschap dat het de metalen 

uit de zure zandgrond van de Kem-

pen onttrekt.

Midden november vond er in 

Lommel een demodag plaats 

waarbij men vier hectare korte-

omloophout geoogst heeft. Hierbij 

werd gebruik gemaakt van een 

maïshakselaar, met een speciaal 

voor korteomloophout aangepast 

voorzetstuk. Dat voorzetstuk was 

ontwikkeld door New Holland. Hier-

door blijft de investering voor een 

landbouwer al bij al beperkt. De 

landbouwer of loonwerkers moeten 

immers enkel investeren in het 

voorzetstuk. Bijkomend voordeel 

is dat men korteomloophout gaat 

oogsten in een ander seizoen dan 

de maïsoogst. “Doordat het op die 

manier een toestel is met verschil-

lende koppen, kan het versneld 

worden afgeschreven”, aldus Erik 

Meers.

Info p 
Prof. Erik Meers
Vakgroep Toegepaste Analytische en 
Fysische Chemie
Tel. 09 264 60 01
Erik.Meers@UGent.be

“De belangrijkste insteek van het 
onderzoek was om de metalen 
uit de grond te halen en zo de 
grond opnieuw multifunctioneel 
te maken voor gewassen.”

Oogstdemonstratie van  
het proefproject in NoordLimburg
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en 2.500 meter diepte – zowat 

100 keer de Eiffeltoren – laten we 

kabels met lichtgevoelige detecto-

ren (DOMs) zakken en invriezen. 

In totaal plaatsen we zo meer dan 

5.000 detectoren. Omdat het zuid-

poolijs heel zuiver, doorzichtig en 

donker is, kunnen die het zwakke 

blauwachtige Cherenkovlicht goed 

waarnemen. Bovendien werkt 

het zuidpoolijs als een stabiele 

ondergrond voor de gevoelige ap-

paratuur. De voorwaarden op de 

Noordpool zijn minder geschikt 

omdat er zich geen vast land onder 

het ijs bevindt.”

Behalve diep in het ijs, komt er 

op de top nog een kosmische 

stralingsdetector: de IceTop. “Die 

bestaat uit 80 meetstations met 

elk twee bevroren watertanks met 

daarin telkens twee lichtdetecto-

ren”, legt Arne uit. “IceTop bestu-

deert kosmische straling en moet 

ons meer leren over de mogelijke 

galactische of extragalactische 

versnellingsmechanismen die de 

kosmische deeltjes hun gigantische 

energie bezorgen. Door de combi-

natie van IceTop met IceCube kun-

deeltjes ontstaan tijdens dramati-

sche explosies in de kosmos, zoals 

supernova’s of botsende zwarte 

gaten.” Neutrino’s zijn met andere 

woorden ideale boodschappers 

die ons meer kunnen leren over 

bijvoorbeeld de oerknal veertien 

miljard jaar geleden. 

De aarde als natuurlijke filter
“Omdat ze zo superklein zijn, kun-

nen we neutrino’s heel moeilijk 

detecteren”, gaat Freija verder. 

Het is al de vierde keer dat ze op 

Antarctica vertoeft om bij de bouw 

van de telescoop te helpen. Een 

consortium van 29 universiteiten 

uit de hele wereld, waaronder de 

UGent en de universiteiten van 

Brussel en Henegouwen, werkt 

mee aan het monsterproject. 

“Slechts heel af en toe botsen neu-

trino’s met gewone atoomkernen. 

Bij deze botsing worden muonen 

geproduceerd die, wanneer ze 

met hoge snelheid door water of 

ijs bewegen een zwak blauw licht-

flitsje tonen, de zogenaamde Che-

renkovstraling. Om zoveel mogelijk 

botsingen te kunnen zien, hebben 

we nood aan een extreem grote 

detector. Op een oppervlakte van 

een vierkante kilometer boren we 

in totaal 86 schachten in het drie 

kilometer dikke ijs. Tussen 1.500 

De doctoraatsstudenten Freija 

Descamps (27), Arne Van Over-

loop (27) en Tom Feusels (24) 

zijn momenteel aan de slag in het 

Amundsen-Scott South Pole Sta-

tion op de Zuidpool. “Neutrino’s zijn 

uiterst lichte deeltjes zonder elek-

trische lading en reageren uiterst 

zelden met materie”, legt Tom uit. 

