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Dit was 2010!



Zowel de liefhebbers van glooi
ende heuveltjes als de voor
standers van het meer stevige 
benenwerk kunnen zich voor
taan een wieleroutfit aanschaf
fen geheel en al in de kleuren 
van de UGent. Een unicum!

Voor de realisatie van de sport
kledij werd voor het gerenom
meerde merk BioRacer gekozen. 
De wieleruitrusting is van hoog
staande kwaliteit en kan aan
gekocht worden via de afdeling 
Communicatie van de UGent  
(Kathy.Strumane@UGent.be). 
Een fietstrui kost 53,35 euro, 
een fietsbroek 66,70 euro.

Ook voor andere unieke 
UGentgadgets kan je terecht 
in de shop van de UGent 
(www.shop.UGent.be). Je vindt 
hier een uitgebreid assortiment 
aan UGentTshirts en truien, 
petjes, balpennen en andere 
originele geschenken. Alles kan 
online besteld worden. Wie lie
ver de artikelen ‘in het echt’ wil 
zien en kopen, is welkom in het 
rectoraat (SintPietersnieuw
straat 25) en Het Pand (Onder
bergen 1). 

Personeels leden 
van de UGent 

genieten van een korting van 25% 
op alle artikelen  

in de shop.

O p  z O e k  n a a r  e e n 
u n i e k e  w i e l e r O u t f i t ?

www.shop.UGent.be
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Edito
Bij de eerste editie van het nieuwe jaar, past het om nog even stil te 

staan en terug te kijken naar de mooiste momenten van het voorbije 

jaar.

 

Guy Verhofstadt, Ai Wei Wei, Peter Piot én Frank De Winne huldigen 

met een eredoctoraat, de hele wereld verwonderen op de Wereld-

tentoonstelling in Shanghai, de stad Gent sieren met een prachtig  

gerestaureerde Emile Braunschool, het startschot geven van het  

Vermeylenjaar, … Dit en nog veel meer realiseerde de UGent met pas-

sie en overtuiging in 2010! In dit magazine nemen we u graag mee 

op een visuele toer doorheen het voorbije jaar met een selectie van de 

mooiste beelden van gebeurtenissen en activiteiten. We vroegen ook 

aan negen nieuwe collega’s die in 2010 bij de UGent in dienst kwa-

men, het afgelopen jaar te evalueren maar tegelijk vooruit te blikken 

naar wat 2011 voor hen in petto heeft.

 

Het meest onvergetelijke voor mezelf was de 90e plaats die de UGent 

behaalde in de Academic Ranking of World Universities of kortweg 

Shanghai Ranking. Dat de UGent als enige Belgische universiteit in de 

top honderd van de Shanghai Ranking vermeld staat, is de verdienste 

van alle UGent’ers, met de inspanning van jullie allen kunnen wij vol ver-

trouwen deze koers verderzetten!

 

2010 was een jaar van terugblikken en van vooruitkijken, waarbij een 

welgemeend dankwoord aan alle medewerkers en studenten van de 

UGent passend is: zonder hun dagelijkse inspanningen, inzichten en 

enthousiasme onder kan onze universiteit niet bestaan. ‘Durf Denken’ 

is niet voor niets ons credo. Op die manier kan de Universiteit Gent 

haar ambitie blijven waarmaken om in onderwijs, onderzoek en in haar 

maatschappelijke rol ook in de toekomst grensverleggend te zijn.

Ik wens u oprecht een gelukkig 2011!

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Groene energie kleurt blauw p

De vuile was van  
de wapentrafiek p 
Sinds 2008 heeft de Europese Unie afdwingbare  
regels over de handel in militair materieel. Op basis 
van internationaal onderzoek, dat werd samenge-
bracht door professor An Vranckx, gastdocent bij de 
vakgroep Studie van de Derde Wereld en onderzoeker 
bij de Conflict Research Group, blijkt dat de mazen van 
het net nog te groot zijn.
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om Nederlandstalige kinderen die 

Engelse les krijgen op school.”

Welk aspect van die 

taalverwerving onderzoek je 

precies?

“Ik bekijk hoe de kinderen de fono-

logie van het Engels onder de knie 

krijgen. Klankleer lijkt voor sommi-

gen misschien een perifeer aspect 

van de taal, maar eigenlijk is het 

een van de basiselementen. Als je 

geen juiste fonologische represen-

taties hebt, zal je woordherkenning 

ook niet goed of traag verlopen 

en zal je moeite hebben de taal te 

begrijpen en te leren. Fonologie is 

dus cruciaal voor taalverwerving. 

Ik onderzoek bij de kinderen twee 

aspecten, namelijk productie en 

Ellen Simon: “Ik doe onderzoek naar 

de verwerving van een tweede 

taal of vreemde taal bij kinderen. 

Meer specifiek is het onderzoek 

toegespitst op de verwerving van 

de fonologie of klankleer van het 

Engels. Het idee kwam er door een 

case study die ik deed tijdens mijn 

verblijf in de VS. Daar volgde ik een 

kind dat Nederlandstalig was en in 

de VS dus werd ondergedompeld 

in een Engelstalige omgeving. Tij-

dens lezingen merkte ik dat er veel 

interesse was voor die case study 

en het leek me interessant om een 

gelijkaardige situatie hier in België 

te onderzoeken. Het verschil is 

natuurlijk dat de kinderen die ik volg 

niet zijn ondergedompeld in een 

anderstalige omgeving. Het gaat 

Engels in het onderwijs, het klinkt  

logisch en onvermijdelijk. En toch zorg-

de het voorstel van minister Pascal 

Smet om Engels als tweede taal te  

doceren voor flink wat ophef. Ellen  

Simon is met haar postdoctoraal on-

derzoek alvast uiterst actueel: zij volgt 

een aantal kinderen die in de basis-

school of zelfs de kleuterklas Engels 

leren.

Auteur: Katrien Vermeulen | Foto: Nic Vermeulen

English please!
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Is er interesse vanuit de politiek 

voor jouw onderzoek?

“Ik veronderstel van wel, maar ik 

heb nu natuurlijk nog geen resulta-

ten. Als die er zijn, verwacht ik wel 

dat er aandacht aan geschonken 

zal worden. Maar ik kan het hier 

dus al even meegeven dat ik bezig 

ben met een zeer interessant on-

derzoek.” (lacht) 

Wat we wel weten is dat kwaliteit 

belangrijker is dan kwantiteit. Niet 

zozeer de hoeveelheid aangeboden 

taal is belangrijk, wel de kwaliteit 

van het aanbod. Maar eigenlijk is 

het wel vreemd dat er niet meer 

onderzoek naar een andere taal in 

het lager onderwijs wordt gedaan, 

zeker naar aanleiding van het voor-

stel van minister Pascal Smet.”

perceptie. Om de productie van 

klanken te bekijken, vraag ik hen bij-

voorbeeld plaatjes te benoemen of 

een verhaaltje te vertellen. Om de 

klanken te evalueren ga ik niet af 

op mijn eigen gehoor, maar meet 

ik alles akoestisch op. Voor de per-

ceptie werk ik bijvoorbeeld met een 

rij woorden waarin één woord zit 

met een afwijkende klank, zoals het 

Engelse ‘pat’ in een rij ‘pet’-klanken. 

Ik bekijk dan of de kinderen die 

vreemde eend in de bijt eruit halen. 

Uiteraard zal ik de resultaten van 

het onderzoek ook vergelijken met 

een groep die geen Engelse les 

krijgt op school.”

Wat zijn volgens jou de voor- en 

nadelen van starten met Engels 

op jonge leeftijd?

“Ik zie eigenlijk alleen voordelen. 

Een kind kan heel goed om met 

verschillende talen en vroeg begin-

nen is dan een goed idee. Vanaf de 

geboorte richt de perceptie zich 

heel snel op de moedertaal. Het 

talent om contrasten te herken-

nen die niet binnen die moedertaal 

voorkomen, vermindert heel snel. 

Vroeg een taal aanbieden is dus ze-

ker positief. In tegenstelling tot wat 

even in het debat werd geopperd, 

heeft het ook niets te maken met 

intelligentie. Alle kinderen kunnen 

spelenderwijs een taal verwerven, 

als het maar wordt aangeboden.” 

Heb je al enig idee wat de 

resultaten zullen zijn van 

je onderzoek?

“Dat is moeilijk te zeggen. Er is wel 

al onderzoek gedaan naar de ver-

werving van een vreemde taal bij 

kinderen, maar niet de specifieke 

gevallen die ik onderzoek: kinderen 

die al een moedertaal verworven 

hebben en les krijgen in het Engels. 

Engels in het hoger onderwijs

Niet alleen in het lager onderwijs wordt er nagedacht over Engelse lessen, ook in het 

hoger onderwijs roert er wat. Dat heeft alles te maken met het voorstel tot een ver-

soepeling van de taalwetgeving, waardoor het makkelijker zal zijn opleidingen in het 

Engels te voorzien aan de universiteiten en hogescholen. 

Onlangs werd er aan de UGent een debat georganiseerd over de kwestie. Naast on-

der meer Fientje Moerman, Pascal Smet en Siegfried Bracke, namen ook Kristiaan 

Versluys, directeur Onderwijsaangelegenheden, en professor Gita Deneckere van de 

vakgroep Geschiedenis deel aan het debat. Echt zware discussies waren er overigens 

niet, want de verschillende sprekers toonden heel wat consensus. Iedereen kon zich 

vinden in een versoepeling van de taalwet in het hoger onderwijs, maar velen zijn wel 

bezorgd om het behoud van het Nederlands als academische taal. 

Kristiaan Versluys: “Dat het Engels een cruciale rol moet spelen, is evident. Het is 

zowat de voertaal in het beroepsleven en door de globalisering en internationalise-

ring van de universiteit wordt het nog belangrijker. Het Engels als wetenschappelijke 

lingua franca aan de universiteit is dan ook onvermijdelijk. Natuurlijk is het wel onze 

taak om het Nederlands als academische taal te behouden en te verrijken.” Ook Gita 

Deneckere ziet vooral daar de uitdaging. “De versoepeling op zich is geen slechte 

zaak, maar ik waarschuw wel voor een duale universiteit en omgekeerd provincialis-

me. Het Engels is een evidente lingua franca, maar mag in mijn ogen niet de standaard 

worden, waar alles wat Nederlands is en wil blijven bij verbleekt.” 

Zo’n vaart zal het overigens niet lopen met de verengelsing van het hoger onderwijs. 

Gita Deneckere: “Op het debat werd duidelijk dat Vlaanderen zeker niet het voorbeeld 

van Nederland wil volgen, waar de verengelsing snel om zich heen grijpt in zowat alle 

disciplines. Volgens mij is het een goede zaak als Vlaanderen voor een gulden mid-

denweg kiest.” Kristiaan Versluys wijst er ook op dat er dan wel een versoepeling van 

de taalwetgeving op til is, maar dat er heel wat voorwaarden zijn om een opleiding in 

het Engels te kunnen en mogen geven. “In de masteropleidingen kan er bijvoorbeeld 

enkel Engels gebruikt worden op voorwaarde dat er een Nederlandstalig equivalent 

bestaat elders in Vlaanderen. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar dat moet voor een 

erkenningscommissie komen en de uiteindelijke beslissing gebeurt door de Vlaamse 

regering. Een volledige en snelle verengelsing zal er niet komen in Vlaanderen.” 

Info p 
Dr. Ellen Simon
Vakgroep Engels
Tel. 09 331 32 77
Ellen.Simon@UGent.be
http://www.flw.UGent.be/ellensimon/



ugent

 4

1  Na een jaar studeren aan het Centrum voor Milieusanering, 

kon ik aan de slag in het Labo voor Toxicologie aan de UGent. Na 

enkele maanden voelde ik me er al helemaal thuis. 2010 was het 

jaar waarin ik de schoolbanken achter me liet. Echt ver ben ik dus 

nog niet geraakt, want ik ben nog steeds aan de UGent verbon-

den. 

2  Nu ik aan het begin van mijn professionele loopbaan sta, kon-

digt het nieuwe jaar zich aan als een jaar vol veranderingen. Wat 

dit juist zal inhouden weet ik nog niet maar ze beloven alleszins de 

moeite waard te zijn. 

3  Nu de lichtjes uit het straatbeeld verdwijnen en alle cadeautjes 

uitgepakt zijn, vind ik het zeer bevreemdend dat ik me niet bezig 

1  U ging in 2010 aan de slag bij de Universiteit 

Gent. Waarom koos u voor de UGent en voor 

deze job? Kwamen uw verwachtingen uit? 

Is het jaar voor u geslaagd?

2  Wat zijn uw ambities en verwachtingen  

voor 2011?

