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Edito
De UGent als ondernemende universiteit

Deze editie van het magazine is in het bijzonder bestemd voor onder-

nemingen en de industrie. De UGent staat immers aan de wieg van 

veel kennisintensieve bedrijvigheid, zoals het stimuleren van initiatieven 

van ondernemende studenten, kennisvalorisatie maar ook het pad  

van patentaanvraag tot bedrijf. Voor het stimuleren van duurzaamheid, 

ondernemerschap, economische en maatschappelijke valorisatie, is 

een open vizier naar nieuwe ontwikkelingen een vereiste. De UGent 

heeft daarom een breed netwerk van samenwerking met regionale, 

nationale en internationale bedrijven. 

Als brede universiteit is de Universiteit Gent van alle markten thuis. 

De deskundigen van onze universiteit stellen hun expertise graag be-

schikbaar aan bedrijven en organisaties. Het belang van ondernemen 

voor een maatschappij is enorm. Ondernemers stimuleren niet alleen 

de werkgelegendheid en productiviteit, maar lopen ook voorop als het 

gaat om duurzame economische groei en innovaties. De Universiteit 

Gent vindt het belangrijk dat haar studenten en medewerkers onder-

nemend zijn en stimuleert zelfstandig ondernemerschap op verschil-

lende manieren. 

De onderzoeksamenwerking met het bedrijfsleven, veelal door middel 

van contracten, krijgt gestalte door UGent Techtransfer, die nauwe 

relaties onderhoudt met het bedrijfsleven, beroepsfederaties, ontwik-

kelingsmaatschappijen en andere kennisinstellingen, en deze structu-

reert in samenwerkingsverbanden.

Ook het kennisplatform Gent BC zal verder worden ondersteund om 

te kunnen uitgroeien tot het evidente ontmoetingsplatform in de regio 

voor kenniscentra, overheden, investeerders en ondernemers uit  

innovatieve bedrijven. De regio Gent is een economisch sterke regio  

en het moet de ambitie zijn om er de leidende regio in Vlaanderen voor 

hoogtechnologische innovatie van te maken. De UGent wil en kan hier 

haar gepaste rol als ondernemende universiteit vervullen.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector

 

in dit nummer

 14

22

  
Revolutionair middel  
tegen griep en  
verkoudheidsvirus p 

GUIDe gidst je  
door de universiteit p 
Wat moet ik doen als ik ziek ben tijdens de examens? 
Biedt de UGent kinderopvang aan voor haar werk
nemers? Hoe gebruik ik Athena? Wanneer moet ik 
mij ten laatste inschrijven als student? Op wegwijs 
en eerstelijnsvragen over de UGent kan je via email, 
telefoon maar nu ook aan de balie in de foyer van het 
Ufo een antwoord krijgen bij GUIDe. 
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Van steentijdperk tot 
Romeinse tijd
GATE gooit zijn expertise in de 

strijd bij kleine en grote, korte 

en lange projecten. Want een 

kleinschalige opdracht kan net zo 

boeiend zijn als een reuzenproject. 

Pieter Laloo: “In 2010 hebben we 

tijdens een vooronderzoek op een 

nieuw industrieterrein in Evergem 

interessante artefacten uit het 

steentijdperk gevonden. De eigen-

lijke opgravingen zijn intussen ook 

achter de rug en we zijn druk bezig 

met ons rapport.” Minstens even 

vruchtbaar waren de uitgebreide 

opgravingen in het Kluizendok, naar 

aanleiding van de uitbreiding van 

de Gentse haven. “Daar kwamen 

Gallo-Romeinse restanten aan de 

oppervlakte. Al moet ik wel zeggen 

dat dit project nog onder de vleu-

gels van de vakgroep werd uitge-

voerd, voor GATE bestond.”

Archeologie zonder grenzen
Wat brengt de toekomst voor 

GATE? Pieter Laloo: “We hebben 

bijna een vergunning te pakken om 

in Nederland te werken. Wellicht 

breiden we onze actieradius dan 

uit tot de grensstreek. Daarnaast 

willen we onze expertise over het 

steentijdperk meer uitspelen. Zulke 

sites zijn doorgaans moeilijker te 

herkennen. Onze kennis op dat 

vlak – meegekregen vanuit de vak-

groep – geeft ons dan ook een voor-

sprong op onze concurrenten.” 

meer bouwheren rekening mee.” 

Die evolutie zorgt wel voor een ver-

dere commercialisering in de ar-

cheologische wereld. Voor de vak-

groep Archeologie bleek concurre-

ren met de commerciële bedrijven 

dan ook steeds moeilijker. “Vroeger 

konden we zulke projecten nog zelf 

bolwerken. Tegenwoordig zijn ze 

niet meer te combineren met onze 

academische kerntaken. Daarom 

stimuleerden we enkele jonge on-

derzoekers om een commerciële 

spin-off op te richten: GATE.”

Win-winsituatie
GATE is juridisch en financieel vol-

ledig zelfstandig. Maar dat betekent 

niet dat de banden met de vakgroep 

doorgesneden zijn. “Integendeel: er 

is een erg aangename wisselwer-

king”, vertelt Pieter Laloo. “We mo-

gen het logo van de universiteit ge-

bruiken en kunnen bij de vakgroep 

terecht voor feedback en advies.  

Bovendien zorgen zij ervoor dat onze 

gegevens verder reiken dan het 

opgravingsrapport voor onze op-

drachtgever.” De vakgroep gebruikt 

die archeologische data om les te 

geven, verder onderzoek te voeren 

en papers in internationale vakbla-

den te publiceren. Philippe Crombé: 

“Wij winnen er zeker bij. Want het is 

voor de universiteit nog zo goed als 

de enige manier om zulke gegevens 

te verzamelen. Voor puur academi-

sche opgravingen zijn er nauwelijks 

middelen in Vlaanderen.”

GATE voert in opdracht van bouw-

heren – bedrijven en overheden – 

preventief archeologisch onderzoek 

uit op terreinen waar gebouwen 

komen, een weg wordt aangelegd 

of andere infrastructuurwerken 

aan de orde zijn. Pieter Laloo, me-

dezaakvoerder van GATE: “Met ons 

team van een tiental archeologen 

gaan we na of het een waardevolle 

site is die verder onderzocht moet 

worden. Zo ja, dan volgen extra 

opgravingen. Door GATE of een van 

de andere commerciële archeo-

logische bedrijven in Vlaanderen.”

Commerciële spin-off
Preventieve archeologische onder-

zoeken komen almaar vaker voor in 

Vlaanderen, mede dankzij het Euro-

pese Verdrag van Malta (1992). 

Philippe Crombé: “Dat verdrag 

stelt dat wie patrimonium vernie-

tigt, moet betalen voor preventief 

archeologisch onderzoek. In Vlaan-

deren zit een overeenkomstige wet 

in de pijplijn en daar houden steeds 

Commerciële archeologie  
met academische bonus

Begin 2010 zag GATE (Ghent Archaeological Team), een commerciële spin-off van  

de vakgroep Archeologie, het levenslicht. Na één jaar lichten professor Philippe Crombé  

en Pieter Laloo hun geesteskind door.

Auteur: Michiel Rombaut | Foto: GATE

Info p 
p Prof. Philippe Crombé 

Vakgroep Archeologie 
Tel. 09 331 01 53 
Philippe.Crombe@UGent.be

p Pieter Laloo 
GATE (Ghent Archaeological Team) 
Tel. 0494 13 04 29 
Pieter.Laloo@gatearchaeology.be 
www.gatearchaeology.be

Opgravingen in Evergem Nest.
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Minister Muyters  
bezoekt  

dopingcontrolelabo  
van de UGent

Op 24 januari 2011 bracht Vlaams minister van Sport  

Philippe Muyters een bezoek aan het dopingcontrole-

laboratorium (DoCoLab) van de UGent. 

De voorbije maanden heeft het labo bijna 1 miljoen euro geïn-

vesteerd in verschillende nieuwe technieken. Voor sommige 

verboden middelen zullen de detectielimieten – de laagste 

concentraties die opgespoord kunnen worden – met een 

factor 40 verlaagd worden. Begin januari is ook een nieuw 

type analysetoestel in gebruik genomen. Het DoCoLab biedt 

nu alle technieken aan om doping op te sporen.

Bij de Olympische Spelen van 2012 zal het DoCoLab boven-

dien optreden als ondersteunend labo voor het King’s  

College laboratorium in London.

Meer info: www.docolab.UGent.be

Foto: Hilde Christiaens
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werkgroep Diversiteit. “Nadat we 

vorig jaar al een taalproject op de 

rails hadden gezet om studenten 

te ondersteunen die het moeilijk 

hebben met juridisch Nederlands, 

hebben we nagedacht over an-

dere projecten om de diversiteit 

in de faculteit te bevorderen. We 

stellen immers vast dat sommige 

doelgroepen niet alleen moeilijk de 

stap zetten naar een universitaire 

opleiding, ze hebben het bovendien 

moeilijk om door te stromen. Van-

daar dat we de omstandigheden 

waarin ze dat eerste moeilijke jaar 

beleven willen optimaliseren. We 

hebben ons aanvankelijk gefocust 

op studenten van allochtone origine 

maar hebben al snel moeten vast-

stellen dat we ons doelgroepenbe-

leid niet te eng mochten opvatten. 

Uit een bevraging bleek immers dat 

de problemen die studenten van 

allochtone origine ervaren, gedeeld 

worden door anderen. We denken 

meer bepaald aan studenten die uit 

een omgeving komen waar eerder 

niemand hoger onderwijs heeft 

gevolgd. We hebben ons verdiept in 

allerlei projecten en hebben uitein-

delijk gekozen voor het mentoren-

project, waarbij een masterstudent 

een eerstejaars-mentee onder zijn 

of haar hoede neemt.”

Hindernissen 
Projectleider Pieter Vanden Heede 

schreef een handleiding waarin  

er onder meer wordt op gewezen 

dat het niet de bedoeling is dat  

de vrijwillige mentoren de taak van 

het monitoraat overnemen of aan 

studiebegeleiding doen.

“Het is logisch dat er van die ne-

genhonderd studenten die dit jaar 

aan de opleiding zijn begonnen een 

groep niet zal slagen”, zegt Pieter 

Vanden Heede. “Het is echter jam-

mer als dat gebeurt op basis van 

factoren die niet relevant zijn. Door 

het inschakelen van mentoren, die 

het klappen van de zweep aan de 

universiteit intussen kennen, willen 

we die hindernissen wegnemen. 

Ze kunnen bijvoorbeeld studenten 

die hun draai niet vinden, hulp bie-

den. Sommigen vinden door een 

taalachterstand, financiële beper-

kingen of gewoon omdat ze een 

gebrek aan zelfvertrouwen hebben, 

minder vlot aansluiting bij het  

sociale leven op de faculteit. Daar-

door lopen ze vaak al een pak infor-

matie mis, die misschien niet met 

de inhoud van de studierichting te 

maken heeft maar die wel belang-

rijk kan zijn om hun jaar tot een 

goed einde te brengen.”