“Aan bijna-lichtsnelheid vliegen ze 

dwars door alles heen. Elke secon-

de gaan er ongeveer 100 miljard 

stuks door onze vingernagels. De 

UGent’ers bouwen mee aan  
gigantische ijstelescoop

IceCube: megatelescoop  
speurt naar minideeltjes uit kosmos

Drie onderzoekers van de vakgroep  

Fysica en Sterrenkunde verbijten  

de ijzige vrieskou van Antarctica en 

bouwen in de ijswoestijn mee aan  

’s werelds grootste telescoop: IceCube. 

In een ijsblok van liefst één kubieke 

kilometer(!) plaatsen ze duizenden licht-

gevoelige detectoren die elementaire 

deeltjes uit de kosmos zichtbaar moe-

ten maken, de mysterieuze neutrino’s. 

Auteur: Johan Van Praet

Foto’s: Arne Van Overloop, Freija Descamps, Tom Feusels

“IceCube kijkt naar 
de hemel die ‘onder’ 
Antarctica ligt.”
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Tom zullen dus meer dan hun han-

den vol hebben. “Toen we landden 

met de LC-130 was het op de basis 

-31°C, en met windchill ongeveer 

-45°C. Dat was eigenlijk wel koud”, 

lacht Arne, “maar de adrenaline 

hield me warm! De doorgewinterde 

collega’s gaven me direct een 

levensbelangrijke tip: drink liters 

water. De luchtvochtigheid bedraagt 

hier slechts enkele luttele percen-

ten, en dus verdamp je letterlijk 

waar je loopt. De natuur is over-

weldigend. Je ziet enkel wit. Op een 

paar donkere vlekjes na, afkomstig 

van onze eigen boorinfrastructuur, 

enkele telescopen, een satelliet-

zender, wat vlaggenstokken en 

de landingsbaan. En natuurlijk het 

Amundsen-Scott zuidpoolstation.” 

“Daar werken nu ongeveer 250 

mensen,” weet Freija. “Sommigen 

leven in het station terwijl anderen, 

zoals Arne, vertoeven in summer 

camp. Wie waar mag slapen hangt 

af van de taken die je moet doen 

en de anciënniteit die je hebt opge-

bouwd. Voor de rest wordt geen 

onderscheid gemaakt. Iedereen is 

warm en begaan en wenst ons een 

super aangenaam verblijf.” 

nen we de kosmische straling in 

de achtergrond verwijderen bij de 

gegevensanalyse van de neutrino-

detectie – voor de kenners: IceTop 

fungeert als veto.”

Opmerkelijk is dat IceCube naar de 

hemel kijkt die ‘onder’ Antarctica 

ligt, dus naar het noordelijk half-

rond van de hemel. Tom: “Als de 

telescoop een signaal waarneemt 

dat komt uit de ‘ondergrond’ zijn 

we absoluut zeker dat het muon 

afkomstig is van een neutrino en 

niet van kosmische straling. Neutri-

no’s zijn immers de enige deeltjes 

die dwars door de aarde kunnen 

vliegen, waarbij onze planeet als 

natuurlijke filter wordt gebruikt.” 

Veel drinken 
De DOMs zetten de analoge licht-

signalen die ze waarnemen om in 

elektrische impulsen, digitaliseren 

ze en sturen ze door naar de op-

pervlakte. Tom: “Daar worden 

alle signalen opgeslagen en een 

selectie ervan sturen we al recht-

streeks via satelliet door. Op die 

manier kunnen de wetenschappers 

de meeste data al direct beginnen 

analyseren. De tapes waarop alle 

gegevens staan, worden per sei-

zoen overgevlogen.” 

Het IceCube-experiment loopt sinds 

2003. Momenteel is de neutrino-

telescoop voor meer dan de helft 

klaar en tegen 2011 zou de mas-

todont operationeel moeten zijn. Er 

kan enkel worden gebouwd tijdens 

de Antarctische zomermaanden, 

wanneer de temperatuur stijgt tot 

gemiddeld -20°C en de zon er de 

klok rond schijnt. Freija, Arne en 

Info p 
Je kunt het leven en de werk zaamheden 
van het UGent-team op de voet volgen 
via www.naardezuidpool.UGent.be.  
In woord en beeld blogt het trio dat  
het een lieve lust is. Heb je een vraag? 
Aarzel niet en stuur een e-mail naar 
IceCube@UGent.be.