3  Wat houdt u momenteel fel bezig? 

4  Wat wenst u uw collega’s toe in 2011? 

Nieuwjaarswensen
op het menu

Francis Ascoop, coördinator huisvesting internationale 
studenten, directie Studentenvoorzieningen 

1  Kiezen voor de UGent was voor mij een stukje thuiskomen. Als oud- 

student én geboren Gentenaar kende ik de universiteit en de stad vrij 

goed. Het internationale aspect van de job, gecombineerd met huisves-

ting, sprak me heel erg aan. Internationale studenten en gasten help ik 

niet alleen in hun zoektocht naar geschikte huisvesting, ik werk ook mee 

aan een nieuw beleid. De uitdaging ligt erin het huisvestingsbeleid af te 

stemmen op de toenemende internationale instroom. Het creëren van 

nieuwe kansen en mogelijkheden vind ik bijzonder boeiend. 

2  Het nieuwe jaar wordt er een vol uitdagingen. In 2011 zullen enkele 

beleidskeuzes geïmplementeerd worden zoals nieuwe quota en een aantal 

nieuwe hefbomen om prioritaire groepen te helpen – deze keuzes zijn o.a. 

gebaseerd op een steekproef die afgelopen academiejaar bij alle profes-

soren werd afgenomen. In de loop van het voorjaar zullen we alle UGent-

medewerkers hiervan op de hoogte brengen. Ook de ingebruikname van 

de studentenhome op de Kantienberg zal een nieuw impuls geven aan het 

huisvestingsbeleid. 

3  Mijn zoektocht naar een eigen huis. Niet alleen ben ik voor studenten 

maar ook voor mezelf en mijn partner op zoek naar een eigen stek in Gent. 

En in Gent is dat geen gemakkelijke opdracht. Ik hoop ten laatste eind 

2011 iets gevonden te hebben. 

Filip Kiekens, bursaalstudent vakgroep Bioanalyse,  
faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Aan negen nieuwe collega’s die in 

2010 bij de UGent in dienst kwamen, 

vroegen we het afgelopen jaar te eva-

lueren maar tegelijk vooruit te blikken 

naar wat 2011 in petto heeft.

Tekst: Hilde Pauwels | Foto's: Nic Vermeulen
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Maya Termonia, praktijkassistent 
vakgroep Talen en Culturen van 
het Nabije Oosten en Noord-Afrika, 
faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

1  Ik had al een baan als verantwoordelijke 

voor vreemde talen met een ander schrift 

zoals Arabisch, Chinees, Japans, Hindi, ... 

aan het Talencentrum van de Universiteit 

Antwerpen. Daar ben ik ook docente 

Arabisch voor beginners. Aan de UGent werk 

ik met meer gevorderde studenten, het is 

een mooie aanvulling. Ik studeerde zelf aan 

de Universiteit Gent. De opleiding is intussen 

enorm geëvolueerd en ik ben heel blij dat ik hier nu aan kan meewerken.

2  Samen met mijn echtgenoot werkte ik aan een boek over Caïro, het kwam re-

cent uit bij het Davidsfonds. Het is een stadsgeschiedenis op basis van Arabische 

bronnen waarin het Arabische aspect centraal staat. Het zou leuk zijn om daar een 

vervolg aan te breien. Daarnaast hoop ik te kunnen blijven groeien in mijn huidige job. 

In mijn privéleven hoop ik een nog beter evenwicht te vinden tussen het werk en mijn 

gezin met vier kinderen. 

3  De milieuproblematiek ligt me nauw aan het hart. We kozen ervoor om geen 

wagen te hebben en om zoveel mogelijk inlandse biologische voeding te kopen. Daar-

naast ben ik ook in mijn vrije tijd veel met mijn werk bezig, daar het ook grotendeels 

mijn hobby is.

4  Collega’s wens ik veel plezier in hun werk toe, zoiets brengt veel energie en le-

vensvreugde. Ook een goede gezondheid is cruciaal, net als heel veel warmte in het 

gezin, bij familie en vrienden.

Pieter Vansteenwegen,  
vakgroep Technische Bedrijfsvoering,  
faculteit Ingenieurswetenschappen

1   2010 is voor mij zeker geslaagd en beter dan 

verwacht. Als je een academische loopbaan wil, is een 

benoeming als ZAP’er een heel belangrijke stap. Ik koos 

voor de UGent omdat ze de kaart trekt van industrial 

management voor ingenieurs.

2  Na een periode van wennen aan de vakgroep en de 

universiteit, en me inwerken, hoop ik in de eerste plaats 

te kunnen bijdragen aan het onderzoek binnen de vakgroep. Verder hoop ik dat 

www.citytripplanner.com in 2011 definitief doorbreekt. Deze website is een recht-

streeks gevolg van mijn doctoraat. Daarbij ging ik op zoek naar optimalisatietechnie-

ken van bepaalde processen. Ik ben medeoprichter van de spin-off die deze website 

beheert. 

3  Zeer positief: de nakende geboorte van mijn zoon. Dan is er eindelijk een kleine 

broer voor mijn dochter. Minder positief: de niet-regeringsvorming, het is dringend 

tijd voor een compromis. Ook is er het ingeburgerde zwartwerk, dat zou nog eens 

een besparing zijn.

4  Papers! A1’s! Patenten! Doctoraten! Output! Output! Output! … Of toch gewoon 

plezier en voldoening in hun job. En minder CO
2
-uitstoot.

4  Ik wens iedereen een fijne en 

stimulerende werkomgeving toe. 

En niet in het minst een goede ge-

zondheid!

moet houden met cursussen en 

examens. Sommige aspecten van 

het studentenleven zal ik niet mis-

sen, andere dan weer wel. 

4  Alle medewerkers van de UGent 

wens ik veel succes, maar vooral 

mijn collega Veerle De Brouwer 

wens ik het allerbeste toe. Na het 

afsluiten van haar doctoraat trekt 

ze de wijde wereld in en gaat ze 

op zoek naar een nieuwe job en 

nieuwe collega’s.

Filip Kiekens, bursaalstudent vakgroep Bioanalyse,  
faculteit Farmaceutische Wetenschappen
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Kenneth Hemmerechts, vakgroep Strafrecht  
en Criminologie, faculteit Rechtsgeleerdheid

1  Ik heb altijd al een academische job geambieerd. Ik koos voor de UGent 

omdat het criminologisch onderzoek in Gent van hoogstaand niveau is. De 

werksfeer bleek er ook goed te zijn en mijn verwachtingen over wat een 

academische job inhoudt, kwamen allemaal uit. Dit was leuk en vanuit pro-

fessioneel perspectief gezien, was het jaar voor mij best wel geslaagd.

Valentina Rossi, postdoctoraal 
medewerker, vakgroep Experimenteel-
Klinische en Gezondheidspsychologie, 
faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen

1  Ik ben in Milaan gepromoveerd in de cognitieve 

neurowetenschappen en zocht een job die me 

de mogelijkheid gaf mijn expertise in te zetten 

en tegelijkertijd nog bij te leren. Ik opteerde voor 

een internationale omgeving en een dynamische 

groep, maar de werksfeer mocht ook best aan-

genaam en gezellig zijn. Wel, ik werk hier nu tien 

maanden en volgens mij is de UGent geslaagd! 

2  Ik verwacht een jaar van uitdagingen, hard 

werken en hopelijk ook de beloning daarvan. Ik 

kijk ernaar uit om de resultaten van het werk dat 

ik in 2010 deed, te zien. Tegelijkertijd wil ik een 

stevige basis leggen zodat ik in 2012 dezelfde 

verwachtingen kan hebben. 

3  Ironisch genoeg, is mijn laboratorium mijn 

vertrouwde omgeving die van mij energie vraagt, 

maar die me ook voldoening geeft. Daarnaast ben 

ik hard aan het werk om mijn weg in een nieuw 

land te vinden en om vrienden te maken, wat in 

België niet de meest gemakkelijke bezigheid is. 

4  Ik hoop dat iedereen met veel passie kan wer-

ken en zich op het eind van de week voldaan voelt. 

Op het persoonlijke niveau hoop ik dat iedereen 

meer nieuwsgierig wordt naar verschillen en erin 

slaagt om te glimlachen naar mensen die zij te-

genkomen op straat, op de bus of in de lift. 

Kitty van de Waart, beleidsmedewerker  
decanaat Bio-ingenieurswetenschappen

1  Na een prachtige studententijd had ik niets dan goede herinneringen 

aan de UGent en zelfs na tien jaar buiten de universiteit voelden de eerste 

dagen in mijn nieuwe job meteen als thuiskomen. Het is wel een hele uit-

daging om in de sporen van mijn voorgangster te treden: 23 jaar kennis 

en ervaring! Maar dat maakt het er alleen interessanter op. Voor mij is de 

overstap naar de UGent in ieder geval geslaagd.

2  Ik zie 2011 vooral als een leerproces en het jaar waarin ik me mijn 

nieuwe functie zoveel mogelijk eigen wil maken. Daarnaast hoop ik na-

tuurlijk ook mijn nieuwe collega’s beter te leren kennen. Het is een goed 

geolied team dat mij meteen opnam 

en vertrouwde en dat betekent heel 

veel voor een goede start.

3  De recente beelden van asielzoe-

kers hebben mij erg aangegrepen. 

Door mijn ervaring bij Artsen Zonder 

Grenzen weet ik hoe schrijnend de 

situatie is waarvoor deze mensen 

gevlucht zijn en het is erg triest om 

dan hele gezinnen in België de vries-

kou te zien trotseren. De inspannin-

gen van de UGent om toch een aan-

tal asielzoekers onderdak te bieden, 

steun ik dan ook van ganser harte.

4  In de eerste plaats wens ik mijn 

collega’s een gezond jaar toe, zowel 



Lien Bruynsteen, bursaalstudente, vakgroep Voeding, Genetica  
en Ethologie, faculteit Diergeneeskunde

1   Ik werkte een tijdje in de praktijk, wat ik met veel plezier deed, maar zag een job-

aanbieding die volledig in de lijn lag van mijn diersoortkeuze in mijn afstudeerjaar, na-

melijk onderzoek bij paarden. Mijn jaar zal geslaagd zijn als ik de IWT-beurs binnenhaal.

2  Mijn ambitie voor het jaar 2011 is het schrijven en publiceren van een eerste artikel.

3  Aangezien mijn vriend en ik net een oud huisje gekocht hebben dat we zelf willen 

renoveren, zijn we in onze vrije tijd vooral bezig met het bestuderen van de mogelijk-

heden. Het eerste geplande werk is stromend warm water mogelijk maken. 

4  Ik hoop dat ze snel 

verlost zijn van de indi-

gestie na alle kerst- en 

nieuwjaarsetentjes, 

dat ze veel genot halen 

uit het slagen van hun 

geplande experimenten 

en veel schrijfplezier 

beleven aan de artikels 

die daaruit zullen voort-

vloeien. 
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Dirk Verly, directeur 
Personeel en Organisatie

1  Ik zette in 2010 een grote 

en in de ogen van velen een ver-

rassende stap van de industrie 

naar de universiteit. Ik werd aan-

getrokken door de mogelijkheid 

mijn HR-ervaring te gebruiken in 

een compleet andere sector. Een 

universiteit vind ikzelf een van de 

meest maatschappelijk relevante instellingen. De UGent is bovendien de universiteit 

waar ik zelf psychologie studeerde. Ik had verwacht dat ik in een andere wereld zou 

terechtkomen en dat is dus ook zo. Dit jaar heb ik professioneel kunnen doen wat ik 

wou doen, dus in dat opzicht is het geslaagd.

2  In 2011 moeten we erin slagen om de DPO-reorganisatie op de juiste rails te 

zetten en een begin te maken van het aanbieden van een aantal nieuwe HR-dienstver-

leningen. Ik hoop met het gehele DPO-team onze instelling een modern personeelsbe-

leid te kunnen aanbieden. Ik besef dat deze ambitie 2011 wel zal overstijgen.

3  Ik ben nu vooral bezig met zo snel mogelijk helemaal ingewerkt te geraken in de 

specifieke context van de universiteit. De manier van denken, werken en besluiten 

nemen is immers sterk verschillend met wat ik gedurende meer dan 20 jaar in de 

bedrijfswereld heb ervaren. Voor het overige ben ik zoals zo veel ouders bezig met 

de toekomst van mijn kinderen: dat ze goede keuzes maken en opgroeien tot verant-

woordelijke en gelukkige mensen.

4  Ik wens mijn collega’s uiteraard een gezond lichaam, maar zeker ook een ge-

zonde geest: creatief en met zin voor initiatief en durf. Ik wens dat alle medewerkers 

fier kunnen zijn om voor de Universiteit Gent te werken. En vooral dat men met ple-

zier komt werken!

 

2  Nog vele dagen in Gent ver-

toeven en een doctoraatstraject 

doorlopen. Naast de routine van 

de dag hoop ik dat er in 2011 ook 

enkele aangename verrassingen 

zullen zijn. 