“Door de grote toestroom aan 

nieuwe studenten is het voor de 

universiteit soms minder goed 

haalbaar om die begeleidende rol 

op zich te nemen. Vandaar dat het 

mentorenproject ons een ideale 

oplossing leek. Een mentor moet in 

de eerste plaats een trouwe sup-

porter zijn, die zijn mentee goede 

raad kan geven en blijft steunen, 

Het gaat goed met de faculteit 

Rechtsgeleerdheid. Dit academie-

jaar schreven zich net geen ne-

genhonderd studenten in. Een deel 

daarvan zal er echter niet in slagen 

om het eerste jaar tot een goed 

einde te brengen. Niet omdat ze de 

opleiding intellectueel niet zouden 

aankunnen of onvoldoende gemoti-

veerd zouden zijn, maar omdat ze 

met ongelijke kansen aan de start 

zijn verschenen, zo vertelt profes-

sor Eva Brems, die het project op-

volgt als voorzitter van de facultaire 

Dertien masterstudenten in de  

rechten nemen sinds december 2010 

elk vrijwillig een eerstejaars bachelor 

onder hun vleugels. “Het project wordt 

ondersteund vanuit onderwijsinnovatie, 

met de bedoeling de slaagkansen van 

de studenten eerste bachelor rechten 

en criminologie te verhogen”, zo vertelt  

professor Cathy Van Acker, onderwijs-

directeur van de faculteit.  

“Onder tussen kunnen de mentoren  

ervaring opdoen in coaching en  

assessment. Een win-winsituatie dus.”

Auteur: Koen Lauwereyns | Foto: Nic Vermeulen

Mentorshipproject  
in faculteit Rechtsgeleerdheid werkt

“Het is heel belangrijk  
om je in dat eerste jaar  

goed te voelen”
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Ze werden gelinkt aan de mentees 

Artem Chernoshtan (18) en Mario 

Popovik (23).

Amber De Brabander (mentor): 

“Toen ik van het initiatief hoorde, 

was ik meteen overtuigd. Vorig jaar 

heb ik een ernstig ongeval gehad. 

Tijdens de revalidatie hebben heel 

veel medestudenten mij geholpen 

om de leerstof onder de knie te 

krijgen. Ik vond het mentorenproject 

de ideale gelegenheid om iets terug 

te doen. Toen ik in het eerste jaar 

zat, had ik ook heel veel faalangst. Ik 

weet dus hoe belangrijk het is om je 

in dat eerste jaar goed te voelen. Ik 

heb heel veel respect voor mentees 

die zich willen laten helpen. Het 

klikt bijzonder goed met Mario. We 

spreken elke week af. Ook al is het 

niet de bedoeling dat we vrienden 

worden, het is uiteraard veel aange-

namer als het klikt.”

Mario Popovik (mentee): “Ik heb 

mij kandidaat gesteld voor het 

mentorshipprogramma omdat ik 

ook als het moeilijk gaat. Noem 

het maar een soort oudere broer 

of zus bij wie je op verhaal kan 

komen of die je op weg kan zetten. 

In ruil doen de mentoren ervaring 

op die van pas kan komen in hun 

toekomstige werksituatie. Luiste-

ren naar mensen, feedback geven, 

kennis delen, ... het zijn allemaal 

competenties die aan bod komen 

en waar de mentoren bij aanvang 

van het project ook een opleiding 

voor kregen. We werken daarvoor 

ook samen met Hudson en Kluwer, 

die onze mentoren in ruil voor hun 

vrijwillige inzet professionele trai-

ningen laten volgen.”

Kansen optimaliseren
De werkgroep ging via een presen-

tatie in de auditoria en het digitaal 

leerplatform Minerva op zoek naar 

studenten die de uitdaging wilden 

aangaan. Uiteindelijk dienden zich 

te veel kandidaat-mentoren en 

-mentees aan. Onder meer Amber 

De Brabander (20) en Felix Eerens 

(22) werden geselecteerd.  

vind dat ik vreselijk ben in het plannen van mijn 

studie. Ik kamp bovendien met nogal wat faal-

angst. Amber heeft mij geholpen om mijn studie-

planning op te stellen en ik kan bij haar ook altijd 

terecht voor praktische vragen.”

Felix Eerens (mentor): “Ik zit in mijn laatste mas-

terjaar en ik vond het idee om iemand te kunnen 

begeleiden wel aantrekkelijk. Ik weet wat het is om 

hier een beetje onzeker toe te komen, al had ik het 

voordeel dat mijn ouders mij konden bijstaan met 

raad en daad. Op basis van een gesprek over mijn 

interesses en studieachtergrond ben ik uiteindelijk 

aan Artem voorgesteld. Ook al kenden we elkaar 

aanvankelijk niet, er is heel snel een wederzijds 

vertrouwen ontstaan. Tenslotte hebben we ons 

beiden vrijwillig aangeboden en zijn we gemoti-

veerd om het project te doen slagen.”

Artem Chernoshtan (mentee): “Mijn moeder 

heeft economie gestudeerd in Oekraïne maar 

met de universitaire routine in België kan ze me 

niet helpen. Ik wist dan ook niet goed hoe ik aan 

mijn rechtenstudies moest beginnen en kon het 

advies van iemand met ervaring op de faculteit 

goed gebruiken. Felix helpt mij om overzicht te 

krijgen in de leerstof maar steunt mij ook als het 

wat moeilijker gaat.” 

Info p 
Pieter Vanden Heede
Taal en Mentorshipproject
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Tel. 09 264 68 22
Pieter.VandenHeede@UGent.be

V.l.n.r. Felix Eerens, 
Artem Chernoshtan, 

Pieter Vanden Heede, 
Amber De Brabander  

en Mario Popovik
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Eredoctoraten voor 
Europese toppolitici

De Universiteit Gent reikte zopas  

een institutioneel eredoctoraat uit aan 

twee politici die momenteel gestalte 

geven aan de Europese Unie.  

Het gaat om Herman Van Rompuy 

en José Manuel Barroso. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Hilde Christiaens

een permanente voorzitter aan te 

wijzen. Dat werd dus Herman Van 

Rompuy, die hiermee een stukje 

politieke geschiedenis schrijft. Toen 

zijn naam begon te circuleren, bleef 

hij bescheiden. Hij wou de functie 

alleen aanvaarden als er een al-

gemene consensus was. Er was 

her en der wel wat scepsis omdat 

zijn werk niet overal goed gekend 

was. Maar al vlug verstomden de 

kritische commentaren. Er kwa-

men vooral lovende reacties. Zijn 

ervaring met het soms complexe 

politieke landschap in België werd 

als een pluspunt gezien. Ook kon 

hij rekenen op een imago van een 

sober, maar bijzonder degelijk ie-

mand. 

“Herman Van Rompuy heb ik ver-

schillende keren ontmoet. Ook aan 

onze universiteit verzorgde hij al 

enkele voordrachten. Zo was er 

bij professor Carl Devos in 2007 

een gesmaakt gastcollege. Dat 

gebeurde in volle regeringscrisis, 

al liep toen zijn formatie-opdracht. 

Ondanks die immense druk kwam 

hij zijn belofte na. En zo ken ik hem: 

als hij iets belooft, doet hij het.  

Weliswaar studeerde hij niet af aan 

onze universiteit, maar dat is voor 

hem absoluut geen bezwaar”, aldus 

rector Paul Van Cauwenberge.  

Polyglot Barroso
Ook José Manuel Barroso kreeg 

een institutioneel eredoctoraat 

van de Universiteit Gent. De Por-

tugees is momenteel voorzitter 

van de Europese Commissie. Hij 

studeerde rechten aan de uni-

versiteit van Lissabon, later ook 

vinden we het ook schitterend 

dat de voorzitter van de Europese 

Raad een Belg is. We mogen daar 

best fier op zijn”, zegt rector Paul 

Van Cauwenberge. 

Filosoof Van Rompuy
Politicus Herman Van Rompuy 

heeft in eigen land een indrukwek-

kend parcours afgelegd. Hij stu-

deerde wijsbegeerte en economie, 

werkte op enkele kabinetten van 

ministers, en leidde Cepess, de 

studiedienst van de partij. Hij was 

onder meer staatssecretaris voor 

financiën en kmo, voorzitter van de 

toenmalige CVP, eerste minister. 

Als begrotingsminister kon hij in 

de jaren 90 het tekort in die mate 

terugdringen dat België de zoge-

heten Maastrichtnorm kon halen 

en in de Eurozone mocht toetre-

den. Zijn politieke werk bezorgde 

hem de erkenning als Minister van 

Staat. Bekend werd hij ook om-

wille van zijn haiku’s, een Japanse 

dichtvorm die in drie regels en met 

bijzonder weinig lettergrepen een 

emotie of een impressie weergeeft. 

Begin januari 2010 werd hij verko-

zen tot de allereerste permanente 

voorzitter van de Europese Raad, 

soms gemeenzaam de ‘president 

van Europa’ genoemd. Het gaat 

om een nieuwe functie. Aan de 

Europese Raad nemen de rege-

ringsleiders van de 27 lidstaten 

deel. De raad geeft impulsen aan 

de werking van de Europese Unie, 

maar doet geen concreet wetge-

vend werk. Het voorzitterschap 

werd voorheen halfjaarlijks aan 

een land toegekend, maar omwille 

van de coherentie werd beslist 

“Met die eredoctoraten willen we 

als universiteit het belang van de 

Europese Unie benadrukken. We 

zijn immers zeer begaan met de 

Europese gedachte. Aan onze 

universiteit gebeurt er op dat vlak 

ook veel studiewerk, verschillende 

professoren leggen zich toe op Eu-

ropese ontwikkelingen. Daarnaast 

24 september 2007: Herman Van Rompuy  
doceert de 1e les politicologie aan de studenten  

1e bachelor Politieke en Sociale Wetenschappen.
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Prima duo
Met de keuze van deze eredocto-

raten wou de UGent vooral een 

sterke appreciatie voor de politieke 

loopbaan van Herman Van Rompuy 

en José Manuel Barroso kenbaar 

maken, en ook hun inzet voor en 

krachtig Europees beleid waarde-

ren. 

Rector Van Cauwenberge wijst 

er op dat het Europese politieke 

niveau voor de onderwijswereld 

een grote rol speelt. “De Vlaamse 

gemeenschap is uiteraard cruciaal 

voor ons. Maar dat geldt ook voor 

de Europese context. Denk bijvoor-

beeld aan de Bologna-akkoorden 

die het hoger onderwijs toch wel 

grondig hebben hervormd. De ak-

koorden reikten weliswaar verder 

dan de Europese Unie, maar ze 

tonen aan hoe belangrijk de inter-

nationale omgeving is.”

“Beide heren komen 

goed overeen, ze fun-

geren als een team. 

Aanvankelijk waren er 

wat vragen of het wel 

zou lukken, maar de 

samenwerking verloopt 

prima. Herman Van 

Rompuy is een stille, 

maar zeer standvas-

tige kracht. Bovendien 

is hij zeer volhardend. 

Ondanks zijn grote zin 

voor humor is hij eer-

der een noordelijk type. 

Ook José Manuel  

Barroso heeft veel 

humor in zich, maar is 

veel meer expressief. 