Belg bedenkt en stuwt IceCube
De Belg Francis Halzen is de bedenker en de drijvende kracht achter het IceCube- 

experiment. Na zijn studies in ons land vertrok hij naar de universiteit van Wisconsin 

(Madison) in de States. Daar stortte hij zich op de studie van astro(deeltjes)fysica en 

stampte AMANDA uit de grond, het ‘kleine’ broertje en de voorloper van IceCube. 

Nog altijd laten de Belgen zich niet onbetuigd. Van de zowat honderd IceCube-weten-

schappers van acht landen komen er zes van de UGent: vier doctoraatsstudenten en 

twee postdoctorale onderzoekers. Als de megatelescoop in 2011 voltooid is, staan er 

nog minstens tien jaar waarnemingen en analyses op het programma.

“Elke seconde vliegen 
er zo’n 100 miljard 
neutrino’s door onze 
vingernagels.”

Freija en Arne op de geografische zuidpool,  
Tom staat – virtueel – in het midden.

Aan het werk.
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van zijn cliënten aan een job helpt. 

“Dat cijfer hebben we het afgelo-

pen jaar ruimschoots overschre-

den. De druk op onze dienstverle-

ning groeit wel: we moeten steeds 

meer doen met dezelfde middelen. 

Doordat we almaar meer cliënten 

begeleiden, wordt het ook moeilij-

ker om hen een tweede of derde 

kans te geven. Want er staan nog 

heel wat mensen op de wachtlijst.” 

Jarenlang werkte het UCBO onder 

de vleugels van respectievelijk de 

faculteit Geneeskunde en Gezond-

heidswetenschappen en de facul-

teit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen. Vandaag is het 

een centrale dienst. Geert Van 

Hove: “We beslissen zelf welke 

cliënten we toelaten. Vaak is dat 

een moeilijke keuze. Een voordeel 

van die autonomie is dat we ons 

kunnen toeleggen op bepaalde 

arbeidshandicaps. We hebben spe-

cifieke expertise opgebouwd rond 

de begeleiding van mensen met 

autisme, een NAH of een auditieve 

nvdr.) tot doven of personen uit 

het bijzonder secundair onderwijs. 

In 2009 hebben we 125 PmAH 

begeleid op een traject naar werk.” 

Geert Van Hove: “Werk is hét 

middel bij uitstek om die mensen 

nieuwe kansen te geven en uit de 

bijstandssystemen te halen. Dienst-

verlening staat dus centraal bij het 

UCBO. Niet verwonderlijk, want dat 

is een van de drie basisopdrachten 

van de UGent.”

Brede doelgroep
Het UCBO werd in 1967 opgericht 

om studenten praktijkervaring te 

laten opdoen in het revalidatiepro-

ces. Lange tijd was het een oplei-

dingscentrum pur sang, zonder link 

met de arbeidsmarkt. Guido Van 

Hautte: “Vandaag zijn onze oplei-

dingen en activiteiten altijd gericht 

op tewerkstelling. De VDAB is dan 

ook onze belangrijkste partner en 

geldschieter.” 

Voor wat hoort wat: de VDAB wil 

dat het UCBO minimaal 50 procent 

“Het UCBO is een van de twaalf 

Gespecialiseerde Opleidings-, Bege-

leidings- en bemiddelingsdiensten 

(GOB) in Vlaanderen. Samen met 

onze collega’s van Job & Co bestrij-

ken we de provincie Oost-Vlaande-

ren”, vertelt Guido Van Hautte. “We 

leiden personen met een arbeids-

handicap (PmAH) op en begeleiden 

ze tijdens hun zoektocht naar een 

passende en langdurige baan. Bij 

voorkeur in het normaal economisch 

circuit, wat niet altijd eenvoudig is.” 