3  Ik ben momenteel sterk geïnte-

resseerd in de studie over allerlei 

schadelijk gedrag waarbij staten 

(on)rechtstreeks betrokken zijn. 

Dit is de donkere kant van mijn 

huidige interesses. Daarnaast hou 

ik me sterk bezig met educatieve 

projecten. 

4  Mijn wensen voor de collega’s 

zijn een drukke, uitdagende en in-

teressante agenda gekoppeld aan 

een goede psychische en fysieke 

gezondheid en weinig stress. Die 

combinatie zou mogelijk moeten zijn 

al denk ik dat mijn collega’s daar 

soms anders zullen over denken.

voor henzelf als voor hun naasten. 

Ik hoop dat iedereen voldoening uit 

zijn werk mag halen maar er vooral 

ook veel plezier in heeft. En de col-

lega’s die een nieuwe weg willen 

inslaan, of willen groeien in hun hui-

dige functie, wens ik natuurlijk alle 

succes toe. Dat het een vruchtbaar 

jaar mag worden!
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polymeren geschikt om cellen aan 

te trekken en te dragen, zodat die 

structuren kunnen functioneren om 

weefsel te regenereren. Ideaal zou 

zijn dat we met (stam)cellen van de 

patiënt kunnen werken. Finaal zou 

je dan, in het ideale geval, geen or-

gaandonoren meer nodig hebben.”

In vitro, in vivo
“Wat we hier doen is dus, afhan-

kelijk van de toepassing, potentieel 

levensreddend onderzoek”, knikt 

professor Dubruel. “Wij zetten de 

eerste stap: de materiaalproductie 

en -modificatie, om ervoor te zor-

gen dat cellen het materiaal ‘graag 

hebben’. Vervolgens worden de 

eerste in vitro celinteractietesten 

gedaan. Die gebeuren bij de vak-

groep Medische Basiswetenschap-

pen in het UZ Gent, waar wordt 

uit het menselijk lichaam voor een 

groot deel is opgebouwd - denken 

we maar aan proteïnen en DNA.” 

Qua onderzoek is DNA misschien 

wel het belangrijkste polymeer, aan-

gezien verschillende UGent-vorsers 

ziektes die aan DNA-problemen te 

wijten zijn op cellulair niveau willen 

behandelen. Een derde en laatste 

categorie zijn de halfsynthetische 

polymeren. Dat zijn natuurlijke po-

lymeren die gemodificeerd worden 

met chemische functies. “Deze 

laatste categorie is van groot be-

lang gezien het extreme tekort aan 

orgaandonoren”, vertelt dokter 

Sandra Van Vlierberghe, verbonden 

aan dezelfde onderzoeksgroep. 

“Vandaar dat we binnen onze on-

derzoeksgroep enorm focussen 

op weefselregeneratie: we maken 

Volgens Wikipedia is een polymeer 

een molecuul dat bestaat uit een 

sequentie van meerdere identieke 

of soortgelijke delen die aan elkaar 

zijn gekoppeld. Volgens professor 

Peter Dubruel spelen polymeren, 

zonder dat we het goed en wel 

beseffen, een heel belangrijke rol in 

ons dagelijks leven. 

“Het aantal toepassingen is enorm, 

gaande van cosmetica en de voe-

dingsnijverheid tot de kledij- en de 

auto-industrie. Men doet er telkens 

een beroep op enorme hoeveelhe-

den polymeren, die niettemin heel 

verschillend zijn van type. Zo heb je 

volledig synthetische materialen, 

waaruit bijvoorbeeld petflessen 

worden vervaardigd. Daarnaast 

bestaan er natuurlijke polymeren, 

de zogeheten biopolymeren, waar-

Polymeren voor biomedische toepassingen 
krijgen boost aan UGent

“Potentieel levensreddend 
onderzoek”

Wat weet je over polymeren? Bij de 

meeste mensen volgt nu wellicht een 

langgerekte stilte, maar aan de  

Polymer Chemistry & Biomaterials  

Research Group van de UGent weten 

ze er alles over. Onder leiding van 

professor Peter Dubruel wordt onder 

meer onderzocht hoe men mensen 

met bepaalde oog- of botaandoeningen 

kan behandelen, en hoe men het nij-

pend tekort aan orgaandonoren in de 

toekomst mogelijk kan terugdringen. 

Auteur: Sven Rammeloo | Foto: Nic Vermeulen
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bedrijven die een beroep doen op 

onze expertise op gebied van ana-

lyse en ontwikkeling van bepaalde 

materialen, en verder vervullen we 

uiteraard een educatieve rol.” 

De vijfentwintig medewerkers 

onder leiding van Peter Dubruel 

weten intussen heel goed waar ze 

mee bezig zijn. “We hopen onze 

positie als groep te kunnen besten-

digen en mogelijk in de toekomst 

nog te versterken. Doordat we de 

beschikking hebben over hightech-

toestellen kunnen we echt baan-

brekend onderzoek verrichten. Ik 

denk dat dit voor onze universiteit 

nog heel wat opportuniteiten zal 

opleveren, zowel op het vlak van 

nationale als internationale samen-

werking.” 

minst het ziekteproces een halt wil-

len toeroepen. Daar gebruiken we 

gentherapie, in plaats van een klas-

siek geneesmiddel. Het idee is dat 

je DNA in de zieke cel gaat brengen 

om daar een therapeutische pro-

teïne tot expressie te laten komen. 

Dat DNA in die cel krijgen, is niet zo 

vanzelfsprekend. Daar heb je een 

drager voor nodig, en polymeren zijn 

daar opnieuw een mogelijkheid. Het 

voordeel tegenover klassieke ge-

neesmiddelen is dat gepoogd wordt 

de oorzaak van een aandoening aan 

te pakken.”

Tal van opportuniteiten
Om de vele uitdagingen die aan 

dergelijk onderzoek verbonden zijn 

het hoofd te bieden, worden de 

projecten van de onderzoeksgroep 

veelal interuniversitair opgevat. 

Daarnaast bestaan er heel wat 

links met andere 

faculteiten binnen de 

UGent, zoals met de 

faculteiten Genees-

kunde en Gezond-

heidswetenschappen, 

Farmaceutische We-

tenschappen, Dierge-

neeskunde en Ingeni-

eurswetenschappen. 

Peter Dubruel: “De 

uitdaging daarbij 

is om elkaars we-

tenschappelijke 

taal te spreken, en 

daarnaast mogelijk-

heden te creëren 

voor de valorisatie 

van het onderzoek: 

hoe krijgen we het 

onderzoek dichter bij 

de bedrijven, en dus 

bij de patiënt? Daar-

voor moet ook heel 

het commerciële en 

regulatoire aspect 

worden bekeken. We 

worden overigens 

vaak benaderd door 

nagegaan in welke mate bepaalde 

celtypes een voorkeur hebben voor 

het ene of het andere materiaal. 

Als er iets geschikts uitkomt, is de 

volgende stap uiteraard in vivo. 

Dierenproeven, dus. Die gebeuren 

dan heel vaak aan de faculteit Dier-

geneeskunde.”

Vandaag is er in de medische 

wereld ook een heel grote vraag 

naar het registreren van bepaalde 

lichaamsfuncties, bijvoorbeeld aan 

de hand van sensoren die in het 

lichaam geplaatst worden. Het type 

materiaal waarin die sensoren zijn 

ingebed, is van enorm belang, ver-

mits dat opnieuw goed aanvaard 

moet worden door het lichaam. 

Sandra Van Vlierberghe: “We heb-

ben aan de UGent de technologie 

om die materiaaloppervlakken te 

modificeren en te karakteriseren. 

Een belangrijk luik van ons onder-

zoek draait dan ook rond polymeer-

coatings voor (bio)sensoren.”

Oog voor de oorzaak
Een van de andere grote sterktes 

van de onderzoekgroep is de be-

schikbaarheid over vaak unieke 

hightechtoestellen “Zo heeft een 

doctoraatstudent van onze groep 

een meniscus laten scannen die 

nadien met onze bioplotter in exact 

dezelfde vorm geplot kon worden, in 

een polymeermateriaal naar keuze. 

Op die manier verkrijgen we volledig 

op maat gemaakte, implanteerbare 

materialen. En er zijn ook oculaire 

toepassingen. We ontwikkelen 

bijvoorbeeld een behandeling voor 

een oogziekte, met als doel men-

sen een deel van hun zicht te laten 

herwinnen, of waarbij we op z’n 
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die eerste resultaten zijn vrij voor-

spelbaar. Zo zien we dat tussen  

3 en 4 uur ’s ochtends de meeste 

bezoekers richting Vlasmarkt en Bij 

Sint-Jacobs trekken.” Toch zijn ook 

die gegevens volgens hem interes-

sant. Het zijn immers objectieve 

gegevens die organisatoren kunnen 

helpen bij de praktische organisatie 

van het evenement. Op dit moment 

heeft het onderzoek een belangrijk 

voordeel t.o.v. camera detectie. 

Bluetooth-tracking laat immers 

toe om persoon A om 22 uur op 

de Korenmarkt te plaatsen en te 

zien dat die zich om 23 uur op Sint-

Baafs bevindt, terwijl camera’s geen 

individuen herkennen. Bovendien is 

het met dat systeem technisch ook 

mogelijk om een specifiek individu 

op te sporen. “Een kind dat verloren 

loopt in de massa, zouden wij per-

fect kunnen opsporen”, illustreert 

Van Londersele. “Zolang het zich in 

Wie één of meerdere bezoekjes 

bracht aan de Gentse Feesten 

en de Bluetooth-functie op zijn 

gsm aan had staan, is meer dan 

waarschijnlijk de bezitter van één 

van de 103.122 gedetecteerde 

toestellen. Er werden 33 scanners 

ingezet om op 59 verschillende lo-

caties signalen te registreren. Het 

project kaderde in het doctoraats-

onderzoek van Mathias Versichele. 

Eerder gebeurde een gelijkaardig 

onderzoek onder andere al op 

Rock Werchter, Horeca Expo in 

Flanders Expo en dit jaar ook op 

Student Kick-Off.

Individuele herkenning
“Op dit moment hebben we nog 

maar voorlopige resultaten over  

de Gentse Feesten”, haalt Nico  

Van de Weghe aan. “De studenten 

zijn namelijk nog volop bezig met  

de analyse ervan. Sommige van  

Deze zomer brachten twee master-

thesisstudenten van de vakgroep  

Geografie de bewegingsstromen op de 

Gentse Feesten via Bluetooth-tracking 

in kaart. Daarbij registreerden diverse 

sensoren via de Bluetooth-technologie 

de unieke mac-adressen van gsm-

toestellen op verschillende plaatsen. 

“Volgend jaar willen we de gegevens 

ook in realtime gaan verwerken”, klinkt 

het bij professor Nico Van de Weghe 

en onderzoeker Bram Van Londersele 

van de vakgroep.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: Nic Vermeulen

Onderzoekers Bram Van Londersele, Mathias Versichele en Nico Van de Weghe (v.l.n.r.)  
volgden tijdens de voorbije Gentse Feesten onder andere de verplaatsingsstromen van en naar  
de Vrijdagmarkt. 

Vakgroep Geografie  
toont de weg
Bluetooth-tracking heeft 

ook economisch potentieel
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wij momenteel een aanvraag voor 

Strategisch Basis Onderzoek (SBO) 

voor, waarbij de bescherming van 

de privacy een kernwaarde vormt.”

Nico Van de Weghe wijst er ten 

slotte op dat de meerwaarde van 

het onderzoek vooral in de ver-

werking van de gegevens ligt. “De 

vakgroep Geografie – en in het bij-

zonder de onderzoeksgroep Carto-

GIS – heeft heel wat ervaring met 

dataverwerving en -verwerking. Wij 

proberen de verzamelde informatie 

een meerwaarde te geven door 

cluster- en sequentieanalyses, 3D-

visualisaties, conceptuele anima-

ties, … Daardoor kan je in principe 

ook voorspellingen maken voor de 

toekomst. Op basis van een simula-

tiemodel zou je kunnen inschatten 

welke invloed een bepaalde wijzi-

ging heeft”, besluit hij. 

anderen zien het nog als nice  

to have.”

Big Brother 
Hoe meer mensen hun Bluetooth-

applicatie op hun gsm laten 

aanstaan, hoe getrouwer de ver-

zamelde gegevens zijn. Maar heel 

wat mensen stellen de Bluetooth-

tracking in vraag omwille van hun 

recht op privacy. Onterecht, zo 

zeggen Van de Weghe en Van 

Londersele. “Zowel technisch als 

ethisch maken wij geen inbreuk op 

dat recht. In de eerste plaats ma-

ken wij geen verbinding met je gsm, 

maar pikken wij enkel een signaal 

op. Wij detecteren enkel het unieke 

mac-adres van dat toestel. Maar 

zonder hulp van de producent en 

de provider kunnen wij dat signaal 

niet linken aan een bepaald toestel 

of de gebruiker ervan. Daarnaast 

hebben wij geen 

toegang tot de gege-

vens op een toestel. 