Ze zijn dus echt wel 

aanvullend. In een Euro-

pese context is het be-

langrijk dat je mensen 

hebt die ondanks hun 

verschillen, heel goed 

kunnen samenwerken”, 

besluit rector  

Van Cauwenberge.  

economische en sociale weten-

schappen aan de universiteit van 

Genève. Aan Georgetown Univer-

sity in Washington D.C. behaalde 

hij zijn doctorstitel. In Portugal 

werd hij minister van Buitenlandse 

Zaken en premier. Opvallend is 

dat hij politiek actief werd voor 

de zogeheten Anjerrevolutie op 

25 april 1974. Toen was het niet 

zo vanzelfsprekend om een politiek 

engagement aan te gaan. Portu-

gal kende immers een dictatuur, 

maar met de Anjerrevolutie kwam 

daar een eind aan. Portugese 

soldaten stopten die dag anjers in 

de loop van hun geweer, daarmee 

gaven ze aan niet te zullen schie-

ten. Zij schaarden zich achter de 

mensen die het regime omver 

wilden werpen. Barroso was toen 

aangesloten bij de communisten, 

een beweging die een grote rol 

speelde bij de val van het toenma-

lige regime. Later werd hij actief 

bij de centrumrechtse PSD, de 

Partido Social Democrata. Nog 

steeds is hij lid van deze partij. 

In 2004 werd hij voor het eerst 

voorgedragen als nieuwe voorzit-

ter van de Europese Commissie, 

in 2009 werd hij herkozen voor 

een tweede ambtsperiode. 

“De heer Barroso is een bijzonder 

man. Hij is een polyglot, heel in-

nemend ook. Hij heeft een groot 

diplomatisch talent en kan uiteen-

lopende meningen verzoenen en 

tot een besluit komen. Zoiets is 

niet vanzelfsprekend in de politieke 

wereld. Drie jaar geleden gaf hij 

voor onze studenten een lezing en 

kon rekenen op een groot applaus 

en een staande ovatie. Studenten 

zijn kritisch, dus dat betekent wel 

wat. De man is begeesterend. Hij 

weet waarvoor hij gaat, het is een 

drijvende kracht. Bovendien kan hij 

zijn plannen ook realiseren”, aldus 

rector Van Cauwenberge. 

Eind januari 2008 bracht José Manuel Barroso  
op de vierde editie van het Internationaal Studenten 
Forum (ISF) een bezoek aan de Universiteit Gent.  
In de Aula gaf de commissievoorzitter een lezing  
over de rol van de Europese Gemeenschap op  
het internationale niveau en ging hij in debat met  
het aanwezige studentenpubliek.

ALLES VOOR MOEDER EN KIND

kinderkledij 0-8 jaar
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aan de vakgroep (middeleeuwse) 

Geschiedenis.”

Hoe kijk je nu terug op je 

periode in de privésector?

“Als enorm verrijkend. Je verlaat 

de universiteit met een pakket aan 

vaardigheden die je op weg helpen 

bij de instap in de bedrijfswereld. 

Maar gaandeweg ontwikkel je 

tijdens je professionele loopbaan 

bijkomende en meer praktijkge-

richte competenties zoals een 

projectmatige aanpak, redactionele 

en organisatorische methoden, 

presentatietechnieken enzovoort. 

Zowel mijn academische als mijn 

professionele vaardigheden ervaar 

ik als perfect complementair, zij 

hebben elkaar zelfs versterkt.”

Welke meerwaarde vond je in 

de academische wereld?

“Naast het feit dat ik mij nu be-

roepshalve fulltime kon verdiepen 

in de middeleeuwen vormde mijn 

assistentenmandaat de gedroom-

de combinatie van onderzoek en 

Toen Els De Paermentier in 1997 

afstudeerde als licentiate geschie-

denis aan de Universiteit Gent  

begon ze aan een carrière in de 

communicatiesector. Van project-

begeleider en planningverantwoor-

delijke tot het afnemen en uitschrij-

ven van interviews, ze kon er niet 

genoeg van krijgen.

Tot je opeens die ene cruciale 

vraag stelt op een moment dat 

alles goed gaat … 

“Inderdaad. Na zeven jaar in de 

privésector was ik toe aan een 

nieuwe uitdaging en ik twijfelde 

sterk of die nog lag in de wereld 

van de bedrijfscommunicatie. 

Begrijp me niet verkeerd, het was 

een schitterende job met fantas-

tische collega’s, maar mijn eerste 

liefde is altijd blijven sluimeren: 

de middeleeuwen. Het duurde 

niet lang of ik nam contact op 

met mijn vroegere promotor, 

professor Thérèse de Hemptinne. 

Een paar maanden nadien kon ik 

starten als assistente verbonden 

Ze kon hoofdredacteur geweest zijn 

van een magazine als dit, maar toch 

koos Els De Paermentier er zes jaar 

geleden voor terug te keren naar het 

academische werkveld. De lokroep van 

de middeleeuwen haalde het van het 

reilen en zeilen in een Gents commu-

nicatiehuis. Tijdens haar mandaat als 

assistente ontwikkelde ze een nieuwe 

methode voor dictaatonderzoek van 

middeleeuwse oorkonden en werd ze 

tweemaal moeder.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto: Nic Vermeulen

Onderzoek naar de kiem  
van onze bureaucratie

Negenproef met 
Els De Paermentier
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Latijnse handschriften. Ooit 

getwijfeld aan je overstap? 

“Van het drukke bedrijfsleven naar 

de beslotenheid en stilte van een 

archief, het verschil kon bij momen-

ten niet groter zijn. Maar hoe meer 

ik geboeid raakte door de materie, 

hoe meer ik overtuigd was van mijn 

beslissing. Al blijf ik mezelf gelukkig 

prijzen dat ik in beide werelden er-

varingen heb kunnen opdoen, zowel 

op professioneel als op sociaal vlak. 

Ik onderhoud trouwens nog steeds 

een zeer goed contact met mijn 

vorige werkomgeving.”

Hoe combineerde je het 

moederschap met je doctoraat?

“Beide vormen op zich al een 

grote uitdaging, vind ik. De combi-

natie was bij momenten dan ook 

een moeilijke evenwichtsoefening, 

maar ze was niet onoverkomelijk. 

Het moederschap heeft er ook 

voor gezorgd dat ik mijn weten-

schappelijke opdracht wat kon 

relativeren op momenten dat ik 

anders zou hebben gepanikeerd. 

Voor de praktische gezinsorgani-

satie kon ik rekenen op hulp van 

mijn echtgenoot en mijn ouders, 

zeker tijdens het laatste (schrijf-)

jaar was dit nodig. Door verder 

ook de discipline aan te houden 

om dagelijks opnieuw aan de slag 

te gaan zodra de kinderen in bed 

lagen, is het me gelukt mijn plan-

ning te blijven respecteren. Mijn 

ervaringen van de afgelopen zes 

jaar hebben mijn enthousiasme al-

leen maar aangewakkerd. Al weet 

je nooit wat de toekomst brengt. 

Maar ik kan oprecht zeggen, ik 

ben een tevreden mens.” 

online zal worden geplaatst, en 

vond het spannend om te experi-

menteren met dit nieuwe digitale 

werkinstrument.”

Wat was zo vernieuwend aan 

je onderzoeksmethode van 

dictaatanalyse? 

“De bestaande methode beperkte 

zich noodgedwongen tot het ma-

nueel vergelijken van de Latijnse 

protocollaire begin- en slotformules 

om te achterhalen wie verantwoor-

delijk was voor de redactie van de 

grafelijke oorkonden. Het digitale 

bronnencorpus maakte het mo-

gelijk om de oorkondeteksten via 

woordfrequentie te benaderen, en 

voor het eerst ook de niet-protocol-

laire tekstdelen die onderling meer 

varieerden mee in de analyses op 

te nemen. Tegelijk kon ik mijn on-

derzoeksresultaten interpreteren 

vanuit een breder comparatief 

kader, en dat leidde uiteindelijk tot 

meer betrouwbare resultaten.”

Hoe was de grafelijke kanselarij 

georganiseerd tijdens de eerste 

helft van de 13e eeuw?

“Tijdens die periode was de grafe-

lijke kanselarij nog veeleer een net-

werk dan een bureaucratisch ge-

institutionaliseerd apparaat. Toch 

was ze reeds verantwoordelijk voor 

de productie van zeker meer dan 

de helft van de grafelijke oorkon-

den. Men hanteerde er reeds eigen 

karakteristieke taalconstructies 

waarbij sommige leidinggevende 

kanselarijmedewerkers duidelijk 

hun stempel drukten op de redac-

tionele tradities.”

Zeven jaar tussen veeleisende 

klanten en zes jaar tussen 

eeuwenoud perkament en 

onderwijs. Die zes jaar zijn echt 

voorbijgevlogen.”

Wat is de kern van 

je onderzoek?

“Ik onderzocht hoe de grafelijke 

kanselarij zich tijdens de personele 

unie van de graafschappen Vlaan-

deren en Henegouwen (periode 

1191-1244) verder heeft ontwik-

keld en hoe de oorkondingsactivi-

teit in beide graafschappen was 

georganiseerd. De term ‘kanselarij’ 

begrijp je best als de administra-

tieve cel rond de graaf die instond 

voor de redactie, het op schrift 

stellen en het valideren van de 

grafelijke oorkonden. Rond 1200 

werden veel grafelijke oorkonden 

nog geproduceerd in de entourage 

van hun bestemmeling. Mijn hoofd-

doel bestond er dus in te achter-

halen welke grafelijke oorkonden in 

de kanselarij hun redactionele en 

materiële vorm hebben gekregen, 

onder welke organisatievorm dit 

gebeurde, en wie er als dictator 

en/of scriptor actief was.” 

Hoe ben je te werk gegaan?

“Ik hanteerde drie methodologi-

sche invalshoeken: een diploma-

tische analyse van het dictaat of 

de tekst van een 700-tal Latijnse 

oorkonden, een paleografische stu-

die van de handschriften van een 

500-tal originele grafelijke akten en 

een poging tot reconstructie van 

het kanselarijpersoneel. Mijn be-

langrijkste missie lag in het eerste 

onderzoeksluik. Ik had als eerste 

toegang tot het nog onuitgegeven 

geüpdatete digitale oorkondencor-

pus Diplomata Belgica, dat pas 

over enkele jaren met de steun van 

de Herculesstichting en de Konink-

lijke Commissie voor Geschiedenis 
In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.

Info p 
Dr. Els De Paermentier
Vakgroep Geschiedenis
Els.DePaermentier@UGent.be
Pirenne Onderzoeksinstituut voor 
Middeleeuwse Studies
www.pirenne.UGent.be 

“Zowel mijn academische als mijn 
professionele vaardigheden ervaar ik  
als perfect complementair, zij hebben  

elkaar zelfs versterkt.”
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UGCT. inCT voert CT-scans en ana-

lyses van CT-data op maat voor de 

industrie uit en doet daarbij een be-

roep op de expertise en de soft- en 

hardware van UGCT. Vaak gaat het 

om zeer praktijkgericht onderzoek 

dat niet meteen in de algemene lijn 

van ons eigen academische werk 

past. inCT verkoopt trouwens ook 

de Octopus software aan fabrikan-

ten van CT-toestellen en andere 

onderzoeksinstellingen.”