De cliënten van het UCBO komen 

doorgaans moeilijk aan de bak op 

de arbeidsmarkt omwille van een 

handicap of beperking. Guido Van 

Hautte: “Dat gaat heel breed: van 

mensen met autisme of een NAH 

(niet-aangeboren hersenletsel, 

bijv. na een ongeval of beroerte; 

Voor personen met een arbeidshan-

dicap is leuk werk vinden doorgaans 

geen lachertje. Zeker niet in het huidige 

economische klimaat. Gelukkig kunnen 

ze terecht bij het UCBO, het Universi-

tair Centrum voor Begeleiding en  

Opleiding. Professor Geert Van Hove 

en Guido Van Hautte leggen uit waar 

het centrum om draait.

Auteur: Michiel Rombaut | Foto: Caroline Vincart

Werken met 
beperkingen



 29 29

op de werkvloer: stuk voor stuk 

taken van de jobcoach. Bovendien 

is deze begeleider de spreekbuis 

van de cliënt. Hij of zij leert de col-

lega’s hoe ze moeten omgaan met 

de arbeidshandicap in kwestie. Zo 

krijgen ze een correct beeld van 

onze cliënt. Want uiteindelijk is die 

een gewone, waardevolle werkne-

mer, zij het met een aantal niet-

alledaagse trekjes.” 

Advies geven is een belangrijke 

activiteit van het UCBO. Aan de col-

lega’s van de cliënt, maar ook aan 

de werkgever. Guido Van Hautte: 

“Op dat vlak is er nog werk aan de 

winkel. Al te vaak moeten we aan 

de kar trekken en werkgevers sti-

muleren om onze cliënten een kans 

te geven. Zeker in het huidige eco-

nomische klimaat. Terwijl bedrijven 

en vele openbare diensten, zoals 

ook de UGent, kunnen genieten van 

verschillende premies en subsidies. 

Maar vaak weten ze niet eens dat 

er steunmaatregelen bestaan. 

Daarom wijzen we hen daarop en 

verrichten we zo veel mogelijk voor-

bereidend werk in hun plaats.” 

Tijdens korte modules van een 

viertal weken leren we onze cliënt 

al wat beter kennen. Dan kunnen 

we op zoek naar een geschikte sta-

geplaats, al dan niet met uitzicht 

op werk.” Vaak blijkt niet de techni-

sche kennis het grootste struikel-

blok, wel de werkhouding van een 

cliënt. “Daar werken we dan samen 

aan. Want een werkgever is niet 

snel geneigd om daar veel tijd in 

te investeren.” Een bijkomend pro-

bleem is dat heel wat arbeidshan-

dicaps niet of nauwelijks zichtbaar 

zijn. “Een rolstoel of blindenstok 

herken je gemakkelijk. Maar au-

tisme of concentratieproblemen 

zijn veel minder tastbaar. In zulke 

gevallen aanvaarden werkgevers 

en collega’s de beperkingen van 

onze cliënten minder snel.”

Jobcoach zet de lijnen uit
Om een cliënt de obstakels op de 

werkvloer te helpen overwinnen, 

doet het UCBO een beroep op 

een team van jobcoaches. Voor 

zo’n jobcoach is een sleutelrol 

weggelegd: hij of zij treedt op als 

tussenpersoon tussen cliënt en 

werkgever. Van Hove: “Stageplaat-

sen zoeken, onderhandelen met 

werkgevers, de cliënten begeleiden 

beperking.” Dat betekent niet dat 

andere PmAH’s niet terechtkun-

nen bij het centrum. “Zoals alle 

GOB’s moeten we elke arbeids-

handicap en elk beroepsprofiel 

aankunnen”, legt Guido Van Hautte 

uit. “We bieden in het centrum en 

op de werkvloer een brede waaier 

van individuele opleidingen en 

groepsopleidingen aan, zowel voor 

administratieve als voor manuele 

jobs. Die diversiteit is nodig, want 

onze doelgroep is heel gevarieerd. 

Laaggeschoolden, universitairen, 

personen met een fysieke han-

dicap, mensen met psychische 

problemen, noem maar op.” Niet 

alleen hun technische kennis wordt 

aangescherpt, ook sollicitatietrai-

ning en sociale vaardigheden staan 

op het programma.