In de tweede plaats 

zijn we helemaal niet 

geïnteresseerd in 

individuen, maar wel 

in verplaatsingen en 

dan vooral in die van 

groepen.” Bovendien 

volgen de onderzoe-

kers de wetgeving 

rond privacy nauw 

op, net omdat ze 

weten hoe gevoelig 

dat ligt. Om eventueel 

misbruik te voorko-

men, trachten ze 

het systeem ook te 

optimaliseren. “ Wij 

trachten een soort 

Max Havelaar-label 

te bieden voor  

tracking door een 

methodologie te 

ontwikkelen die de 

privacy niet schendt. 

Onder andere 

daarom bereiden 

de buurt van zo’n scanner bevindt, 

een object met zichtbare Bluetooth-

verbinding bij zich heeft en de ou-

ders het specifieke mac-adres van 

het toestel kennen. In het kader van 

SMART-IP, een Europees project 

waar bewegingsstromen meten 

onderdeel van uitmaakt, is de Stad 

Gent in zo’n opsporingssysteem 

geïnteresseerd.”

Valoriseren
Bewegingsstromen op evene-

menten kennen, is belangrijk  

voor een aantal facetten. “Aan de  

hand van die informatie kunnen 

organisatoren beter inspelen op 

crowd management”, vertelt Van 

Londersele. “Een ramp zoals deze 

zomer op de Love Parade in het 

Duitse Duisburg gebeurde, hadden 

we misschien niet kunnen voorko-

men, maar via het modelleren van 

bewegingsstromen gebaseerd op  

voorgaande metingen, kunnen we  

wel potentiële toekomstige bot-

tlenecks identificeren. Ook voor 

marketingdoeleinden of op beurzen 

heeft het zijn nut al bewezen. Waar 

zet je wat om de meeste zichtbaar-

heid te krijgen?” De techniek en  

methodologie hebben dus heel wat 

economisch potentieel. Daarom 

gaan de onderzoekers nu na hoe  

zij die ook een waarde kunnen mee-

geven voor verschillende markten. 

De mogelijkheden lopen uiteen van  

massa-evenementen tot retail- 

omgevingen zoals winkelcentra. 

Ook de toeristische sector komt 

in aanmerking. “Als je weet welke 

attracties toeristen het meest 

bezoeken, hoe lang ze daar blijven 

en in welke volgorde ze dat doen, 

kan je daar als stad handig op in-

spelen”, illustreert Van de Weghe. 

“Voor sommige sectoren is ons 

onderzoek al een echte must have, 
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Kort
p UGENT’ERS KUNNEN  

NU AUTODELEN
De ruim 7.500 personeelsleden van de UGent kunnen 

sinds kort een poolwagen van de autodeel-organisatie 

cambio gebruiken voor hun dienstverplaatsingen. De 

overeenkomst die de universiteit hiervoor met cambio 

sloot, kadert in het beleid van de UGent om duurzame 

mobiliteit te bevorderen.

De auto's van cambio staan op centrale plaatsen in 

de stad geparkeerd. Personeel van enkele vakgroepen 

maakte al gebruik van deze dienst, maar nu bestaat 

een structurele samenwerking tussen de universiteit 

en cambio.

De samenwerking komt beide partijen ten goede. Voor 

cambio betekent dit een potentieel grote groep gebrui-

kers tijdens de week. Het UGent-personeel hoeft niet 

langer met de eigen wagen naar het werk te komen 

voor een dienstverplaatsing. Daardoor verlaagt de 

druk op de beschikbare parkeerplaatsen. Bovendien 

wordt in een aantal gevallen de combinatie van open-

baar vervoer met de cambio-wagen mogelijk, wat de 

ecologische bandafdruk van de universiteitsmedewer-

kers nog sterker kan verlagen zonder aan comfort in 

te boeten.  

Meer info: Riet Van de Velde – Afdeling Milieu 

Tel. 09 264 79 24 | Riet.VandeVelde@UGent.be

www.cambio.be | www.UGent.be/mobiliteit

p EREDOCTORATEN DIES NATALIS 
Op de Dies Natalis van de Universiteit Gent, dit jaar 

op vrijdag 18 maart 2011, reikt de universiteit tradi-

tioneel haar eredoctoraten uit. Die worden toegekend 

wegens wetenschappelijke merites aan personen die, 

meestal in hun samenwerking met de UGent, blijk heb-

ben gegeven van een grote verdienste in academisch 

onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschap-

pelijke of wetenschappelijke dienstverlening.

De genomineerden dit jaar zijn emeritus professor 

Frank Ankersmit van de faculteit Letteren en Wijs-

begeerte, emeritus professor M. Cherif Bassiouni van 

de faculteit Rechtsgeleerdheid, professor Paul Andrew 

Flecknell van de faculteit Diergeneeskunde, professor 

Eric F. Wood van de faculteit Bio-ingenieursweten-

schappen en professor Thomas James Kipps van de 

faculteit Farmaceutische Wetenschappen.

p NEELIE KROES LICHT OPENAIRE TOE
Op 2 december 2010 sprak mevrouw Neelie Kroes, 

Europees commissaris voor de Digitale Media, in de 

Gentse universiteitsbibliotheek bij de voorstelling van 

de eerste resultaten van OpenAIRE. Dat is een Euro-

pees project rond open access, waarvan de universi-

teitsbibliotheek een partner is.

Tijdens de conferentie zijn de eerste resultaten voor-

gesteld van een proefproject dat in 2008 gelanceerd 

werd door de Europese Commissie. Dit pilootproject 

verplicht dat peer reviewed wetenschappelijke publi-

caties die uit deze projecten voortkomen, in Open  

Access beschikbaar worden gesteld via een zoge-

naamde Open Access repository – the green road 

to Open Access. Op die manier zijn de onderzoeksre-

sultaten online toegankelijk voor een groter publiek en 

verhoogt de zichtbaarheid ervan. In het project komen 

zeven onderzoeksthema’s aan bod: gezondheid, ener-

gie, milieu, ICT, onderzoeksinfrastructuur, wetenschap 

in de maatschappij, socio-economische wetenschap-

pen en geesteswetenschappen.

Meer info: Sylvia Van Peteghem – Hoofdbibliothecaris

Tel. 09 264 38 50 | Sylvia.VanPeteghem@UGent.be

p UGENT TECHTRANSFER  
IS VERHUISD!

TechTransfer heeft een nieuw adres en is nu geves-

tigd in Bollebergen 2B, 9052 Gent-Zwijnaarde.

De telefoonnummers en e-mailadressen blijven onge-

wijzigd: 09 264 78 83 – TechTransfer@UGent.be
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Frank De Winne, Guy Verhofstadt én Peter Piot 

huldigen met een eredoctoraat, China – en bij 

uitbreiding de wereld – versteld doen staan op 

de Wereldtentoonstelling in Shanghai,  

Stuntbrein de harten van alle UGent’ers doen 

veroveren en de stad Gent sieren met een 

prachtig gerestaureerde Emile Braunschool. 

De UGent deed het in 2010! De komende 

pagina’s nemen we u mee op een visuele toer 

doorheen het voorbije jaar met een selectie van 

leuke foto’s van gebeurtenissen en activiteiten.

Tekst: Leentje van Remortel / Beeld: Hilde Christiaens,  
David De Wolf, Isabel Paeme, Nic Vermeulen

Dit was 2010!

‘Frank De Winne is al bijna een jaar terug op aarde, maar toch zit de aula van de 
UGent vol potentiële opvolgers’, meldt de VRT naar aanleiding van de les die De Winne 
op 17 november 2010 gaf aan honderden studenten burgerlijk ingenieurs aan de 
UGent. Later op die dag werd Frank De Winne gehuldigd met een eredoctoraat,  
dat – hoe toepasselijk – werd uitgereikt in het Ufo. De uitreiking van de eretitel aan  
De Winne kaderde in het 175-jarig bestaan van de ingenieursopleiding aan de UGent.
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9  m a a r t  2 0 1 0

De wind in de wieken
Ook op 9 maart 2010 waren de weer goden flink 

van de partij. Een stevige wind woei tijdens de 

inhuldiging van de nieuwe windmolens in Melle, 

een project van de UGent en SPE-Luminus. Of 

hoe minister Freya Van den Bossche niet lang 

hoefde te wachten op een demonstratie van de 

windmolens …

1 7  m a a r t  2 0 1 0

Nieuw datacenter op Sterre
In het nieuwe rekencentrum op de campus 

Sterre, waarvan rector Paul Van Cauwenberge 

op 17 maart 2010 de eerste steen legde, zal de 

supercomputer voor het Vlaams Supercomputer 

Centrum een prominente plaats krijgen. Daarmee 

wordt de grootste rekencluster van Vlaanderen 

gevormd. Terecht mag de UGent fier zijn op haar 

voortrekkersrol door de eerste supercomputer te 

huisvesten!

1 5  a p r i l  2 0 1 0

Samen sporten
Dat sport goed is voor lichaam én geest 

wisten de Romeinen al. Bovendien schept 

het vriendschapsbanden en scherpt 

het de competitiegeest.  Al jaren is de 

sportnamiddag aan de UGent het uitgelezen 

personeelsevenement waar jong en oud aan 

deelneemt.

1 5  j a n u a r i  2 0 1 0

Bouwen voor morgen
Januari rolde 2010 binnen met stevige vrieskou 

en een flink pak sneeuw. Geen lachertje dus toen 

rector Paul Van Cauwen berge op 15 januari 

2010 plechtig de eerste steen legde van de 

nieuwbouw op de werf aan de Kantienberg. Op 

deze locatie zullen tegen 2011 maar liefst 650 

studenten hun intrek kunnen nemen in nieuwe 

studentenwoningen.

1  a p r i l  2 0 1 0

Rector en vicerector aan de knopjes …
Ambiëren rector Paul Van Cauwenberge en vicerector 

Luc Moens een tweede carrière bij de radio? Neen 

hoor, dit was voorlopig een eenmalig optreden. Op 

1 april 2010 traden ze aan als gastpresentatoren 

tijdens de live-uitzending van het Urgent.fm-

studentenprogramma ‘S.O.S.’. Dit ter gelegenheid 

van de inhuldiging van de gloednieuwe studio van de 

studentenradio aan het Stalhof. 
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2 1  a p r i l  2 0 1 0

Nog een rondje?
Dat zie je nu niet vaak! Rector  

Paul Van Cauwenberge en 

minister Pascal Smet doen een 

sprintje rond het Sint-Pietersplein 

ter gelegenheid van de jaarlijkse 

12-urenloop. Wie haalt als eerste 

de eindmeet?

2010

F e b r u a r i  2 0 1 0

Iedereen houdt van Stuntbrein
Wie vindt dat er te weinig cijfers zijn om een sudoku 

te spelen? Stuntbrein! Wie heeft 9 miljoen Dafalgans 

nodig voor een klein beetje hoofdpijn? Stuntbrein! Wie 

weet waar Abraham de mosterd haalde? Stuntbrein! 

Op 22 februari 2010 maakte Stuntbrein zijn entree 

aan de UGent en hij/zij veroverde meteen alle 

studentenharten. Geen studentenresto, -home of 

auditorium mocht het megabrein betreden of een 

schare trouwe fans maakte zijn opwachting!



1 9  m a a r t  2 0 1 0

Zeven nieuwe 
eredoctoren
193 jaar en nog geen spoor 

van grijze haren, dat verdient 

een feestje!Traditioneel reikt 

de UGent ter gelegenheid van 

haar verjaardag op Dies Natalis 

eredoctoraten uit. Deze hoogste 

academische onderscheidingen 

gingen in 2010 naar politicus 

Guy Verhofstadt, voormalig 

UNAIDS-directeur Peter Piot, 

professor Meinrat O. Andreae , 

professor Grigoriy S. Yablonsky, 

professor Luc Soete van UNU-

MERIT, professor Ray Dolan en 

de heer Ai Weiwei. 

2 9  j u n i  2 0 1 0

Veel volk op Happy 
UGent Hour
Wat krijg je als je 'Ufo', 

'oesterbar' en 'veel UGent'ers' 

combineert? Het HUGH 

natuurlijk! Op 29 juni 2010 

was het weer zover: de vierde 

editie van het Happy UGent 

Hour vond plaats in de foyer 

van het Ufo. 