Industriële toepassingen
Manuel Dierick en Luc Van Hoore-

beke geven een voorbeeld van de 

mogelijkheden van de techniek, die 

binnen UGCT gebruikt wordt voor 

geologisch en houttechnologisch 

onderzoek. “Soms willen bedrijven 

hoogwaardige materialen laten 

onderzoeken, zoals composieten of 

polymeren. Manuel Dierick: “Neem 

nu een farmaceutische pil waarin 

het belangrijk is om de verdeling en 

de grootte van de holtes erin te ken-

nen. Na een eerste scan kan de-

zelfde pil in aanraking gebracht wor-

den met een vloeistof zoals in het 

sentaties. Daarvoor ontwikkelden 

de onderzoekers hun eigen micro/

nano CT-scanners en de Octopus 

software. Zodra die 3D-visualise-

ring er is, kan je bijvoorbeeld door-

snedes bekijken, maar ook heel 

nauwkeurige metingen en analyses 

doorvoeren. En dat allemaal zon-

der aan het object zelf te moeten 

raken. 'Niet-destructief' heet zoiets. 

En dat kan best handig zijn, niet 

alleen voor mensen (je hoeft niet 

in ze te snijden) maar ook voor 

pakweg zeldzame objecten: je krijgt 

een gedetailleerd beeld zonder dat 

je het object zelf moet aanraken. 

Voor Luc Van Hoorebeke was het 

snel duidelijk dat hier industriële 

interesse voor zou bestaan. Door 

de optimale beeldkwaliteit en 

flexibiliteit van de UGCT-scanners, 

kwamen de onderzoekers al snel 

in contact met bedrijven die nood 

hadden aan een dergelijke exper-

tise en bijhorende apparatuur. 

Manuel Dierick: “Zo ontstond in 

2008 inCT, een service spin-off van 

CT-scans laten je naar de inwen-

dige structuur van dingen kijken 

zonder dat je eerst moet gaan snij-

den. Een zegen in de geneeskunde, 

waar we allemaal de CT-scanner 

kennen. Medici kunnen er beelden 

vormen waarin de kleinst waar-

neembare details enkele tienden 

van een millimeter groot zijn. Maar 

het UGCT-team gaat verder, tot 

kleiner dan een halve micrometer. 

Luc Van Hoorebeke: “Bij micro-CT 

gebruiken we scanners die tot 

enkele micrometers klein kunnen 

kijken. Vanaf resoluties kleiner dan 

een micrometer spreken we zelfs 

van nanotomografie.”

De techniek bestaat erin om vele 

radiografieën – opgenomen vanuit 

verschillende kijkrichtingen – om te 

zetten in driedimensionale repre-

Met de meest 
geavanceerde CT-

scanner van UGCT 
kan een brede 

waaier aan samples 
gescand worden.

CT-scans: we kennen ze uit de wereld 

van de ziekenhuizen. Maar computer-

tomografie – kortweg CT – heeft ook 

industriële toepassingen. Prof. Luc Van 

Hoorebeke en Dr. ir. Manuel Dierick 

van het Centre for X-Ray Tomography 

UGCT leren ons tot op een halve micro-

meter nauwkeurig kijken, zonder daar-

bij stoffen of objecten stuk te maken.

Auteur: Aart De Zitter | Foto's: UGCT UGent

Kijken zonder te snijden
Microtomografie helpt industrie  

aan driedimensionaal inzicht
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Info p 
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde
p Prof. Luc Van Hoorebeke (rechts)
 Tel. 09 264 65 31 

Luc.VanHoorebeke@UGent.be
p Dr. Manuel Dierick (links)
 Tel. 09 264 65 32  

Manuel.Dierick@UGent.be
www.ugct.UGent.be | www.inct.be
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Over het creëren, beschermen en valoriseren van waarde in uw bedrijf, van bij de 
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Technische en management-updates voor uw CFO. 
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Business game voor uw actieve kinderen
Met een speciale mix van kennis, visie en ervaringsopbouw.
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Nikolaas Tahon 
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© 2011 Deloitte Fiduciaire

UGent_2011_210x148_75Y.indd   1 25/02/11   13:37

UGCT-team zélf naarstig verder 

aan onderzoek. De eigen CT-

scanners zullen verder uitgebreid 

worden, horen we van Manuel 

Dierick. “We willen een betere 

resolutie, maar evenzeer willen we 

grotere stukken beton en metaal 

dan nu kunnen scannen. En ook de 

software wordt continu geoptima-

liseerd door bijvoorbeeld nieuwe 

parameters aan de 3D-analyses 

toe te voegen. Denk daarbij aan de 

oriëntatie van individuele cellen in 

bijvoorbeeld schuimen.” 

maag- en darmkanaal en opnieuw 

gescand worden. Op basis van een 

vergelijkende 3D-analyse kan het 

effect van de vloeistof onderzocht 

worden en kan de ontwikkeling 

worden bijgestuurd.” Er komen aan-

vragen binnen vanuit de wereld van 

de materialensector, oliewinning, 

bos-houtkolom, farmacie, isolatie-

materialen, ...

En terwijl almaar meer industriële 

domeinen hun interesse in micro-

tomografie laten blijken, doet het 

Visualisatie van de verdeling van holtes in een 
farmaceutische pil. Na 3D-analyse kan het volume van 
iedere holte in kleur worden weergegeven (sample van 
het Laboratorium voor Farmaceutische Technologie).
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UGent levert  
zes van de veertien 

Born Global-bedrijven 
van Voka 

“Geen 
tijd om 

rustig over 
internatio-

nalisering 
na te 

denken”
Veertien snelgroeiende ondernemingen 

met een innovatief karakter, waarvan 

er zes ontstaan zijn aan de UGent, 

werden door Voka – Kamer van Koop-

handel Oost-Vlaanderen geselecteerd 

om deel te nemen aan het Born Global 

project. “Het gaat over jonge bedrijven 

die vaak niet de tijd hebben om rustig 

over internationalisatie na te denken”, 

zegt professor Toegepaste Economie 

Bart Clarysse.

Auteur: Koen Lauwereyns | Foto: Nic Vermeulen
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De invloed van de globaliserende 

economie zal de komende jaren 

verder toenemen. Als Vlaanderen 

zijn rol als innovatieve, exportge-

richte regio wil behouden, zullen 

Vlaamse bedrijven hierop moeten 

inspelen. 

“Snel groeiende ondernemingen 

met innovatieve producten of dien-

sten worden reeds in hun eerste 

levensjaar geconfronteerd met 

opportuniteiten op internationale 

markten”, aldus Bart Clarysse, die 

als promotor van Steunpunt Onder-

nemen en Internationaal onderne-

men recent enkele papers schreef 

over Born Global bedrijven. “Tradi-

tionele ondernemingen concentre-

ren zich eerst op hun corebusiness 

op de lokale binnenlandse markt en 

zetten dan pas na tien, vijftien jaar 

de stap naar het buitenland. Ze 

nemen met andere woorden rustig 

de tijd om alles goed af te wegen 

en voor te bereiden. Jonge bedrij-

ven, die vaak op nieuwe technologie 

gestoeld zijn, hebben daar door-

gaans de tijd niet voor. Voor tech-

nologie is er immers in Vlaanderen 

amper een markt. De concurrentie 

zit hoofdzakelijk in Silicon Valley, 

Boston of China en ook de leading 

customers zijn daar te vinden. Als 

onze jonge ondernemers de vinger 

aan de pols van de technologische 

vernieuwing willen houden, dan 

komt het er op aan om zo snel 

mogelijk zelf aan hun internationale 

uitstraling te werken.”
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Deze snelle internationalisering 

brengt risico’s met zich mee.  

Een intensieve begeleiding is nood-

zakelijk maar is op dit moment  

onvoldoende beschikbaar op  

de markt. 

“De kans is reëel dat de grootste 

klanten van deze beginnende 

ondernemers zich meteen in 

Londen en Peking zullen bevinden, 

waardoor ze bijna onmiddellijk 

verplicht zijn om daar lokale ver-

koopkantoren op te richten. Als 

ze er bovendien ook nog in slagen 

om bijvoorbeeld een Amerikaanse 

investeerder aan te trekken, dan is 

de kans groot dat die verlangt dat 

tenminste een deel van het bedrijf 

vanuit de VS zal opereren. Het ge-

volg is dat ze van bij het prille begin 

een bedrijf zullen moeten runnen 

dat juridische entiteiten heeft in 

drie continenten. De problemen 

die daarmee gepaard gaan, over-

stijgen de praktische problemen 

die traditionele bedrijven ervaren 

als ze aan export denken. Het 

pleit voor Voka dat het oog heeft 

voor deze problematiek. Terwijl 

de Vlaamse overheid geen keuzes 

maakt en de budgetten verkruimelt 

over allerhande initiatieven, wil de 

organisatie alvast een selectie van 

veelbelovende ondernemingen 

individueel begeleiden en met raad 

en daad bijstaan. Volgens mij kan je 

immers geen algemene uitspraken 

of adviezen formuleren voor der-

gelijke born globals. Daarvoor zijn 

de verschillen tussen die bedrijven 

en de geografische ligging van hun 

markten veel te divers. Je moet 

echt à la tête du client advies  

geven.” 

Born at Ghent University
Deze zes OostVlaamse bedrijven werden als spinoff van de UGent of met technologie 

en/of expertise die ontwikkeld is aan de universiteit opgericht. De voorbije maanden 

werd aan de hand van een scan, die de sterktes en vooral de zwaktes in kaart bracht, na

gegaan in welke mate de ondernemingen klaar zijn om te internationaliseren. Op basis 

daarvan wordt nu een individueel opleidingsprogramma opgemaakt. Op regelmatige 

tijdstippen zal een Raad van Wijzen, waar onder andere ook professor Mirjam Knockaert 

(UGent, vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap) deel van uitmaakt, bij

eenkomen om de internationalisatiestrategie van de deelnemers te evalueren. Onder

tussen zullen de geselecteerde bedrijven de kans krijgen om rond diverse aspecten van 

internationalisatie individueel advies in te winnen bij experten.

p Alenco wil microWarmte Kracht Koppelingsystemen ontwikkelen en commer

cialiseren. Dat zijn installaties voor centrale verwarming die naast warmte ook 

elektriciteit produceren. Ze stellen een microWKK voor met pellets als brandstof.

 www.alenco-nv.com

p Avecom is gespecialiseerd in milieucomposieten met toegevoegde waarde. Het 

bedrijf ontwikkelt supplementen die microorganismen stimuleren om microbiële 

populaties te beheersen en microbiële processen te optimaliseren. Innovatieve 

concepten, stabiele processen en op maat gemaakte oplossingen zijn hun credo. 