Op weg naar werk
Een cliënt komt meestal via de 

VDAB bij het UCBO terecht. In 

het centrum stelt men dan een 

individueel opleidingstraject op, 

afgestemd op de situatie en vaar-

digheden van de cliënt. Van Hautte: 

“Zo’n traject duurt doorgaans zes 

maanden tot een jaar en wordt 

voortdurend bijgestuurd. Het kost 

de cliënt niets, want ook de on-

kosten voor bijvoorbeeld vervoer 

en kinderopvang worden vergoed. 

Bovendien behoudt hij of zij even-

tuele uitkeringen.” Het doel? Een 

evenwicht zoeken tussen de noden 

op de arbeidsmarkt en de mogelijk-

heden van de cliënt. Een leerrijke 

ervaring, volgens Geert Van Hove: 

“Elk traject is anders, een waar-

devol ‘experiment’ waaruit we iets 

leren. 

UCBO begeleidt werknemers met een handicap
Het UCBO richt zich in de eerste plaats op werkzoekenden. Maar sinds kort begeleidt 

het centrum ook werknemers met een arbeidshandicap. Van Hautte: “We spreken over 

Disability Case Management. Het gaat bijvoorbeeld om personen die na een ongeval 

hun oude baan weer willen oppikken. Of die hun job dreigen te verliezen omwille van 

hun beperkingen of langdurige gezondheidsproblemen. Samen met de werkgever en 

andere spelers, zoals de bedrijfsarts en de verzekeraar, zoeken we naar een oplossing. 

Zo vermijden we dat deze mensen uit de boot vallen. We bespreken dan hoe hun job 

kan worden aangepast. Of bekijken of een nieuwe functie binnen het bedrijf tot de 

mogelijkheden hoort. In sommige gevallen gaan we zelfs op zoek naar een nieuwe 

werkgever.” Ook binnen de UGent komt deze expertise van het UCBO van pas. “We 

kunnen studenten met een functiebeperking begeleiden bij hun overstap naar de ar-

beidsmarkt. Bovendien kunnen we personeelsleden van de UGent een handje helpen 

wanneer ze het door hun arbeidshandicap moeilijker krijgen op de werkvloer.”

UCBO 
Apotheekstraat 5, 9000 Gent 
Tel. 09 264 92 64 – www.UCBO.be

Info p 
Prof. Geert Van Hove
Diensthoofd UCBO-UCRO
Tel. 09 264 64 65
Geert.VanHove@UGent.be

Guido Van Hautte
Coördinator Dienst UCBO-UCRO
Tel. 09 264 92 53
Guido.VanHautte@UGent.be
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dergelijke meer”, situeert Greet 

Van Eetvelde. “Waar wij vooral op 

focussen is duurzame en hernieuw-

bare energie. Bedrijven actief in 

die sector komen bij ons en voelen 

de kracht van Greenbridge als 

logistieke omgeving, maar ook van 

Power-Link, ons kennisplatform 

inzake duurzame en hernieuwbare 

energie, dat als hefboom voor het 

wetenschapspark fungeert.” 

Het nieuwe, ambitieuze project The 

Energy Box, dat van bijzonder be-

lang is voor marktrijpe cleantech in 

Vlaanderen, kreeg recent op twee 

fronten een go. Men is dan ook bij-

zonder trots op de komst van een 

voor het grote publiek toegankelijke 

demonstrator, een expositieruimte 

met bedrijfsondersteuning. “Je 

moet die zien als een soort beurs 

Cleantech, het Engelse woord voor 

propere technologie, staat tege-

lijk voor één van de belangrijkste 

economische sectoren van de 

toekomst. Een hoogtechnologische 

sector met een grote aantrekkings-

kracht ook, want om te zorgen voor 

een duurzame toekomst, is tech-

nologie waarin economie en eco-

logie elkaar vinden primordiaal. De 

UGent speelt hierin in Vlaanderen 

een vooraanstaande rol: professor 

Greet Van Eetvelde van de faculteit 

Ingenieurswetenschappen is CEO 

van het sinds 2006 operationele 

wetenschapspark Greenbridge, 

in de achterhaven van Oostende. 