2 3  m a a r t  2 0 1 0

Strijden voor mensenrechten 
Wat hebben de UGent en Amnesty International gemeen? Allebei 

hebben ze een boon voor mensen die voor hun mening uitkomen 

en allebei gaan ze stevig in het offensief als aan fundamentele 

mensenrechten geraakt wordt. Het is dan ook geen toeval dat 

aan de UGent in 2008 een Leerstoel Amnesty International 

werd ingericht. In 2010 was Luis Moreno-Ocampo titularis van 

de Leerstoel. De hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof in 

Den Haag gaf onder meer een fel gesmaakte publiekslezing in de 

Theaterzaal van Vooruit.

ugent
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2 3  t o t  2 8  a u g u s t u s  2 0 1 0

Gent, stad aan de Huangpu
In augustus 2010 vond op de wereldtentoonstelling in Shanghai 

de Oost-Vlaamse week plaats, georganiseerd door de UGent en 

haar partners van het China Platform. Op 26 en 27 augustus was 

het 5.000 m² grote Belgische paviljoen het terrein van de UGent, 

met onder meer wetenschappelijke seminaries over chocolade, 

voedselveiligheid en Europese gezondheidsprojecten in China.

2 4  j u n i  2 0 1 0

Tevreden terugblikken
‘Alumni Toptalent’ was in 2010 een nieuw 

initiatief van de UGent. In deze lezingenreeks 

kwam een UGent-alumnus aan het woord over 

een thema waar hij of zij beroepshalve mee 

bezig is. Peter Vandermeersch, de toenmalige 

hoofdredacteur van De Standaard en Het 

Nieuwsblad/De Gentenaar en ‘Bijna-Slimste-

Mens’, mocht de spits afbijten in de reeks met 

een fel gesmaakte lezing in Het Pand.

 17
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1 1  t o t  1 9  s e p t e m b e r  2 0 1 0

Alle wegen leiden naar 
Accenta
Elke dag worden de files op 
onze wegen langer. Het aantal 
verkeersongelukken stijgt en 
het milieuvraagstuk was nog 
nooit zo ‘hot’. Geen onderwerp 
zo actueel als mobiliteit. Hoe ziet 
het verkeer van de toekomst 
eruit? Wat wordt de opvolger 
van de gps? Hoe krijgen we 
meer ‘groene’ wagens op de 
weg? Op deze en andere vragen 
kreeg je een passend  antwoord 
in het Wetenschapsdorp van de 
Associatie Universiteit Gent op 
Accenta in Flanders Expo.

2 8  s e p t e m b e r  2 0 1 0

‘Aula Politica’   
Zelfs het Leon De Meyer 
auditorium in het Ufo leek 
te klein op 28 september 
2010 toen N-VA-voorzitter 
Bart De Wever het openings-
college politicologie kwam 
geven aan de UGent.  Het 
centrum van het politieke 
leven lag die dag even in de 
Sint-Pietersnieuwstraat …

1 6  s e p t e m b e r  2 0 1 0

UGent aan de top!
Zie ze daar blinken, de UGent 

op haar 90e plaats in de 

Academic Ranking of World 

Universities!  Dat de UGent als 

enige Belgische universiteit in 

de top honderd van de Shanghai 

ranking vermeld staat, is de 

verdienste van alle UGent’ers. 

Dat was ook de mening van 

rector Paul Van Cauwenberge 

en vicerector Luc Moens,  en ze 

nodigden dan ook alle UGent’ers 

uit op een feestelijke drink.

3 0  s e p t e m b e r  2 0 1 0

Doctorandi met een extraatje
Het doel van de Doctoral Schools van de UGent is om de 

vaardigheden en kennis van doctorandi te verbeteren en hen voor 

te bereiden op een leven na hun doctoraatsstudie. Dat bleek een 

geslaagde missie bij de uitreiking van de eerste getuigschriften van 

de nieuwe doctoraatsopleiding aan de UGent op 30 september.

j u l i  2 0 1 0

Op naar de eerste ster …
Dat het gezellig vertoeven en lunchen is in Club het Pand, weten heel wat UGent'ers 

uit eerste hand. In 2010 werd het restaurant van de UGent opgenomen in de 

Ambiance Club, die de meest toonaangevende klasserestaurants in ons land 

groepeert. 2010
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1  o k t o b e r  2 0 1 0

Vermeylen in de kijker
In 1930 werd August Vermeylen de eerste rector 

van de vernederlandste Gentse universiteit, 

een gebeurtenis die tijdens het academiejaar 

2010-2011 in de kijker wordt gezet. Tijdens 

de plechtigheid bij de opening van het 

academiejaar werd ook de aftrap gegeven van het 

‘Vermeylenjaar’. 

2 1  t o t  2 6  n o v e m b e r  2 0 1 0

Jongeren en Wetenschap 
O zit dat zo? Dat was zowat de meest gehoorde uitspraak van de 

kinderen en jongeren die aan de UGent te gast waren tijdens de 

Wetenschapsweek. Diverse onderzoekslabo’s zetten hun deuren 

openen en ontvingen een jong en leergierig publiek. In een exclusieve 

kinderlezing – verboden voor ouders! – boeide professor Dominique 

Adriaens zijn jongste studenten ooit over het raarste dier op aarde … 

de mens.

2 1  o k t o b e r  2 0 1 0

Rector voor één dag
Druk, druk, druk! Weinig rust werd Hilal Nalli en 

Sofie Bouton gegund toen ze op 21 oktober 2010 

voor één dagje rector Paul Van Cauwenberge 

mochten vervangen. De twee rectoren ad interim 

hadden onder meer de bijeenkomst van de 

Onderzoeksraad, de uitreiking van een Sarton-

medaille en een filmconcert op de agenda staan. 

De actie kaderde in het project Zuiddag, een 

solidariteitsactie voor en door jongeren. 

2010



1 0  j u n i  2 0 1 0

Eeuwen van wijsheid 
Een verbluffende metamorfose werd op 

10 juni 2010 onthuld. De Emile Braunschool 

was na haar renovatie een ware parel in het 

stadsbeeld geworden. Enkele vakgroepen van 

de faculteit Rechtsgeleerdheid krijgen nu in 

dit 17e-eeuws voormalig Jezuïetencollege een 

onderkomen. Hiermee keert de UGent terug 

naar de plaats waar na haar oprichting in 

1817 de eerste lessen werden gedoceerd.

Benieuwd naar nog meer foto’s van 
gebeurtenissen die aan de UGent 
plaatsvonden in 2010? Neem een kijkje  
op www.beeldarchief.UGent.be. 

1 9  m e i  2 0 1 0

Sportieve overwinning
De Universiteit Gent won op 

19 mei 2010 de 31e editie van 

de Watersportbaanloop.  Bijna 

500 atleten legden met succes 

één rondje van 5 kilometer rond 

de Gentse Watersportbaan 

af. Meer dan 25 verschillende 

bedrijven vaardigden atleten af. 

Onder hen uiteraard ook heel 

wat Gentse bedrijven zoals Volvo 

Cars, Hogeschool Gent en KBC 

Gent. Het bedrijvenklassement 

werd net zoals in 2009 

gewonnen door de atleten van de 

UGent.
ugent
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Wim Verbeke
Wie? Voorzitter vakgroep Landbouweconomie en hoofd-

docent Agro-voedingsmarketing en consumentengedrag 

(faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)

Wat? Laureaat van de Academie 2010 in de klasse  

Menswetenschappen

Waarom? Hij voert interdisciplinair onderzoek en bouwt 

daarbij bruggen tussen alfa- en bètawetenschappen.  

Onderzoeksthema’s zijn onder andere maatschappelijke en 

consumentenacceptatie van technologische vernieuwing 

in de landbouw- en voedselproductie en attitude-gedrags-

consistentie bij consumenten in relatie tot voedselveiligheid.

Lieven Eeckhout
Wie? Hoofddocent aan de vakgroep Elektronica en Infor-

matiesystemen van de faculteit Ingenieurswetenschappen 

Wat? Laureaat van de Academie 2010 in de klasse  

Technische Wetenschappen

Waarom? Hij verricht onderzoek in het vakgebied van de 

computerarchitectuur en de hardware/software-interface, 

en meer specifiek rond de prestatie-evaluatie en -model-

lering van computersystemen. Zijn huidig onderzoek spitst 

zich toe op simulatie- en modelleringstechnieken van 

exascale systemen en een nieuwe hardware/software-

interface.

Foto: Nic Vermeulen

Twee UGent’ers zijn laureaten van  
de Koninklijke Vlaamse Academie van België  

voor Wetenschappen en Kunsten
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De aanleiding om een golfenergie-

centrale te ontwikkelen en te bou-

wen ligt voor de hand. De fossiele 

brandstoffen worden schaarser 

waardoor meer en meer de moge-

lijkheden van alternatieve energie-

bronnen worden onderzocht: zon, 

wind, biomassa, … en sinds kort 

ook golfslagenergie. De Universiteit 

Gent neemt het voortouw in het 

hele project. Professor Julien De 

Rouck van de faculteit Ingenieurs-

wetenschappen is een autoriteit  

voor de beveiliging van kusten 

tegen stormweer. Sinds eind de 

jaren negentig kwam hij ook in 

contact met de mogelijkheden van 

golfslagenergie. In 2004 ontving hij 

hiervoor al financiële steun van de  

Europese Unie maar pas dit jaar 

vond een echte doorbraak plaats. 

Het Agentschap voor Innovatie 

door Wetenschap en Technologie  

(IWT) pompt 2,4 miljoen euro in 

verder onderzoek, ontwikkeling en 

installatie van een golfslagenergie-

convertor aan de Belgische kust. 

Mee aan het roer van het FlanSea-

project (Flanders Electricity from 

the Sea) staan de professoren  

Marc Vantorre, Joris Degrieck en 

Lieven Vandevelde. De ontwikkeling 

gebeurt aan de universiteit, maar 

naarmate het project vordert, ko-

men andere partijen boven water 

zoals DEME Blue Energy, Electra-

winds, de Haven Oostende en ook 

de kmo’s Spiromatic, Clooster-

mans en CONTEC. Er zijn vier on-

derzoeksgroepen van de faculteit 

Ingenieurswetenschappen recht-

streeks bij betrokken. 

Hoe werkt golfslagenergie?
Golven die te pletter slaan op dijken 

of kaaimuren geven niet alleen 

indrukwekkende plaatjes, het toont 

ook dat de zee een verdoken bron 

is van gigantisch veel energie. En 

waar energie vrijkomt, kan elektri-

citeit opgewekt worden. Professor 

De Rouck: “Er bestaan tientallen 

ideeën van golfenergieconvertoren 

maar aan onze Noordzee heeft 

men gekozen voor een techniek 

aangepast aan een gematigd golf-

klimaat. Een boei met een diameter 

van 5 à 7 meter wordt met een 

stevige kabel vastgemaakt in de 

zeebodem. In die boei zit een lier 

waar de kabel op- en afgewonden 

wordt telkens als de golven een op- 

en neergaande beweging maken. 

De draaiende beweging van de lier 

drijft een generator aan.” 

Gratis energie
Gemiddeld wordt er in de Noord-

zee om de zes seconden een nieu-

we golf gevormd. “Weet dat als de 

golfhoogte verdubbelt, de energie 

verviervoudigt. Ons toestel moet 

Groene energie 
kleurt blauw Elektriciteit halen uit de op- en neer-

gaande bewegingen van de golven.  

Dat is de essentie van golfslagenergie. 

Of de golven voor onze Belgische kust 

voldoende zijn, valt nog af te wachten. 

Het is in ieder geval de ideale testsite 

om de kracht en de mogelijkheden  

van een golfenergiecentrale te  

onderzoeken.

Auteur: Bavo Van Landeghem

Foto’s: Nic Vermeulen en David De Wolf
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een gematigd golfklimaat kunnen 

doorstaan: dat zijn golven van 1 à 

2 meter en bij storm golven tot 5 

à 6 meter.” Blijft de vraag of er in 

de Noordzee voldoende golfslag 

aanwezig is om energie op te wek-

ken? “In alle eerlijkheid, dat zal de 

toekomst uitwijzen. Het FlanSea-

project moet hier klaarheid in 

scheppen. In België zijn er tot op 

heden geen initiatieven genomen, 

precies omdat men niet weet of 

het golfklimaat toereikend is om 

energie op te wekken. Wat wel ze-

ker is, is dat er veel gratis energie 

in het water zit. En dat alleen is een 

enorme motivatie en uitdaging om 

het te onderzoeken.” 

Stormbestendig
De vlotter wordt geïnstalleerd 

1 kilometer voor de kustlijn van de 

Haven van Oostende. “Dat is een 

doelbewuste keuze want we willen 

in de eerste plaats de stiel leren. 

In dat opzicht is onze Noordzee 

een ideale testsite. We kennen 

hier niet de gevaarlijke stormen 

zoals aan de westkust van Ierland, 

maar er is voldoende golfslag om 

metingen en onderzoek te doen. 