Het bedrijf biedt zowel een productlijn als een projectlijn aan. Ze zijn actief op 

vlak van waterzuivering, bodembehandeling en luchtreiniging. 

	 www.avecom.be

p FEops levert als advies en ingenieursbureau diensten op het gebied van Finite  

Element Analysis (FEA) met een sterke focus op medische hulpmiddelen. Met 

behulp van realistische computersimulaties helpen zij hun klanten om beter pres

terende producten en processen te ontwikkelen. Daarnaast gebruikt het bedrijf 

zijn expertise op vlak van simulaties voor de uitvoering en ondersteuning van 

fundamenteel onderzoek op het gebied van minimaal invasieve chirurgie. Con

creet doen zij bijvoorbeeld computersimulaties voor bedrijven die stents maken. 

 www.feops.com

p FYTOLAB is actief in residu analyse van pesticiden  

in voeding. Het bedrijf analyseert momenteel 

32.000 stalen op jaarbasis en voert meer dan  

90.000 analyses uit. Het hoge technische niveau  

en de klantensupport vormen de basis voor een 

continue groei. 

 www.fytolab.com

p inCT (zie ook artikel op pag. 10) biedt een volledige 

oplossing voor nietdestructief onderzoek van mate

rialen en materiaalkarakterisering aan. Het bedrijf 

maakt 3Dafbeeldingen van kleine tot middelgrote 

objecten tot op micrometer level. www.inct.be

p ProDigest is een dynamisch bedrijf dat oplossingen op maat maakt met betrek

king tot gastrointestinaal onderzoek voor de (functionele) voedingsector en 

farmaceutische industrie. Het bedrijf biedt een invitrosimulatie aan, wat een 

zeer nuttige alternatieve aanpak is voor menselijke of dierlijke studies. 

 www.prodigest.be

Info p 
Prof. Bart Clarysse
Vakgroep Management,  
Innovatie en Ondernemerschap
Tel. 09 264 34 96
Bart.Clarysse@UGent.be

© Fytolab
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delijkt Peter Vanlandschoot. “Het is 

afgeleid van een type antilichaam 

dat enkel bij kamelen, lama’s en 

dergelijke voorkomt. In onze groep 

bekijken we welke aandoeningen 

in aanmerking komen om een op 

Nanobodies gebaseerd medicijn te 

gaan ontwikkelen.” 

Toen de onderzoeksgroep van  

Peter Vanlandschoot een program-

ma had opgestart om Nanobodies 

tegen onder meer het griepvirus 

te ontwikkelen, bereikten ze echter 

onlangs tot een wereldprimeur in 

het onderzoek naar virussen die de 

menselijke luchtwegen aantasten. 

Het team van Peter Vanlandschoot,  

associate director bij Ablynx, houdt 

zich in hoofdzaak bezig met het 

exploreren en ontwikkelen van 

nieuwe technologieën die het re-

volutionaire ‘Nanobody®’-platform 

moeten verbreden en versterken. 

“Een Nanobody is een genees-

krachtige molecule die gebaseerd 

is op een eiwitfragmentje”, verdui-

Het Technologiepark in Zwijnaarde 

blijft één gigantische broedplaats 

voor innovatieve biotech. Dat blijkt 

nog maar eens uit een recente 

samenwerking tussen de Universi-

teit Gent en het gerenommeerde 

biofarmabedrijf Ablynx. De opge-

telde expertise van beide, meer 

bepaald van de onderzoeksgroep 

Moleculaire Virologie van profes-

sor Xavier Saelens (UGent en 

VIB) enerzijds en de divisie Target 

Scouting & Technology van Peter 

Vanlandschoot anderzijds, leidde 

Binnen afzienbare tijd zouden virussen  

als griep en RSV er wel eens aan 

kunnen zijn voor de moeite. Een en 

ander is het resultaat van een uniek 

onderzoek aan de UGent, in vrucht-

bare samenwerking met buur en bio-

farmaceutisch bedrijf Ablynx. 

Auteur: Sven Rammeloo | Foto: Nic Vermeulen

UGent en Ablynx 
ontwikkelen 

revolutionair middel 
tegen griep en 

verkoudheidsvirus



 15 15leid tot een mooie, recent aanvaar-

de publicatie, die internationaal heel 

wat lovende commentaren oogstte. 

Professor Saelens: “Een publicatie is 

lang niet evident wanneer je samen-

werkt met een industriële partner. 

Vandaag werken we nog aan een 

tweede publicatie in dit verband, 

opnieuw een mooi uithangbord voor 

onze academische groep. Nog een 

belangrijk positief gevolg is overi-

gens dat de samenwerking met 

Ablynx ons in staat heeft gesteld 

onze proefdiermodellen te optima-

lizeren met het oog op toekomstig 

onderzoek. Dankzij hen zijn we ook 

in contact gekomen met een onder-

zoeksgroep in Madrid, een autoriteit 

op het vlak van RSV, waarmee we 

vanaf nu samenwerken. Ablynx 

van zijn kant kon rekenen op steun 

van het IWT, de overheidsinstelling 

gespecialiseerd in de funding van 

samenwerkingsverbanden die door-

gaans leiden naar een product of 

een toepassing.”

Voor Ablynx was het dan weer  

belangrijk om met een team onder-

zoekers samen te werken die in-

ternationaal een zeer degelijke re-

putatie heeft: prima onderzoekers, 

sterke data en goede rapportering. 

“Dergelijke troeven versterken 

tegelijk onze reputatie”, zegt Peter 

Vanlandschoot nog. “En de UGent-

publicaties, ook de toekomstige, 

hebben tot gevolg dat onze octrooi-

en sterker worden, waardoor de 

kans op goedkeuring vergroot. Om 

die redenen trouwens zoeken veel 

grote farmaciebedrijven steeds 

meer toenadering tot de acade-

mische wereld. De tendens om 

alles zelf te willen doen is voorbij. 

Wij werken in Europa samen met 

wel 25 verschillende academische 

onderzoeksgroepen. Een bedrijf 

kan niet overal expert in zijn. En als 

de wereldexperten naast je deur 

zitten, moet je niet verder zoeken.”

 

Saelens voor het eerst hebben 

uitgetest is of je die Nanobodies 

ook via de ademhalingsroute in de 

longen kan laten terechtkomen, de 

plaats waar de virussen zich ver-

menigvuldigen, en na te gaan hoe 

lang de Nanobodies daar stabiel 

blijven.”

Professor Saelens: “Voor het eerst 

kregen we het idee dat een der-

gelijke toedieningswijze misschien 

leefbaar kan zijn voor Nanobodies 

om virale of andere aandoenin-

gen in de long te behandelen, een 

doorbraak in dat opzicht. Zowel het 

griepvirus als RSV zijn heel belang-

rijke ziekteverwekkers bij de mens. 

Griepvaccins zijn heel moeilijk te 

ontwikkelen, en voor RSV is er nog 

geen therapie voorhanden, zelfs 

geen vaccin. Momenteel is men 

wereldwijd dan ook op zoek naar 

therapieën tegen influenza en RSV: 

medicijnen dus die, in tegenstelling 

tot ziektevoorkomende vaccins, in 

staat zijn om besmette patiënten 

te genezen. Samen met de toedie-

ning via de luchtweg, waarbij je niet 

langer een arts of verpleger nodig 

hebt om het medicijn toe te dienen, 

bieden Nanobodies een unieke 

vorm van therapie, die kennelijk 

heel performant is in laboratori-

umomstandigheden.”

Ook getest op mensen
Inmiddels heeft het Ablynx RSV-

team een beter Nanobody tegen 

RSV ontwikkeld dat naar ver-

wachting vóór eind 2011 aan de 

eerste klinische testen bij mensen 

onderworpen wordt. “Alle medicij-

nen moeten meerdere fasen van 

klinische studies doorlopen voordat 

ze op de markt kunnen worden 

gebracht. Maar het begin van een 

eerste klinische studie bij mensen is 

een belangrijke stap in dit proces”, 

beklemtoont Peter Vanlandschoot.

Voor het onderzoeksteam van  

Xavier Saelens heeft het alvast ge-

het stadium dat de nood aan ge-

specialiseerde testen zich opdrong, 

een expertise die die van Ablynx 

overstijgt. Omdat Peter Vanland-

schoot wist dat het onderzoeks-

team van Xavier Saelens, waartoe 

hij vroeger ook behoorde, vlakbij 

zat, nam hij contact op met de 

vraag of zij geïnteresseerd waren 

om testen met de nieuwe Nano-

bodies te doen.

De onderzoeksgroep van Xavier  

Saelens deed al lange tijd onderzoek 

rond griep en – recenter – RSV 

(Respiratoir Syncytieel Virus, een 

verkoudheidsvirus nvdr), voorname-

lijk om nieuwe vaccins te ontwikke-

len. “Ablynx had blijkbaar heel goeie 

Nanobodies in huis, gericht tegen 

die virussen”, aldus Xavier Saelens. 

“We waren allebei erg benieuwd 

of die Nanobodies werkelijk zouden 

doen wat we verwachten als ze 

het virus ‘in levende lijve’ zien. Met 

andere woorden: hoe gedragen de 

Nanobodies zich bij een infectie van 

een gastheer? Werken ze anders 

dan een klassieke antistof?” 

Peter Vanlandschoot: “Het was pas 

de eerste keer dat we Nanobodies 

tegen dergelijke virussen hebben 

getest in een proefdiermodel, maar 

we hebben ons ook gefocust op 

een andere manier van toedienen. 

De meeste biological drugs, zoals 

antilichamen, worden nog altijd 

toegediend met een spuit. Wat we 

in de onderzoeksgroep van Xavier 

Info p 
p Prof. Xavier Saelens (rechts)
 Vakgroep Biomedische  

Moleculaire Biologie
 UGent / VIB 

Technologiepark 927
 Tel. 09 331 36 20 

Xavier.Saelens@dmbr.vibUGent.be 
www.dmbr.UGent.be 

p Peter Vanlandschoot (links)
 Ablynx NV
 Technologiepark 21
 Tel. 09 226 00 00
 Peter.Vanlandschoot@Ablynx.com
 www.ablynx.com



Ec
on

om
ie

, 
To

eg
ep

as
te

 e
co

no
m

ie
, 

H
an

de
ls

in
ge

ni
eu

r
za

te
rd

ag
 1

9 
fe

br
ua

ri 
O

F 
za

te
rd

ag
 2

6 
m

aa
rt

Ps
yc

ho
lo

gi
e

za
te

rd
ag

 1
9 

fe
br

ua
ri 

O
F 

za
te

rd
ag

 2
 a

pr
il

Re
va

lid
at

ie
w

et
en

sc
ha

pp
en

 e
n 

ki
ne

si
th

er
ap

ie
za

te
rd

ag
 2

6 
fe

br
ua

ri 
O

F 
w

oe
ns

da
g 

6 
ap

ril

C
rim

in
ol

og
ie

w
oe

ns
da

g 
16

 m
aa

rt

G
en

ee
sk

un
de

w
oe

ns
da

g 
16

 m
aa

rt
 O

F 
za

te
rd

ag
 3

0 
ap

ril

Bu
rg

er
lij

k 
in

ge
ni

eu
r

za
te

rd
ag

 1
9 

m
aa

rt

D
ie

rg
en

ee
sk

un
de

w
oe

ns
da

g 
23

 m
aa

rt

Le
tt

er
en

 e
n 

W
ijs

be
ge

er
te

 (
ta

le
n)