“Greenbridge is een incubatie-

centrum dat hoogtechnologische 

cleantech bedrijven promoot, 

ondersteunt, huisvesting biedt en 

In het UGent-wetenschapspark  

in Oostende is het al ‘cleantech’  

wat de klok slaat. De UGent is er  

goed op weg om met Greenbridge  

het kloppend hart te worden van  

de Vlaamse cleantech cluster,  

en krijgt nu met de goedkeuring van 

‘The Energy Box’ nog meer wind in  

de zeilen.

Auteur: Sven Rammeloo | Foto’s: Greenbridge

Greenbridge Wetenschapspark  
richt zich volop op cleantech in Vlaanderen 

The Energy Box 
ruimte voor innovatieve 

energietechnologie

Het Oostendse wetenschapspark Greenbridge 
focust op duurzame en hernieuwbare energie, 
met de UGent als katalysator.
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reden waarom het wetenschaps-

park zich net in Oostende bevindt. 

“De UGent heeft een heel nauwe 

band met West-Vlaanderen”, aldus 

Greet Van Eetvelde. “Niet alleen zit 

daar ook één van onze hogescho-

len, ook heel veel West-Vlamingen 

studeren aan de AUGent. Wij willen 

die studenten iets teruggeven: een 

hightech park waar ze kunnen wer-

ken in een omgeving die aansluit bij 

hun studies.”

In één moeite houdt Greenbridge 

ook de zogeheten braindrain te-

gen: studenten die wegtrekken uit 

West-Vlaanderen komen heel vaak 

niet meer terug. “Dat is een econo-

mische realiteit. Daarom werven 

we lokale, hooggeschoolde mensen 

aan, die ook blij zijn dat ze in hun 

eigen omgeving tewerkgesteld 

worden. Het wetenschapspark 

van de UGent in Oostende heeft 

een bijzondere toekomst: dé hub 

worden van de alternatieve energie 

in Vlaanderen. Daarvan het klop-

pend hart zijn, is de ambitie van de 

UGent.”

De ingebruikname van de, overi-

gens CO
2
-neutrale, demonstrator 

is voorzien voor november 2011.

 

Spinoffs aan zee
Oostende geniet als regio in ontwik-

keling EFRO Cleantech steun voor 

personeel en operatie van de box: 

het project van 1,5 miljoen euro 

wordt gecofinancierd door het 

Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling, door Vlaanderen en de 

provincie West-Vlaanderen. Voor de 

bouw van de demonstrator en een 

tweede vleugel van de reeds aanwe-

zige incubator komt anderzijds 3,2 

miljoen euro van de Greenbridge 

aandeelhouders Universiteit Gent, 

de Katholieke Hogeschool Brugge-

Oostende, de POM (Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij) West-

Vlaanderen, dienstverlener ADMB 

en Haven Oostende, naast Dexia als 

bankfinancier.

“De incubator is sinds de start 

in 2006 al eens helemaal volzet 

geweest, maar viel vorig jaar te-

rug tot 25% toen het groeibedrijf 

Electrawinds eruit is weggetrok-

ken. Vandaag tekent de incubator 

weer af op 90%, een bewijs van 

de aantrekkingskracht van Green-

bridge/Power-Link en van clean-

tech als economische sector van 

de toekomst. Ook spin-offs van de 

UGent zijn voor ons zeer belangrijk. 

Daarvoor werken we samen met 

het valorisatieconsortium SET (Sus-

tainable Energy Technologies) gefi-

nancierd via het IOF, het Industrieel 

Onderzoeksfonds van de Associatie 

Universiteit Gent. Het is de bedoe-

ling dat alle cleantech onderzoek 

dat vanuit de burgerlijke en indus-

triële ingenieurs valoriseerbaar 

is en tot spin-offs kan leiden, naar 

Greenbridge komt.”

WestVlaanderen boven
Dat Oostende veel wind en veel 

zonuren heeft, blijkt niet eens een 

van langere duur, met een vol-

ledige technologische entourage. 

We tonen dus niet alleen innova-

tieve technologiën: we monitoren, 

meten, helpen de vaak startende 

bedrijven. We maken er ‘visibel’ 

wat iedereen graag wil zien.” De de-

monstrator zal zowel voor profes-

sionele platformen openstaan als 

voor particulieren, intermediairen, 

overheden, enzovoort. The Energy 

Box bespeelt dus het hele veld: 

kennis, beleid en bedrijf. 