Veel ideeën zijn in andere landen 

letterlijk kapotgeslagen omdat de 

boei niet stormbestendig was. De 

kabel en het geheel moeten in staat 

zijn om krachten van wel 50 ton 

te trotseren. De kostprijs van het 

toestel wordt dikwijls bepaald door 

de sterkte van het toestel tegen die 

ene uitzonderlijke storm terwijl de 

opbrengst bepaald wordt door het 

‘dagelijkse golfklimaat’. Het onder-

zoek focust zich dan ook parallel 

op twee belangrijke aspecten: het 

maximaal opwekken van elektriciteit 

uit ‘kleinere golven’ en het stormbe-

stendig maken van de installatie.”

Complementair met wind
FlanSea heeft als doel convertoren 

te ontwerpen voor zogenaamd 

gematigd golfklimaat en mikt nu op 

een geïnstalleerd vermogen van 

100 KW per boei. Het geïnstal-

leerd vermogen en de afmetingen 

van de boei moeten aangepast 

worden aan het golfklimaat ter 

plaatse, met andere woorden: de 

convertor moet op maat ontwor-

pen en gebouwd worden. Een off-

shore windturbine heeft een geïn-

stalleerd vermogen van 3 à 5 MW. 

“Dit betekent dat 30 à 50 boeien 

hetzelfde vermogen hebben als 1 

windturbine. Meer kleine toestel-

len spreiden het risico bij defect. 

Ter info, een gemiddeld gezin heeft 

een energieverbruik van 3.500 

kilowattuur per jaar. Afhankelijk 

van het rendement kan één boei 

elektriciteit leveren voor 50 à 100 

gezinnen.

Wind- en golfslagenergie zijn in nog 

andere opzichten complementair 

met elkaar. Doelstelling van  

FlanSea is om eenzelfde econo-

misch rendement op te wekken 

als met offshore windenergie. Als 

het waait, is er immers ook golfvor-

ming. Bovendien blijven de golven 

nog even bestaan zodra de wind 

gaat liggen. Ook ruimtelijk kan men 

parallellen trekken. “Zo vindt er tus-

sen de windturbines op zee geen 

scheepvaart plaats, en is daardoor 

meteen de ideale locatie voor golf-

slagenergieconvertoren. Toch moe-

ten ze op voldoende afstand van el-

kaar geplaatst worden vanwege de 

wederzijdse beïnvloeding. Maar ook 

met de beweging van de boeien en 

de toegankelijkheid tot de boeien 

moet rekening gehouden worden. 

Tot slot, de golfenergieconvertoren 

zouden ook gebruik kunnen maken 

van de hoofdkabels van de windtur-

bines om stroom naar het land te 

transporteren. Boeien verstoren 

ook het uitzicht niet en zorgen 

ervoor dat de biodiversiteit onder 

water behouden blijft.” 

Conclusie vanaf 2015
“FlanSea loopt over een periode van 

drie jaar waarbij we eerst ontwik-

kelen, bouwen en het laatste jaar de 

boei willen installeren. Nadien volgt 

er nog een natraject waarbij we de 

techniek verder willen bijstellen en 

optimaliseren. In de valorisatieperi-

ode, vanaf 2015, moeten we finale 

conclusies kunnen trekken. Zijn we 

in staat om efficiënte golfenergie-

convertoren voor een gematigd 

golfklimaat te ontwikkelen? En 

die bovendien in massaproductie 

kostcompetitief zijn met andere her-

nieuwbare energiebronnen zoals off-

shore windenergie?” De toekomst 

zal het uitwijzen.  

“Afhankelijk van het rendement kan één boei elektriciteit 
leveren voor 50 à 100 gezinnen.”

Info p 
Prof. Julien De Rouck
Vakgroep Civiele Techniek
Tel. 09 264 32 83 of 09 264 54 91
Julien.DeRouck@UGent.be

V.l.n.r. Prof. Marc Vantorre, prof. Joris Degrieck en prof. Julien De Rouck
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Sinds 2008 heeft de Europese Unie afdwingbare regels over de handel in militair materieel.  

Op basis van internationaal onderzoek, dat werd samengebracht door professor An Vranckx, 

gast docent bij de vakgroep Studie van de Derde Wereld en onderzoeker bij de Conflict Research 

Group aan de UGent, blijkt dat de mazen van het net nog te groot zijn. “Hopelijk houden degenen 

die de Europese regels moeten toepassen er het gevoel aan over dat ze door een kritische groep 

onderzoekers in het oog worden gehouden, zodat er binnen afzienbare tijd geen vuile was meer 

te rapporteren zal zijn.”

Auteur: Koen Lauwereyns | Foto: Nic Vermeulen
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Europa werpt zich bij de Verenigde 

Naties al jaren op als voortrekker 

in het tot stand komen van een 

universeel verdrag inzake wapen-

handel. Nochtans zijn we er zelf 

pas eind 2008 in geslaagd om een 

Gemeenschappelijke Positie goed 

te keuren die bindend is in de EU-

lidstaten. Het gaat om acht criteria 

waaraan het vergunnen van uit-

voerlicenties moet beantwoorden. 

Ondertussen kregen de media de 

voorbije jaren geregeld lucht van 

militair materieel van Europese ma-

kelij dat terechtkwam in conflictzo-

nes of in omgevingen waar het een 

ernstig risico vormt voor de schen-

dingen van de mensenrechten.

“Eens per jaar wordt over de 

toepassing van de regelgeving 

overlegd tussen onderzoekers, 

ngo-mensen en vertegenwoordi-

gers van de exportcontroledien-

sten”, vertelt professor Vranckx. 

“In 2009 ontstond in de marge 

van zo’n overlegronde het plan om 

een zwartboek te maken. Iedereen 

van ons kent immers verhalen van 

problematische wapentrafieken. 

Denk maar aan de lading Belgische 

wapens die onlangs nog in Nigeria 

werd aangetroffen. We besloten 

Professor An Vranckx neemt  
de Europese wapenhandel in het vizier

De vuile was van  
de wapentrafiek

een representatief pallet van der-

gelijke verhalen naast elkaar te 

leggen om patronen te ontdekken 

en onderliggende mechanismen 

bloot te leggen. Daarna zou het 

er op aankomen constructieve 

suggesties aan te reiken om de 

toepassing van de regels op punt 

te stellen.”

Economisch belang
Ondertussen is dat eerste zwart-

boek gepubliceerd. Een van de 

conclusies is dat de Europese 

regelgeving soms onder druk komt 

te staan vanwege economische 

belangen. Al is dat niet de enige 

rode draad.

“We horen Europese overheden 

wel eens zeggen dat het van 

enorm economisch belang is dat 

een levering kan gebeuren”, al-

dus Vranckx. “De oorlogsvloot die 

Spanje recent voor Venezuela heeft 

gebouwd, is daar een mooi voor-

beeld van. Ze was goed voor 4,5 

miljoen werkuren in Andalusië, een 

regio waar meer dan 20 procent 

van de bevolking werkloos is. De 

Spaanse minister van Defensie is 

het contract persoonlijk in Caracas 

gaan bepleiten. Nochtans zijn de 

Europese regels heel expliciet: eco-

nomische redenen gelden niet. Het 

enige wat in exportdossiers voor 

de Europese regelgever telt, is de 

hoedanigheid van de gebruiker. De 

noden van de uitvoerder moeten 

buiten beschouwing blijven. Maar 

je kan je wel voorstellen dat het in 

dergelijke situatie bijna evident is 

dat de Spaanse regering er alles 

zal aan gedaan hebben om die deal 

bij de bevoegde controlediensten 

door te drukken.”

Communicatietraagheid
“Soms is het naleven van de aftoet-

singscriteria echter geen garantie. 

Ik heb zelf nogal wat terreinerva-

ring in Colombia. Tot voor enkele 

jaren impliceerde de Europese 

regelgeving een de facto embargo 

op dat land. Het leger, de politie en 

andere overheidsdiensten in Co-

lombia konden daardoor in Europa 

niet het materieel aankopen dat 

ze beweerden nodig te hebben om 

hun bevolking te behoeden voor het 

geweld van doodseskaders en de 

privélegers van drugkartels. Terwijl 

bij al die groepen wel wapens in be-

slag werden genomen die voor een 

flink deel uit Europa afkomstig zijn. 

Ik onderzocht meer dan 10.000 in 

beslag genomen wapens. Het bleek 

vooral te gaan om ‘illegale afleiding’ 

van wapenexporten vanuit Europa 

naar onder meer Venezuela en de 

Verenigde Staten. In die bestem-

mingslanden zinken de wapens af 

naar illegale circuits, vanwaar ze 

op hun beurt verder worden door-

gesluisd naar gewapende groepen 

in Colombia”. 

“De Europese regelgeving schrijft 

voor dat het risico op zulke aflei-

ding moet worden ingeschat vóór 

een overheid een exportvergun-

ning aflevert. Maar de personen 

Info p 
An Vranckx
Vakgroep Studie van de Derde Wereld 
Conflict Research Group
Tel. 09 264 67 68
An.Vranckx@UGent.be
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de illegale groepen die het onheil 

aanrichten. Blijkbaar ontbreekt het 

de Europese overheidsdiensten 

aan kennis over een land om een 

fijne analyse te maken die derge-

lijke situaties helpt voorkomen”. 

“Een ander pijnlijk voorbeeld betreft 

een Vlaams bedrijfje dat mobiele 

installaties voor het bottelen van 

drinkwater produceert. Een daar-

van zou naar Pakistan worden 

gestuurd om daar de humanitaire 

crisis te helpen lenigen. Dat die 

hulpkonvooien gebruikmaken van 

militaire transportmiddelen impli-

ceert voor de Belgische wetgever 

dat het materieel als ‘militair’ 

wordt beschouwd en bijgevolg 

onderworpen is aan regelgeving 

voor wapenuitvoer. De leveran-

cier moest zelfs een vergunning 

hebben als ‘wapenhandelaar’. De 

fabrikant van de bottelarij had dat 

niet meteen op zak. Nog voor de 

lange procedure om een wapenuit-

voervergunning aan te vragen kon 

beginnen, was het verhaal dus al 

ten einde. Nochtans hadden deze 

mensen geen slechte bedoelingen. 

Ze werden het slachtoffer van een 

blinde administratie. Terwijl men-

sen met minder goede bedoelingen 

vlot de achterpoortjes vinden om 

zich eraan te onttrekken.” 

pen dat er toch een algemene cor-

ruptiewetgeving is, maar blijkbaar 

is die niet specifiek genoeg om der-

gelijke praktijken te ondervangen. 

Samen met Transparancy Interna-

tional, de organisatie die zich inzet 

voor de bestrijding van corruptie, 

tekenen we nu een strategie uit om 

ervoor te ijveren dat er op termijn 

EU-regelgeving rond die problema-

tiek wordt bijgeschreven.”

Blinde administratie
“Onze Europese regels zijn in prin-

cipe oké”, geeft An Vranckx toe. 

“Maar onze overheidsdiensten 

passen ze niet steeds op de ‘be-

doelde’ wijze toe, bijvoorbeeld als 

er sprake is van risico op mensen-

rechtenschendingen. De Europese 

regelgeving zegt daarover dat geen 

militair materieel mag worden uit-

gevoerd als daardoor het risico op 

schendingen toeneemt. De vraag 

wie de mensenrechten schendt 

in zo’n probleemlocatie wordt niet 

gesteld. Ik kom terug op het voor-

beeld van Colombia. De schenders 

zijn daar vooral de guerrilla en de 

doodseskaders die de burgerbe-

volking bij bosjes omleggen. De 

Colombiaanse staat probeert daar 

een antwoord op te formuleren 

door mensenrechtenactivisten 

een bodyguard mee te geven. Om 

hen te bewapenen trachtte men in 

Europa betrouwbare handwapens 

te kopen maar die transactie werd 

precies geweigerd op grond van de 

EU-criteria, die waarschuwen voor 

verhoogde schending van mensen-

rechten. De omgekeerde wereld 

dus, en best wel cynisch omdat 

de aan de Colombiaanse staat 

geweigerde wapens wel in ruime 

volumes worden aangetroffen bij 

die deze afweging maken hebben 

onvoldoende informatie om dat te 

kunnen doen. Het is niet evident 

om als uitvoerland in te schatten in 

hoeverre importeurs zich aan het 

verbod van wederexport houden. 

Bovendien duurt het vaak heel lang 

vooraleer aan het licht komt dat 

de wapens in een illegaal circuit 

zijn terechtgekomen en is er geen 

garantie dat die informatie doorsij-

pelt naar degenen die de volgende 

reeks exportvergunningen moeten 

goedkeuren. We hebben daarom 

een heel constructief voorstel 

gelanceerd om die communica-

tietraagheid weg te werken met 

een databank van onbetrouwbare 

invoerders.”