 
w

oe
ns

da
g 

23
 m

aa
rt

Re
ch

te
n

w
oe

ns
da

g 
23

 m
aa

rt

Bi
om

ed
is

ch
e 

w
et

en
sc

ha
pp

en
 

za
te

rd
ag

 2
6 

m
aa

rt

Bu
rg

er
lij

k 
in

ge
ni

eu
r-

ar
ch

ite
ct

za
te

rd
ag

 2
6 

m
aa

rt

Lo
go

pe
di

e 
en

 a
ud

io
lo

gi
e

za
te

rd
ag

 2
6 

m
aa

rt

Pe
da

go
gi

sc
he

 w
et

en
sc

ha
pp

en
za

te
rd

ag
 2

6 
m

aa
rt

W
et

en
sc

ha
pp

en
za

te
rd

ag
 2

6 
m

aa
rt

Fa
rm

ac
ie

w
oe

ns
da

g 
30

 m
aa

rt

Le
tt

er
en

 e
n 

W
ijs

be
ge

er
te

 (
ni

et
-t

al
en

)
w

oe
ns

da
g 

30
 m

aa
rt

Bi
o-

in
ge

ni
eu

r 
za

te
rd

ag
 2

 a
pr

il

Li
ch

am
el

ijk
e 

op
vo

ed
in

g 
en

 b
ew

eg
in

gs
w

et
en

sc
ha

pp
en

za
te

rd
ag

 2
 a

pr
il

Ta
nd

he
el

ku
nd

e
za

te
rd

ag
 2

 a
pr

il

Po
lit

ie
ke

 w
et

en
sc

ha
pp

en
, 

C
om

m
un

ic
at

ie
w

et
en

sc
ha

pp
en

, 
So

ci
ol

og
ie

w
oe

ns
da

g 
27

 a
pr

il
 IN

FO
D

A
G

E
N

 
U

N
IV

E
R

S
IT

E
IT

 G
E

N
T

2
0

1
1

In
sc

hr
ijv

in
g:

 
w

w
w

.o
pl

ei
di

ng
en

.U
G

en
t.

be
 >

 in
fo

ac
tiv

ite
ite

n 
ba

ch
el

or
op

le
id

in
ge

n

In
lic

ht
in

ge
n:

 
A

d
vi

es
ce

n
tr

u
m

 v
o

o
r 

St
u

d
en

te
n

U
ni

ve
rs

ite
its

fo
ru

m
 –

 U
fo

Si
nt

-P
ie

te
rs

ni
eu

w
st

ra
at

 3
3 

- 
90

00
 G

en
t 

- 
T 

09
 3

31
 0

0 
31

 
ac

s@
U

G
en

t.
be

ou
de

rs
 o

p 
19

 f
eb

ru
ar

i o
f 

5 
m

aa
rt

V
o

o
r 

la
at

st
ej

aa
rs

 
se

cu
n

d
ai

r 
o

n
d

er
w

ijs
 

en
 h

u
n

 o
u

d
er

s

vo
or

af
 

in
sc

hr
ijv

en
is

 n
oo

dz
ak

el
ijk

www.UGent.be

Grafisch ontwerp: www.blauwepeer.be –  Fotografie: Edelweiss

Infodagen2011_PA2Staand.indd   1 20/11/10   08:42



 17 17

Kort
p HOOG BEZOEK VOOR FOOD2KNOW
Half januari vond in Gent opnieuw de landbouwbeurs  

Agri flanders plaats. In de zgn. Innovatiestraat werden tal 

van nieuwe technologieën en producten voorgesteld. Ook 

het UGent-kenniscentrum Food2Know was hierbij promi-

nent aanwezig. Dit Centre of Excellence groepeert meer 

dan 30 laboratoria die verspreid zijn over zes verschillende 

UGent-faculteiten, de hogescholen, het Instituut voor Land-

bouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de VUB. “De UGent 

nam destijds het initiatief om Food2Know op te richten”, 

zegt Prof. Benedikt Sas (faculteit Bio-ingenieursweten-

schappen). Het volledige traject ‘van riek tot vork’ wordt 

hier bestreken: van labo’s die werken rond de samenstel-

ling van dierenvoeders, over conserveringstechnieken, 

tot de studie van het consumentengedrag. Ook minister-

president Kris Peeters vertoonde grote interesse voor de 

activiteiten van Food2Know en bracht hen op de beurs 

een bezoekje.

Meer info: www.food2know.org

p KAAKCHIRURGIE IN OEGANDA
Dankzij de financiële steun van de Vlaamse Interuniversi-

taire Raad (VLIR) hebben enkele Gentse en Oegandese 

professoren in Kampala (Oeganda) een Refereer Centrum 

voor aangeboren lip/verhemelte-spleten en goedaardige 

tumoren van de kaken opgericht.  De expertise om der-

gelijke moeilijk te behandelen chirurgische aandoeningen 

tot een goed einde te brengen, is ter plaatse onvoldoende 

aanwezig, waardoor patiënten soms volledig geïsoleerd 

raken. Hen ‘revalideren’ door te behandelen is dan ook een 

heel zinvolle ingreep in die lokale maatschappij. Het project 

loopt over vijf jaar (2010-2015) en bevat ook een oplei-

dingsfunctie voor plastisch-reconstructieve chirurgen.  

Op termijn wil men een blijvende verandering realiseren. 

Ook uw steun is welkom!

Meer info: Prof. Kristiane Van Lierde,  

Vakgroep Neus, Keel, Oorheelkunde en Logopedische

audiologische Wetenschappen 

Tel. 09 332 23 91 | Kristiane.Vanlierde@UGent.be

www.escapefi tness.be
Fitness met 
begeleiding 
en opvolging
• Striding (nieuw) 
• Spinning 
• Power Yoga 
• Kickfun 
• Pilates 
• BBB 
• Bodypump 
• Bodysculpting 
• Aerobic 
• Stepaerobic 
• Sauna’s 
• Zonnebank 
• Trilplaat 
• Douches met zeep 
• Deo 
• Bodylotion 
• Kastje met slot (gratis!) 
• Hartslagmeters 
• Internetcomputer 
• Personal Training

The Escape Fitness Center
Sint Pietersnieuwstraat 132, Gent. Rechtover UFO, 2de verdieping

Speciale voorwaarden 
voor personeel universtiteit 

en studenten

Since
1990

adv_A6_12-2010.indd   1 22/02/11   22:10



ugent

 18

ik ruimere inzichten in de proble-

matiek en een directe operationele 

toetsing.”

Sociale noden
Het FLOTHER-project legt de na-

druk op de niet-tastbare sociale 

aspecten van overstromingen zo-

als persoonlijke verliezen, gezond-

heidsproblemen, ongemakken bij 

het herstel na overstromingen en 

toegenomen ongerustheid bij over-

levenden. Het project wil nagaan 

hoe de fragiliteit en veerkracht van 

bepaalde bevolkingsgroepen kan 

gemeten en gebruikt worden in 

een efficiënt overstromingsbeheer. 

Om deze gegevens te achterhalen 

werd eind vorig jaar een enquête 

afgenomen bij de inwoners van 

Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-

Zichem. “Zo vestigen we extra 

aandacht op gebieden waar bij-

voorbeeld oudere mensen wonen. 

wezenlijke bijdrage tot een verbe-

terd overstromingsrisicobeheer.  

Overstromingsbeheer is een 

thema dat Kristien Schelfaut na 

aan het hart ligt, en dan vooral de 

menselijke kant ervan. In samen-

werking met de Antea Group, een 

internationaal ingenieurs- en milieu-

adviesbureau, werkt ze aan een 

doctoraatstudie die de menselijke 

risicozones bij overstromingen in 

kaart zal brengen. De titel FLOTHER 

staat voor The Other Flood of 

‘Overstromingen Anders: Kwets-

baarheid en Veerkracht’. Dankzij 

een Baekeland-onderzoeksman-

daat (zie kader) krijgt Kristien de 

kans om in een bedrijf haar docto-

raat uit te werken. “Mijn doctoraat 

uitvoeren in samenwerking met 

de Antea Group werkt enorm ver-

rijkend. Precies omdat ik betrokken 

word bij meerdere projecten, krijg 

Verrassend nieuws is het tegen-

woordig niet meer: door de klimaat-

verandering en de economische 

ontwikkelingen verwacht men dat 

overstromingen in de toekomst 

almaar vaker zullen voorkomen 

met steeds rampzaliger effecten. 

De nood aan een geïntegreerd 

overstromingsbeheer is daarom 

geen overbodige luxe meer. Vroe-

ger werd vooral – en terecht – de 

nadruk gelegd op technische maat-

regelen om die natuurrampen te 

voorkomen. Maar er is meer. Ook 

‘zachte’ maatregelen leveren een 

Ondergelopen kelders of straten die 

blank staan, het komt in overstromings-

gebieden in ons land de laatste jaren 

steeds vaker voor. Zodra het water 

weggetrokken is, wordt de materiële 

schade pas echt goed zichtbaar.  

Maar ook emotioneel en sociaal slaan 

overstromingen diepe wonden, zeker 

bij de meest getroffen inwoners.  

Onderzoekster Kristien Schelfaut 

van de vakgroep Geografie wil net die 

kwetsbare groep in kaart brengen. 

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto: Antea Group

Onderzoeksproject 
rond overstromingen 

legt nadruk op 
emotionele schade
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Sociale hotspots
Bij het FLOTHER-project zal de 

nadruk komen te liggen op ‘sociale 

hotspots’. Hotspots vergen speci-

fieke aandacht, omdat het plaatsen 

of zones zijn met meer precaire 

bevolkingsgroepen zoals scholen, 

ziekenhuizen, rusthuizen, … De soci-

ale aspecten worden geïntegreerd 

in een nieuwe GIS-tool (Geografisch 

Informatie Systeem). “Deze GIS-

toepassing zal gebruikt worden om 

de kwetsbaarheid en veerkracht 

van de bevolking op een gedetail-

leerde manier in kaart te brengen 

en te visualiseren. Hierbij moet 

het uiteraard de bedoeling zijn om 

met recente bevolkingsgegevens 

te kunnen werken zodat overhe-

den steeds over de meest actuele 

kwetsbaarheidskaarten kunnen 

beschikken.”  wel kunnen verzachten door vooraf 

iets meer te doen. Het zijn precies 

die extra kwetsbare bevolkingsgroe-

pen voor en tijdens overstromingen 

die we willen beschermen door ze in 

kaart te brengen.” 

Of heel jonge kinderen. Belangrijk 

is dat we naar het sociale aspect 

kijken. Hoe voelen die mensen zich 

na een overstroming? Werden ze 

voldoende geïnformeerd? Uitein-

delijk is het de bedoeling om op die 

manier snel en efficiënt in te spelen 

op de behoeften van die kwetsbare 

zones als er in de toekomst een 

nieuwe overstroming plaatsvindt.”

Wasmachine op een verhoogje
Als overheden, zoals brandweer en 

politie, kunnen achterhalen waar 

er zich gevoelige zones bevinden 

tijdens overstromingen, kunnen ze 

veel sneller op de bal spelen. Ook 

voor de getroffen inwoners moet 

het onderzoek een middel zijn om in 

de toekomst zelfredzaam te kunnen 

optreden. “We willen hen als het 

ware veerkracht geven om er na 

een nieuwe overstroming opnieuw 

bovenop te komen. Informatie is hier-

bij het sleutelwoord: informeer de 

mensen over wat ze moeten doen 

bij een overstroming. Zorg er bijvoor-

beeld voor dat je extra drinkwater 

in huis hebt of dat je wasmachine 

in de kelder op een verhoogje staat. 