Windturbines en zonnekoepels
Maar wat zal er zoal te vinden zijn in 

die demonstrator? “We hebben bij-

voorbeeld in en rond onze incubator 

een testveld van kleine windturbines 

tot 15 meter hoog. Die produceren 

minder energie, maar kunnen wel 

op meerdere plaatsen geïnstalleerd 

worden. Vandaag zijn er heel wat 

producenten en leveranciers op de 

markt van kleine en middelgrote 

turbines en daar spelen we op in. Zo 

heeft Izen recent een performante 

kleine turbine gelanceerd.

Een tweede courante technologie 

is zonne-energie. Daar richten we 

ons niet naar standaard fotovolta-

ische panelen, maar bijvoorbeeld 

naar combinaties met dakbe-

dekking. In dat domein huisvest 

Greenbridge het startende bedrijfje 

V-DAK, dat tubulaire zonnecellen 

op de markt brengt, die wij helpen 

promoten.”

Nog een ander voorbeeld is Econa-

tions, dat lichtkoepels op de markt 

brengt met een ingenieus reflec-

tiesysteem: het zonlicht wordt zo-

danig gespiegeld dat het maximaal 

binnenvalt in de ruimte die het wil 

verlichten. “Opnieuw Vlaamse tech-

nologie die wij mee ondersteunen, 

maar we vergeten ook de buiten-

landse handel niet. FIT (Flanders 

Investment and Trade) is peter van 

het project, dus we denken zeker 

ook internationaal.”

Info p 
Prof. Dr. Ir. Greet Van Eetvelde
Vakgroep Civiele Techniek – 
Wetenschapspark Greenbridge 
Tel. 059 24 27 30
Greet.VanEetvelde@UGent.be

Een opgetogen professor Greet Van Eetvelde  
kondigt de komst van The Energy Box aan.
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agenda
p OVER WETEN EN VERGETEN  

| 27012010

Nocturnebezoek aan museum Dr. Guislain

Op 27 januari opent het museum Dr. Guislain  

tussen 20 en 22 uur speciaal voor de UGent Alumni-

leden haar deuren voor een gegidst bezoek aan de 

tentoonstelling Uit het geheugen. Die tentoonstelling 

toont de fascinatie van de kunst en de wetenschap 

voor het geheugen aan de hand van middeleeuwse 

traktaten, oude en hedendaagse kunst, foto’s en film-

fragmenten. Deelnemen kan na inschrijving, via brief  

of e-mail, en na betaling van 5 euro op het rekening-

nummer 390-0965938-67, met vermelding ‘Museum 

dr. Guislain’.

UGent, afdeling communicatie – cel Alumni

Onderbergen 1, 9000 Gent | Peter.Cools@UGent.be

p EEN NIEUW GEBOUW VERRIJST  

| 15012010

Eerstesteenlegging nieuwbouw Kantienberg

Op 15 januari vindt de officiële eerstesteenlegging  

van het nieuwe UGent-gebouw aan de Kantienberg in 

Gent plaats. Op het terrein worden 656 studenten-

woningen, een studentenrestaurant en een onder-

grondse parkeergarage gebouwd. Op 19 oktober 

2009 ondertekenden de UGent en de NV Kantienberg 

(BAM PPP) voor dit bijzondere project een PPS-over-

eenkomst. De plechtigheid voor de eerstesteenlegging 

vindt plaats in studentenhuis De Therminal, waarna 

een werfbezoek plaatsvindt op het terrein aan de  

Kantienberg.

p TESTVELD MET KUNSTGRAS 
OFFICIEEL INGESPEELD 

Aan de Gentse Watersportbaan is op 27 november 

het kunstgrasveld van de UGent plechtig geopend. 

Rector Van Cauwenberge gaf de aftrap voor een 

vriendschappelijke voetbalmatch tussen personeels-

leden van de UGent. Het kunstgrasveld is het resultaat 

van een samenwerking tussen meerdere vakgroepen 

en het Dendermondse bedrijf Desso Sports Systems. 

Op het veld zullen verschillende grassystemen getest 

worden.

Zie ook artikel in ‘Universiteit Gent’ nr. 199, maart 2009.
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