Koninklijke lobbyisten
“Een tweede probleemgebied dat 

niet ondervangen wordt, is het ge-

drag van Europese transporteurs. 

Hoe kan het dat Oekraïense tanks 

door een Duitse transporteur naar 

Kenia werden gebracht en korte 

tijd later in dat deel van Soedan 

opduiken waartegen een inter-

nationaal embargo bestaat? Het 

vervoerbedrijf heeft naar verluidt 

netjes de toestemming gevraagd 

aan de Duitse overheid die er 

geen graten in zou hebben gezien. 

Mochten de tanks in Europa zijn ge-

maakt, dan zou de export wellicht 

niet vergund zijn.” 

Een derde niet onbelangrijke clus-

ter van problemen is corruptie die 

aanzet tot aankopen. “Zuid-Afrika 

werd 4,5 miljard euro lichter ge-

maakt omdat het in Europa ge-

vechtsvliegtuigen had aangekocht 

die ze eigenlijk niet konden gebrui-

ken. Het charmeoffensief – waar-

voor wellicht zelfs koninklijke lobby-

isten werden ingeschakeld – moet 

behoorlijk overtuigend geweest zijn. 

De Europese criteria maken echter 

nergens gewag van ‘een verbod op 

corruptie’. Je zou kunnen opwer-

“Het is niet evident om als uitvoerland in te 
schatten in hoeverre importeurs zich aan het 
verbod van wederexport houden.”
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Zogezegd
p METRO | 15-11-2010

“Een op de vijf jongens verlaat het secundair onderwijs 

zonder diploma”, zegt Vlaams Kinderrechtencom-

missaris Bruno Vanobbergen, gastprofessor bij de 

vakgroep Pedagogiek. “Tegelijk groeit ook het aantal 

mensen dat twee universitaire diploma’s op zak heeft. 

En zo’n groeiende kloof is toch wel problematisch”. 

Vanobbergen beaamt dat de stijgende prestatiedruk 

in onze samenleving ook een effect heeft op kinderen. 

“Sommige kinderen gaan daar goed mee om, net 

zoals sommige volwassenen. (…) Maar zo’n 30% van 

de jongeren geeft te kennen dat ze het niet meer aan-

kunnen. En daar zijn we vandaag nog te weinig mee 

bezig.” Medio november presenteerde het Kinder-

rechtencommissariaat zijn jaarverslag in het Vlaams 

Parlement. Andere aandachtspunten op het vlak van 

kinderrechten in ons land zijn armoede, de problemen 

binnen de jeugdzorg, en de relatie tussen jongeren en 

justitie.

p HET LAATSTE NIEUWS | 20-11-2010

Zijn vakbondsmensen té goed beschermd? Die vraag 

rees naar aanleiding van een zwaar geval van pesten 

op het werk, waarbij een afgevaardigde achter de ca-

mera stond. “Het basisprincipe om vakbondsafgevaar-

digden te beschermen tegen ontslag omdat ze een 

luis in de pels zijn van de directie is eerbaar”, vindt pro-

fessor Marc De Vos (vakgroep Sociaal Recht). “Maar 

de slinger is te ver doorgeslagen. De procedure om 

een ontslag om dringende redenen voor de arbeids-

rechtbank te laten aanvaarden, is zeer omslachtig. En 

de schadevergoedingen zijn buitensporig hoog. In de 

praktijk krijg je binnen een bedrijf een categorie van 

onaantastbaren die bijna niet te ontslaan zijn. Dat zet 

de poort wijd open voor misbruiken. (...) Maar vragen 

om het systeem te hervormen, is voor de vakbond als 

vloeken in de kerk.” 

p HET NIEUWSBLAD | 24-11-2010

De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschap-

pen ontvangt via de Stichting tegen Kanker één mil-

joen euro, afkomstig uit een erfenis. Met dat geld kan 

geavanceerde apparatuur worden aangekocht. “De 

UGent heeft op het vlak van kankeronderzoek al een 

internationale reputatie opgebouwd. Er blijven echter 

een aantal praktische moeilijkheden”, vertelt decaan 

Eric Mortier. “Voor de beeldvorming en bestraling 

van zeer kleine volumes bij proefdieren is immers 

speciale apparatuur vereist. Momenteel doen we dit 

bij proefdieren met de apparatuur die we ook gebrui-

ken voor patiënten. Behalve technische moeilijkheden 

leidt dat ook tot problemen van beschikbaarheid. Met 

deze financiële steun kunnen we het nodige specifieke 

materiaal aanschaffen.” Het gaat om twee grote toe-

stellen om zeer nauwgezet mee te bestralen en om 

meer inzicht te verkrijgen in de heterogeniteit van een 

kankergezwel. 

p DE STANDAARD | 24-11-2010

In het regenwoud van Peru is een tot nu toe onbeken-

de nomadenstam ontdekt. De leden bouwen kampen 

van riet en palmbladeren en gebruiken speren om te 

jagen. Ze dragen ringen door neus en lippen, maar zijn 

voor het overige naakt. In het Amazonewoud zouden 

er nog zo’n vijftien geïsoleerde stammen leven. Al is 

het niet zo dat die nooit contact hebben met de bui-

tenwereld. “Dat is een 19e-eeuwse mythe”, zegt pro-

fessor Rik Pinxten (vakgroep Vergelijkende Cultuur-

wetenschappen). “Stammen kunnen wel geïsoleerd 

leven, maar om de paar jaar komen ze toch andere 

stammen tegen.” Volgens Pinxten is het erg uitzonder-

lijk dat een onbekende stam wordt ontdekt, maar hij 

waarschuwt meteen ook voor mogelijk bedrog. “Zo’n 

onontgonnen stam kan voor een land interessant zijn 

als toeristische attractie. In het verleden werden om 

die reden nog al eens nieuwe stammen uitgevonden.”
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Wat is precies de kern van 

je doctoraat? 

“We gingen na wat de effectiviteit 

van gezondheidscampagnes be-

paalt. Want doorgaans weten we 

wel wat gezond is, maar we houden 

er niet altijd rekening mee in ons 

gedrag. Belangrijk is te weten hoe 

dit komt en welke factoren daarop 

inspelen. Afhankelijk of een bepaald 

gedrag gedreven wordt door onze 

rede dan wel door onze emoties, 

moet een campagne bijvoorbeeld 

veeleer informatief of emotioneel 

zijn. We gingen in dit doctoraat dus 

specifiek op zoek naar effectieve 

boodschapsstrategieën om te ge-

bruiken in gezondheidscampagnes. 

We onderzochten hierbij de effecti-

viteit van zowel overheidscampagnes, 

bijv. stoppen met roken, als van 

commerciële campagnes over pak-

weg gezonde voeding. De algemene 

conclusie is dat de campagne-

verantwoordelijke bij het uittekenen 

van een boodschapsstrategie reke-

ning moet houden met de specifici-

teit van zijn gezondheidsthema, met 

een gedifferentieerd publiek en hun 

specifieke situatie.”

Sommige doelgroepen zijn 

moeilijk te bereiken, denk aan 

anderstaligen of mensen die in 

armoede leven. Hoe pak je dat 

het beste aan?

“Het klopt dat deze doelgroepen, 

hoewel net heel belangrijk voor 

gezondheidspromotie, moeilijker te 

bereiken zijn. Het doctoraat heeft 

zich hier niet op gefocust, maar 

hierover bestaat er ook al wel wat 

Onze persoonlijkheid bepaalt mee of 

een gezondheidscampagne effectief is. 

Marketeers houden dus maar beter 

heel nauw hun doelpubliek in het oog. 

Het is één van de opmerkelijke onder-

zoeksresultaten van Leen Adams. Ze 

doctoreerde in september 2010 met 

het proefschrift ‘Investigating the ef-

fectiveness of health campaigns’ bij de 

vakgroep Marketing. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Caroline Vincart

Negenproef 
met Leen Adams

Emoties spelen rol  
bij gezondheids gedrag
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Wat verraste je in de loop van 

het onderzoek?

“Het emotionele aspect dat bij ge-

zondheidsgedrag hoort, verbaasde 

me toch wel. Het gaat over veel 

meer dan alleen maar weten wat 

gezond voor je is. Bijvoorbeeld, als 

je gezondheidscampagnes ontwik-

kelt voor een kwetsbaar publiek, 

zoals rokers, krijg je vaak een 

defensieve reactie. Dan opperen 

ze dat ze toch van iets moeten 

doodgaan, ze accepteren in feite 

de boodschap van ‘nood aan ver-

andering’ niet. Maar wanneer je 

een specifieke doelgroep hebt die 

er zelf al van is overtuigd dat roken 

slecht is, dan lijkt die defensieve 

houding weg te vallen. Ik heb ook 

de indruk dat meer en meer men-

sen ervan overtuigd zijn dat stop-

pen met roken het beste is, ook al 

lukt het hen nog niet om een stap 

verder te gaan en effectief te stop-

pen. Ik vind dat een positief signaal. 

Maar hier gaat het om een kleine 

steekproef, een onderdeeltje van 

het doctoraat. Mijn gegevens laten 

niet toe dit te veralgemenen naar 

de hele bevolking.”

Wat is de impact van  

nieuwe media en 

communicatieformats?

“Ook in gezondheidspromotie 

worden tal van nieuwe formats 

en media gebruikt. Voor som-

mige onderwerpen en bepaalde 

doelgroepen is dat prima. Wie wil 

stoppen met roken en persoonlijke 

aanmoediging nodig heeft, kan dit 

via de sociale media vinden. Meer 

specifiek gingen wij in dit doctoraat 

na in welke mate commerciële 

campagnes het argument van 

Neem bijvoorbeeld de typische cam-

pagne waarin een rokerslong wordt 

getoond. Die is bedoeld om angst 

op te wekken en mensen aan te 

zetten te stoppen met roken. Er is 

nogal wat discussie hierover: werkt 

dit of net niet? Wij stelden vast 

dat een dergelijke campagne niet 

voor iedereen even effectief bleek 

te zijn. De campagne werkte beter 

voor individuen met een dominante 

preventiefocus, die vooral gericht 

zijn op hun taken, plichten en verant-

woordelijkheden, dan voor individuen 

met een dominante promotiefocus, 

die vooral bezig zijn met hun idealen, 

dromen en ambities. Met andere 

woorden, je dominante persoonlijk-

heidskenmerken bepalen mee welke 

gezondheidscampagnes voor jou 

kunnen werken.”

Hoe legde je het aan boord 

om dit te onderzoeken?

“We maakten zelf enkele cam-

pagnes en werkten daarvoor 

samen met amateurfotograaf dr. 

Winnok De Vos, die trouwens ook 

aan de UGent werkt. Ook haal-

den we inspiratie uit bestaande 

gezondheidscommunicatie. Eén 

campagne over stoppen met ro-

ken mikte op het opwekken van 

een angstgevoel. We koppelden 

daaraan de boodschap dat stop-

pen met roken tot opluchting leidt. 

De andere campagne legde het 

accent op de teleurstelling die je 

kunt voelen als je bepaalde zaken 

niet meer kunt omdat je een roker 

bent en op de energie die je kan 

herwinnen door te stoppen. Beide 

campagnes legden we daarna 

voor aan onze doelgroep en we 

peilden naar wat ze ervan vonden 

en wat ze nu van plan waren te 

doen. Op basis daarvan kwamen 

we erachter dat de persoonlijkheid 

een grote rol speelt in de effectivi-

teit van verschillende gezondheids-

boodschappen.”

literatuur. Daaruit blijkt dat je deze 

groepen eerder bereikt via televisie 

dan via print. Bovendien bieden 

relatief nieuwe vormen van gezond-

heidscommunicatie, zoals  

entertainment education, aan 

campagneverantwoordelijken de 

kans om zulke doelgroepen opti-

maal aan te spreken. Denk maar 

aan populaire tv-programma’s 

waarin je tegelijk ook bepaalde ge-

zondheidsvoorlichting kunt meege-

ven. Zo kreeg een hoofdpersonage 

in de populaire soap Thuis borst-

kanker en kon je volgen hoe ze zich 

liet onderzoeken, wat er allemaal 

bij kwam kijken. Het is een soap die 

door alle sociale bevolkingslagen 

wordt bekeken, dus ook door men-

sen met een laag inkomen. Zo kun 

je op een heel eenvoudige manier 

aan een brede doelgroep laten zien 

hoe je het best reageert als je ziek 

wordt, of wat zinvolle preventie kan 

zijn, en dit alles verpakt in een on-

derhoudende context.”

Je onderzocht vooral de rol van 

persoonlijkheidsstructuren. Hoe 

belangrijk zijn die?