Kleine zaken die het leed achteraf 

“Het project wil de kwetsbaarheid en de 
veerkracht van bepaalde bevolkingsgroepen 

meten en integreren in een efficiënt 
overstromingsbeheer.”

www.overstrominganders.be

Vakgroep Geografie, CartoGIS cluster

Onderzoeksdomein: Demervallei
Het studiegebied binnen het FLOTHERproject is het Demerbekken 

(1920 m²). Traditiegetrouw zijn dit gebieden die in het verleden al te 

maken hebben gehad met overstromingen. De Demer is een typische 

laagland rivier, bijna volledig gekanaliseerd, en maakt deel uit van het 

Scheldebekken. Lange, hevige regenval leidde in het verleden tot zware 

overstromingen. Na de historische overstromingen van 1965 en 1966, 

heeft de overheid specifieke structurele maatregelen uitgevoerd: de 

Demer werd verbreed en verdiept, meanders werden weggewerkt, dij

ken werden opgehoogd. Deze structurele aanpak kon bijkomstige over

stromingen helaas niet volledig voorkomen. 

Wat zijn Baekeland-onderzoeksmandaten?
Met de Baekelandonderzoeksmandaten wil het agentschap voor Innovatie door We

tenschap en Technologie (IWT) individuele onderzoekers de kans bieden een docto

raat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Bij het Baekeland

mandaat is enerzijds een Vlaams bedrijf betrokken dat de strategische oriëntatie van 

het project bepaalt en zorgt voor cofinanciering. Anderzijds staat de UGent in voor 

de begeleiding naar en de toekenning van een doctoraat volgens de gangbare kwali

teitsnormen. Met de Baekelandmandaten wil het IWT onderzoek ondersteunen dat 

een economische finaliteit heeft en – in geval van succes – een meerwaarde biedt 

voor het betrokken bedrijf.

Hoe aanvragen?
Wie een Baekelandmandaat wil aanvragen, dient in de eerste plaats een samenwer

king met een bedrijf en een universitaire promotor uit te werken. Het is uiteindelijk 

het bedrijf – met exploitatievestiging in het Vlaamse gewest – dat het Baekeland

mandaat aanvraagt. Een selectiecriterium in de evaluatie is de meerwaarde voor 

Vlaanderen. U kunt gedurende het hele jaar een aanvraag voor een Baekelandman

daat indienen. Het IWT neemt de beslissingen gegroepeerd tijdens twee beslismo

menten per kalenderjaar. Voor elk beslismoment geldt een uiterste indieningsdatum. 

Raadpleeg de website www.iwt.be/subsidies/baekelandmandaten voor de exacte 

data en praktische informatie.
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VEMIS is de naam van een nieuw 

Consortium Kennisopbouw Lucht-

emissies Veehouderij, dat de 

geur- en emissieproblematiek in de 

veehouderij wil aanpakken. De op-

richtende partners zijn de Provincie 

West-Vlaanderen, de UGent, het 

ILVO (Vlaams Instituut voor Land-

bouw en Visserijonderzoek) en het 

POVLT (Provinciaal Onderzoeks- en 

Voorlichtingscentrum voor Land- 

en Tuinbouw – West-Vlaanderen). 

Bedoeling van het consortium is om 

door wetenschappelijk onderzoek 

en adviesverlening de bestaande on-

zekerheden en kennislacunes rond 

deze problematiek weg te werken. 

Drie factoren maken de oprichting 

van VEMIS noodzakelijk. Eerst en 

vooral zorgde de sterke dynamiek 

in de veehouderij de afgelopen ja-

ren voor steeds grotere bedrijven, 

die een grotere milieu-impact (kun-

nen) hebben. Daarnaast nemen de 

maatschappelijke vereisten inzake 

milieu- en omgevingskwaliteit uiter-

aard niet af, integendeel. Ten derde 

stelt de (vergunningverlenende) 

overheid vast dat de beslissingen 

over het vermijden van emissies 

nog beter wetenschappelijk geka-

derd kunnen worden. Bepaalde 

eenvoudige druk op een toets”, ver-

telt hij tijdens de persconferentie op 

Agriflanders. “Daarom moeten we 

gebruikmaken van een combinatie 

van verschillende technieken, zoals 

chemische methodes (analyses van 

luchtstalen), sensorische methodes 

(snuffelmetingen) en sociologische 

methodes (enquêtes). Dit vraagt 

veel tijd.” In samenwerking met de 

consortiumpartners zullen twee 

nieuwe doctoraatsonderzoeken 

worden opgestart die onder meer 

bestaande en nieuwe technieken 

voor emissiereductie en de reductie 

van geurhinder zullen evalueren.

Op termijn wil VEMIS uitgroeien 

tot een krachtig kennis- en overleg-

platform inzake emissie en geur 

afkomstig van de veehouderij. Ook 

andere geïnteresseerde overheden, 

belangen- en koepelorganisaties, be-

drijven… kunnen lid worden van het 

consortium. Het eerste platform-

overleg met potentiële nieuwe leden 

vindt plaats in april 2011.  

tools als emissiemodellen, (effect)

voorspellingen, actuele datasets 

en richtlijnen i.v.m. de beste stal-

lenbouwtechniek zijn nog te weinig 

voorhanden. Men is er nu van over-

tuigd dat het antwoord te vinden is 

in een grotere kennisopbouw rond 

emissie en geur afkomstig van de 

veehouderij, wat op termijn moet 

leiden tot een juister beslissings-

proces én het beter beheersen van 

de luchtemissies. Het consortium 

zal zowel ammoniak, fijn stof, geur 

en broeikasgassen bestuderen, 

met geuremissies als prioriteit. 

Ook de relaties tussen deze ver-

schillende emissies zijn van belang.  

Voor de UGent is de onderzoeks-

groep van professor Herman Van 

Langenhove (vakgroep Duurzame 

Organische Chemie en Technologie 

aan de faculteit Bio-ingenieurs-

wetenschappen) bij het consortium 

betrokken. “Het meten van geur of 

geurhinder kan, in tegenstelling tot 

bijv. geluid, niet gebeuren met een 
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GUIDe 
gidst je door 

de universiteit

Op 1 april 2011 gaat GUIDe, de 

Gentse Universitaire Informatiedesk, 

officieel van start. “GUIDe is een laag-

drempelig, vraaggericht en universi-

teitsbreed aanspreekpunt voor studen-

ten, medewerkers en (internationale) 

bezoekers dat over verschillende  

kanalen een uniform antwoord geeft  

of op z’n minst correct doorverwijst”, 

vertellen Els Verhoye en Kristof  

De Moor, respectievelijk één van de 

projectleiders en directeur Bestuurs-

zaken van de UGent.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: Nic Vermeulen

Op wegwijs- en eerstelijnsvragen 

over de UGent kan je via e-mail, 

telefoon maar ook aan de balie in 

de foyer van het Ufo een antwoord 

krijgen bij GUIDe. Wat moet ik doen 

als ik ziek ben tijdens de examens? 

Biedt de UGent kinderopvang aan 

voor haar werknemers? Hoe ge-

bruik ik Athena? Wanneer moet 

ik mij ten laatste inschrijven als 

student aan de Universiteit Gent? 

Kan ik een lokaal of auditorium 

huren binnen de UGent? Eerstelijn 

en wegwijs: dat betekent dat je bij 

GUIDe dus niet terecht kan voor 

dossiergebonden vragen (zoals 

“hoe staat het met mijn toelating-

dossier?”, “volg ik best biologie of 

chemie?”, of “waarom heb ik deze 

maand 50 euro minder verdiend?”). 

Met deze vragen richt je je best 

tot de respectievelijke helpdesks of 

diensten.

Een team van twee onthaalmede-

werkers en twee kennisbeheerders 

zoekt in de kennisbank of contac-

teert de betrokken faculteit of 

dienst en bezorgt je binnen twee 

tot vijf werkdagen een antwoord. 

Welke vragen GUIDe precies zal 

krijgen, is volgens Els Verhoye  

periodegevoelig.

“De nieuwe dienstverlening verrijst 

niet uit het niets”, beklemtoont 

Kristof De Moor. GUIDe kadert in 
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Info p 
p GUIDeonline: www.UGent.be/faq  

of guide@UGent.be
p Vanaf 4 april: foyer Ufo 

SintPietersnieuwstraat 33 
Tel. 09 331 01 01

p Contactpersonen:
 Kristof De Moor, Directeur 

Bestuurszaken | Tel. 09 264 89 38 
Kristof.DeMoor@UGent.be

 Els Verhoye, GUIDe 
Tel. 09 331 01 01 
Els.Verhoye@UGent.be

banen te leiden heeft GUIDe een 

universiteitsbreed informatienet-

werk van informatiecoördinatoren 

en -leveranciers uitgebouwd. De 

GUIDe-kennisbeheerders komen 

maandelijks samen met de informa-

tiecoördinatoren van de directies en 

driemaandelijks met de facultaire 

contactpersonen. Een gestroom-

lijnde samenwerking uitbouwen met 

nadruk op een win-winsituatie is het 

uitgangspunt. Het centraliseren 

van kennis en informatie binnen 

GUIDe vormt ook voor hen een 

meerwaarde en is voor de UGent 

een uniek overlegplatform in het 

kader van informatieopbouw en 

-doorstroom. Het is een centrale 

opdracht van GUIDe om continu 

met de betrokken diensten na te 

gaan hoe de eerstelijnsinformatie in 

de kennisbank verder kan worden 

uitgebouwd. Voor het doorverwijzen 

van vragen en de tijdige aanlevering 

en aanpassing van de informatie 

zijn interne werkafspraken gemaakt 

met het netwerk. 

Werking als beste test
Dat GUIDe geen overbodige dienst 

is bewijzen de eerste cijfers. Sinds 

de lancering van de onlinedienst-

verlening (FAQ-module) in oktober 

2009 kreeg GUIDe al meer dan 

5.000 vragen per mail en telde de 

FAQ-module al 172.000 bezoeken. 

“Hoewel deze lancering een goede 

testfase was, zal de go-live van 

GUIDe moeten uitwijzen of alles vlot 

verloopt”, vertelt Els Verhoye. “Vol-

staan twee onthaalmedewerkers? 

Wanneer vormen zich wachtrijen? 

Op welke vragen kunnen we proac-

tief inspelen?” Met de officiële start 

van GUIDe kunnen de medewer-

kers niet op hun lauweren rusten. 

Integendeel zelfs, want GUIDe wil 

voortdurend correcte en actuele 

informatie aanbieden. “Maar ons 

team loopt over van enthousiasme. 

Na een intensieve voorbereidings-

periode zijn we er klaar voor”, be-

sluit Kristof De Moor. 

van het Ufo. Deze balie mag dan 

wel de veruitwendiging zijn van 

GUIDe, zij kan enkel haar functie 

vervullen dankzij een doordacht 

kennismanagement. In het geval 

van GUIDe via een universitair 

informatienetwerk en profes-

sioneel kennisbeheersysteem. 

“Een goed kennissysteem is nodig 

om de kennis te verzamelen en 

te beheren”, legt Els Verhoye uit. 