“De focus van ons onderzoek lag 

inderdaad niet zozeer op socio-

demografische variabelen, zoals 

inkomen of sociale klasse. Wel 

hielden we rekening met de per-

soonlijkheid van de ontvanger. Zo 

onderzochten we de impact van 

een nieuwe persoonlijkheidstheorie, 

namelijk de theorie van de zelfre-

gulerende focus. Die verwijst naar 

onderzoek van Higgins in 1997. 

De resultaten van onze empirische 

studies toonden aan dat het inde-

len van je doelgroep naargelang 

hun dominante persoonlijkheid of 

zelfregulerende focus wel degelijk 

zinvol is bij het ontwikkelen van een 

gezondheidscampagne.  

Info p 
Dr. Leen Adams
Vakgroep Marketing
Tel. 09 264 35 63
Leen.Adams@UGent.be

In ieder nummer bekijken we in de Negen-

proef het werk en de toekomstplannen van 

een doctorandus/a.
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marketingplanning, strategische 

marketingproblemen en marke-

tingcommunicatie. Lesgeven is vrij 

nieuw voor mij, maar het bevalt 

me zeer. Graag zou ik me er de 

komende jaren in willen bekwamen. 

Ik heb allemaal nieuwe cursussen, 

dat maakt me wel enthousiast.” 

Keer je nog terug naar 

de Universiteit Gent?

“Ik werk nog steeds een dag per 

week voor de vakgroep Marketing, 

als vrijwilliger. Dat doe ik heel 

graag. Hoe dan ook ben ik heel 

blij met mijn doctoraat. Ik heb nu 

het gevoel dat ik veel beter weet 

waarover het gaat. Nu wil ik mijn 

resultaten publiceren en naar 

buiten brengen. Ook netwerking 

met academici van andere uni-

versiteiten en hogescholen lijkt 

me heel zinvol, misschien kunnen 

we op termijn een groot nieuw 

onderzoeksproject opstarten. De 

academische wereld blijft me dus 

heel sterk boeien.” 

Vergeet niet dat het een eenzame 

periode is, je moet dus echt sterk 

door je onderwerp gepassioneerd 

zijn. Er was weliswaar de steun van 

mijn collega’s waar ik veel aan had. 

En ik kreeg uitstekende begeleiding 

van mijn promotor professor Mag-

gie Geuens. Op bepaalde momen-

ten deed ze cruciale voorstellen 

waardoor het doctoraat een be-

paalde richting kon uitgaan. Maar 

er waren ook momenten dat de 

resultaten die ik voor ogen had, er 

niet vlot uitkwamen. Er sloeg ook 

wel eens wat tegen, dus moest ik 

mezelf terug kunnen oppeppen. Ik 

ging door hoge hoogtes en lage 

laagtes.”

Nu ben je docent aan 

Hogeschool-Universiteit 

Brussel, faculteit Economie en 

Management. Welke vakken 

geef je?

“Ik begon er vorig academiejaar te 

werken, en werkte intussen aan 

de UGent mijn doctoraat af. Dit 

jaar geef ik onder meer de vakken 

gezondheid kunnen claimen om 

hun producten beter te kunnen 

verkopen. Hierbij gingen we de 

effectiviteit van reclame versus 

product placement na. Opvallend 

is dat consumenten bij product 

placement veel minder kritisch 

lijken te zijn en de boodschap vaak 

ongenuanceerd slikken. Tegenover 

reclame daarentegen staat men 

sceptischer. Een knappe, slanke 

dame die een typisch ongezond 

product promoot, komt in reclame 

ongeloofwaardig over, terwijl zoiets 

wel kan als het geplaatst wordt in 

de context van een onderhoudende 

film of tv-serie ...”

Hoe vond je het om te 

doctoren?

“Het is een emotionele rollercoas-

ter. Het was een heel intense pe-

riode, wetenschappelijk onderzoek 

doe je immers niet van nine to five, 

je bent er bijna altijd mee bezig. Ui-

teraard vond ik het bijzonder boei-

end. Het bracht me niet alleen veel 

kennis bij, ook als mens groeide ik. 

het mooiste plekje
van gent 

Vier Valentijn 
op het mooiste plekje van Gent

Glaasje sprankelende Cava met een hartig hapje

 Pittige scampi van de chef op zijn Thais

 Gebakken lamsfilet met valentijnsgarnituur

 Koffie /thee

Prijs € 49,50
Alle dagen open van 11u tot ...

Graslei 7 - 9000 Gent - Tel. 09 225 51 47 - www.restaurantdegraslei.be
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of life, betogen beide, maar de band met de thuis-

universiteit blijft hecht. Want beide onderzoekers 

zetten hun Gentse onderzoeksprojecten gewoon 

verder, zij het dan in Auckland. De grant – goed voor 

zo’n 66 euro netto per dag per persoon – geeft hen 

de mogelijkheid om een huis te huren en de nood-

zakelijke (dure) verzekeringen af te sluiten. Timothy 

Debacker: “We zijn erg tevreden met dat bedrag. 

Daarbovenop worden onze beide vliegtickets be-

taald. Die voor de kinderen betalen we zelf.” 

Dat het koppel van hun Nieuw-Zeelands jaar zal genie-

ten, staat vast. Als de kinderen heimwee hebben, is 

er trouwens goed nieuws: oma en opa komen enkele 

maanden op bezoek! Barbara Vanhoecke: “En we heb-

ben hen beloofd om naar dolfijnen te gaan kijken. Zelf 

zullen we vooral van de natuur en de bergen genieten.”

Maar: wat nà zo’n jaar ‘kommerloos’ leven en wer-

ken? Beiden hebben een contract dat op zijn laatste 

benen loopt. Timothy Debacker: “Tja, niet eenvoudig. 

Die onzekerheid knaagt. We kunnen alleen maar 

vaststellen dat vandaag veel mensen doctoreren. 

Het aantal plaatsen is kleiner dan het aantal gega-

digden. We zullen moeten afwachten in welke mate 

ons jaar buitenlandse ervaring ons verder zal helpen 

in een academische carrière. Maar voorlopig heb-

ben we – letterlijk en figuurlijk – een fantastische 

horizon voor ons.” 

anders over. Nu de kinderen er zijn, 

borrelde de zin om er een jaar tus-

senuit te knijpen terug op. Timothy 

Debacker: “Een buitenlands jaar 

wordt min of meer een conditio 

sine qua non voor wie een goed 

academisch cv wil opbouwen. Zelf 

zit ik in mijn laatste mandaatsjaar 

bij het FWO. Ik vroeg aan het FWO 

een travel grant aan voor Nieuw-

Zeeland, voor de maximale duur van 

een jaar. En ik kreeg hem.”

Barbara Vanhoecke: “Eerst dacht 

ik mee te gaan en voor de kinde-

ren te zorgen. Maar dat zou de 

doodsteek voor mijn academische 

carrière betekenen. Mijn overste 

raadde me aan om ook voor zo’n 

FWO travel grant te gaan. Tot mijn 

eigen verbazing werd ook de mijne 

goedgekeurd. Totaal los van die van 

mijn man. Want in mijn aanvraag 

had ik daar nergens over gerept.”

Perfecte balans
Het boomende Nieuw-Zeeland 

biedt de perfecte mix tussen 

academische uitdaging en quality 

Niet ver van het Sint-Pietersstation 

woont een Gent onderzoekskoppel. 

Of beter: woonde. Want Timothy 

Debacker en zijn vrouw Barbara 

Vanhoecke zijn eind november 

2010 voor één jaar naar het 

Nieuw-Zeelandse Auckland ver-

huisd. Barbara Vanhoecke haalde 

in 2006 haar doctoraat Medische 

Wetenschappen. Nu bestudeert ze 

in het UZ Gent de rol van mondbac-

teriën op de ontstekingsreacties bij 

kankerpatiënten die bestraald wor-

den. Haar man is geoloog, haalde 

in 2001 zijn PhD en werkt nu voor 

het Fonds voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (FWO) aan de faculteit 

Wetenschappen. In de vakgroep 

Geologie en Bodemkunde onder-

zoekt hij de vervorming van oude 

bergketens. Hij geeft ook nog les 

aan de architectuurstudenten van 

Sint-Lucas.

Al langer droomde het koppel ervan 

om een jaar samen in het buitenland 

te wonen en werken. Maar daar 

beslisten Merel (4) en Arthur (1,5) 

Een dubbeltje Nieuw-Zeeland
Barbara Vanhoecke en Timothy Debacker  

trekken een jaar naar Auckland

Allebei postdoctorale onderzoekers, allebei met  

een serieuze publicatielijst, allebei met veel zin in  

een jaar buitenland: los van elkaar vroegen Barbara  

Vanhoecke en Timothy Debacker een Travel Grant  

bij het FWO aan. Met hun twee kinderen wonen ze  

nu een jaar in Nieuw-Zeeland.

Auteur: Aart De Zitter | Foto: Nic Vermeulen
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Agenda 
p DERDE DAG VAN DE 

ONDERWIJSINNOVATIE | 09-02-2011

Klassiek onderwijs en nieuwe media

Op 9 februari organiseert de directie Onderwijsaan-

gelegenheden samen met het IVPV (Instituut voor 

Permanente Vorming) voor de derde keer de Dag van 

de Onderwijsinnovatie. Die vindt plaats van 13.30 tot 

17.30 uur in het auditorium en de foyer van het Ufo. 

Centraal thema is op welke manier nieuwe media het 

klassieke onderwijs kunnen ondersteunen, aanvullen 

of eventueel zelfs vervangen. Daarbij komen vooral 

streaming video en de mogelijke toepassingen ervan 

aan bod. De dag is zeer praktisch ingericht, zodat de 

genodigden na enkele uiteenzettingen zelf aan de slag 

kunnen tijdens interactieve postersessies en standen.

Inschrijven kan via http://www.ivpv.be/oid 

Jan Velghe, directie Onderwijsaangelegenheden

Tel. 09 331 00 61 | Jan.Velghe@UGent.be

p SARTONMEDAILLES  

| 17-02-2011 EN 17-03-2011

Twee professoren vallen in de prijzen

In februari en maart 2011 reikt het Sartoncomité op-

nieuw twee Sartonmedailles uit. Op donderdag 17 februari 

om 16 uur valt de Duitse prof. dr. Hartmann Tyrell in de 

prijzen voor zijn onderzoek History and sociology –  

Their Early History and Differentiation. De uitreiking vindt 

plaats in de facultaire vergaderzaal Decaan John Vincke 

van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Een 

maand later, op donderdag 17 maart om 16 uur, is het 

de beurt aan de Amerikaanse prof. John Ander son.  

Het comité lauwert hem in de Jozef Plateauzaal van 

de faculteit Ingenieurswetenschappen voor zijn on-

derzoek Breaking the sound barrier: the intellectual 

breakthroughs in aerodynamics that made it possible.

Meer info: Rita.Malfiet@UGent.be

p WETENSCHAPSCAFÉS 
Wetenschap tussen pot en pint

De cel Wetenschapscommunicatie van de AUGent 

organiseert regelmatig een wetenschapcafé. Daarop 

gaan wetenschappers in debat met het publiek in een 

informele omgeving.

Een aantal cafés zijn al achter de rug, maar dit aca-

demiejaar staan volgende onderwerpen nog op het 

programma: De chaostheorie (15 februari 2011), 

Scheiden doet lijden? (15 maart 2011), Aardbevin-

gen (12 april 2011) en Hoe gezond is vegetarisch? 

(10 mei 2011). Het wetenschapscafé vindt telkens 

plaats in de Ontmoetingsruimte van de Zebrastraat in 

de Zebrastraat 32 in Gent en begint om 19.45 uur. 

Toegang gratis!

Meer info: www.wetenschapscafegent.be

p WETENSCHAP OP JE BORD  

| T.E.M. 27-05-2011

Weet wat je eet

Nog tot 27 mei 2011 kan je in het Museum voor de 

Geschiedenis van de Wetenschappen de tentoonstel-

ling Wetenschap op je bord bezoeken. Die toont hoe 

wetenschap aan de basis ligt van onze voeding. Je 

leert er meer over de samenstelling van onze voeding 

en de geschiedenis van de voedselproductie. Daar-

naast ontdek je welke wetenschappers daarop invloed 

hadden. De tentoonstelling heeft ook aandacht voor de 

verschillende courante conserverings- en bereidings-

technieken en de wetenschappelijke principes waarop 

die technieken steunen. Tot slot kom je ook meer te 

weten over de biologische processen die een rol spe-

len bij de consumptie en opname van voedingsstoffen.

Meer info: www.sciencemuseum.UGent.be

Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, 

Krijgslaan 281, 9000 Gent.
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Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

Hotel de Flandre
Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@ghent-river-hotel.be
www.ghent-river-hotel.be

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

3  P R I V A T E  H O T E L S  I N  T H E  H E A R T  O F  G H E N T

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 20/04/09   12:33
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