“Het ontwikkelde kennissysteem 

is heel gebruiksvriendelijk. Ener-

zijds laat het systeem toe dat de 

onthaalmedewerkers snel een dui-

delijk antwoord kunnen vinden op 

gestelde vragen. Anderzijds kunnen 

de kennisbeheerders informatie 

eenvoudig en onmiddellijk updaten. 

Een deel van de antwoorden staat 

ook publiek via 600 Nederlands- en 

Engelstalige ‘veelgestelde vragen’ 

op het UGent-portaal. Ook wordt 

elke vraag en antwoord geregis-

treerd en kan vanuit verschillende 

invalshoeken worden geanalyseerd. 

Regelmatige rapportering kan 

informatielacunes blootleggen, 

zodat de verantwoordelijke facul-

teit, directie of het beleid daarop 

kan inspelen. GUIDe is opgezet 

als een groeiproject. Uiteindelijk 

moet GUIDe evolueren naar een 

volwaardig informatieknooppunt 

dat informatievragen centraliseert, 

structureert, beantwoordt en  

erover rapporteert.”

Universiteitsbreed 
informatienetwerk
Om een optimale dienstverlening 

te kunnen garanderen, is GUIDe 

sterk afhankelijk van een vlotte 

kennis- en informatieuitwisseling 

met de verschillende faculteiten en 

directies. “De medewerkers van de 

verschillende facultaire en centrale 

diensten weten beter dan wie ook 

naar welke informatie studenten, 

medewerkers of andere mogelijke 

contacten op zoek zijn en wat het 

antwoord op hun vraag is”, haalt 

Els Verhoye aan. Om dit in goede 

de groei die de UGent op diverse 

vlakken kent. Zowel vanuit de aca-

demische overheid als vanuit de di-

verse doelgroepen kwam de vraag 

om de UGent-dienstverlening trans-

paranter te maken en informatie 

meer te stroomlijnen. Wie een 

vraag heeft, moet te veel zelf op 

zoek naar het antwoord en wordt 

vaak verschillende keren doorver-

wezen. Ook de diverse diensten 

moeten kostbare tijd besteden aan 

het beantwoorden van elementaire 

wegwijsvragen, waardoor inhou-

delijke antwoorden in het gedrang 

komen. Eind 2006 werden al de 

zaadjes voor GUIDe geplant. “Als 

directeur Bestuurszaken werd 

mij gevraagd een krijtlijnennota te 

schrijven”, vertelt Kristof De Moor. 

“In september 2007 werd dan 

het SPOC-project gelanceerd. Drie 

intern geselecteerde projectleiders 

– Esther De Smet, Mieke Van de 

Putte en Els Verhoye – kregen de 

opdracht een gedetailleerd pro-

jectplan uit te werken. Dat kreeg 

midden 2008 groen licht van het 

bestuur. Aan de projectleiders 

werd vervolgens gevraagd het 

verdere traject uit te tekenen en te 

starten met de implementatie van 

een centrale, directieoverschrij-

dende UGent-balie voor alle doel-

groepen. Het was geen gemakkelijk 

parcours, bepaalde deelprojecten 

kenden enige bijsturing alvorens 

operationeel te kunnen gaan.” 

Uitgebouwd kennissysteem
Het GUIDe-team zal je vinden in 

een splinternieuwe balie in de foyer 
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Studie naar vliegangst 
neemt hoge vlucht

Vooral psychologische factoren blijken 

vliegangst te bepalen. Dat concludeert 

doctoraatsstudente Anouk Vanden  

Bogaerde op basis van een zevendelig 

onderzoek. “De oorzaak van de angst 

kennen is belangrijk om te weten waar-

om een bepaalde therapie werkt en 

een andere niet”, stelt ze.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: Nic Vermeulen

Van zodra ze een vliegreis geboekt 

hebben, ervaren sommige mensen 

al een angstgevoel. In de weken 

voorafgaand aan de vlucht neemt 

die angst nog toe om te pieken op 

het moment van take-off. Hoewel 

hun angst tijdens de vlucht en bij 

de landing minder prominent aan-

wezig is, kunnen zij op hun bestem-

ming toch niet optimaal van hun 

vakantie genieten. “Ze weten im-

mers dat hen nog een terugvlucht 

te wachten staat”, legt Anouk  

Vanden Bogaerde uit. “Uiteraard 

heeft de ene persoon daar meer 

last van dan de andere, maar ge-

middeld genomen kampt een op 

drie personen met vliegangst. Bij 

tien procent daarvan gaat het echt 

om een fobie. Zij nemen nooit het 

vliegtuig, zelfs niet als dat gevolgen 

heeft voor hun privé- of professio-

nele leven. De andere negentig pro-

cent heeft wel een angstprobleem 

maar ondervindt daar geen echte 

consequenties van.”

De oorzaak
Anouk Vanden Bogaerde wou in  

de eerste plaats weten wat vlieg-

angst veroorzaakt. Al snel bleek 

dat – anders dan bij andere fobie-

en – vliegangst minder vaak aan-

geleerd is. “Uit onderzoek blijkt dat 

slechts de helft van personen met 

vliegangst beweren ooit iets verve-

lends meegemaakt te hebben. Dus 

waarom is de andere helft dan 

ook bang?”, verduidelijkt de onder-

zoekster. “Bovendien ontwikkelt 

niet iedereen met een vervelende 

vliegervaring vliegangst. Daarom 

gingen we op zoek naar andere, 

biologische factoren.” Onderzoek 

toonde aan dat het lichaam tijdens 

een vlucht last heeft van hypoxie, 
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Info p 
Dr. Anouk Vanden Bogaerde
Vakgroep Experimenteelklinische en 
Gezondheidspsychologie
Tel. 09 264 91 06
Anouk. VandenBogaerde@UGent.be

Studie naar vliegangst 
neemt hoge vlucht

piloten en psychologen de deel-

nemers informatie geven over 

vliegen, vliegtuigen en angst. De 

tweede dag checken ze samen 

met een psycholoog of therapeut in 

op een Europese lijnvlucht die zo’n 

twee à drie uur duurt. “Door hen 

de technische informatie te geven, 

proberen we hen gerust te stel-

len. Als het landingsgestel inklapt 

bijvoorbeeld, maakt dat een zeer 

specifiek lawaai. Passagiers hoe-

ven daar niet bang voor te zijn als 

ze weten wat dat lawaai betekent 

en op welk moment ze dat zullen 

horen. Daarom wijzen de begelei-

ders tijdens de vlucht ook op lawaai 

of beweging”, illustreert ze. 

De resultaten
Op basis van haar onderzoek for-

muleerde Anouk Vanden Bogaerde 

nog enkele verbeterpunten voor 

de cursus. “Op dit moment stellen 

we deelnemers wel bloot aan de 

vreemde situatie, zijnde de vlucht, 

maar omdat blijkt dat vooral de 

psychologische factor een rol 

speelt moeten we hen ook bloot-

stellen aan de lichamelijke sensa-

ties. Dat zou in principe zelfs in een 

labo kunnen gebeuren. Je kan die 

gewaarwordingen opwekken door 

bijvoorbeeld hyperventilatieprovo-

catieoefeningen. Daardoor kan je 

hen leren dat ze niet zoveel aan-

dacht aan de lichamelijke sensaties 

moeten schenken en dat die niet 

noodzakelijk beangstigend hoeven 

zijn. Het is immers niet omdat je 

hart eens sneller slaat, dat het 

daarom zal stilvallen.” 

Maar ook vandaag al boekt de 

cursus verbluffende resultaten. Bij 

tachtig procent van de deelnemers 

zuurstoftekort in de cellen. Dat 

kan onder andere leiden tot een 

versnelde ademhaling, een ver-

hoogde hartslag, duizeligheid en 

hoofdpijn. Die symptomen geven 

veel mensen een bedreigd of ang-

stig gevoel. “Toch was dat geen 

afdoende verklaring”, gaat ze ver-

der. “Als we de zuurstofsaturaties 

gingen meten, vonden we immers 

geen verschil tussen de angstigen 

en de niet-angstigen. Het is wel zo 

dat wie al bang is meer aandacht 

heeft voor zijn lichamelijke reacties 

en die ook sneller als negatief zal 

gaan ervaren. Op die manier wer-

ken ze die angst zelf in de hand.”

De therapie
Weten hoe de angst ontstaat is 

een belangrijke basis om een doel-

treffende therapie uit te werken. 

“Op dit moment zijn er wel verschil-

lende efficiënte therapieën, maar 

we weten vaak niet waarom ze 

werken. Toen Brussels Airport vijf 

jaar geleden contact opnam met 

mijn promotor om een cursus te-

gen vliegangst te ontwikkelen, wil-

den ze dan ook dat die stoelde op 

wetenschappelijke kennis. Op die 

manier ben ik in dat onderzoeks-

veld gerold”, vertelt Anouk Vanden 

Bogaerde.

Ze stelde een schriftelijk protocol 

op en ontwikkelde samen met 

Brussels Airlines en Brussels  

Airport een tweedaagse cursus. 

Die bestaat uit een dag waarop 

is er geen verschil meer te merken 

met niet-angstigen. Achtennegen-

tig procent vliegt daarna opnieuw. 

“Je moet die cijfers wel enigszins 

nuanceren”, pikt Anouk Vanden  

Bogaerde in. “De meeste deelne-

mers schrijven zich namelijk in om-

dat ze een vlucht hebben geboekt 

en in de weken die eraan vooraf-

gaan merken dat ze het zonder hulp 

niet kunnen. Daarnaast gebeurt 

de eerste vlucht onder begeleiding. 

Daarom stimuleren we deelnemers 

om zo snel mogelijk eens zonder 

begeleiding te vliegen. Tot slot is 

het ook zo dat de cursus zich richt 

tot mensen die een geïsoleerde 

vliegangst hebben. Als je bang bent 

om te vliegen omdat je claustrofobie 

hebt, zal je na de cursus misschien 

wel weer het vliegtuig op durven 

maar in andere claustrofobische 

situaties nog steeds angstig wor-

den. Dan moet je eerst het grotere 

probleem aanpakken. Maar globaal 

kunnen we zeggen dat ongeveer 

zeventig procent van de deelnemers 

niet hervalt binnen het eerste jaar 

na de cursus.”

“Bij aanvang van ons onderzoek 

dachten we dat vooral de hypoxie 

een doorslaggevende rol zou spe-

len bij vliegangst. We waren dan 

ook verrast toen bleek dat vlieg-

angst niet noodzakelijk een externe 

oorzaak heeft, maar dat ook inwen-

dige factoren – de lichamelijke sen-

saties – een grote rol spelen. Die 

zijn enerzijds een uiting van angst, 

maar ook de bron ervan. Het lijkt 

me dan ook interessant om als 

vervolg op mijn doctoraatsstudie 

de centrale rol van lichamelijke 

sensaties bij angst te gaan onder-

zoeken”, besluit ze.  
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Elk jaar wordt aan de Universiteit Gent 

de Leerstoel Amnesty International uit-

gereikt aan iemand die een bijzondere 

strijd levert op het vlak van mensen-

rechten. Dit jaar valt deze eer te beurt 

aan de Belgische zuster Jeanne Devos 

die al 25 jaar opkomt voor de rechten 

van huisarbeiders in India. Jeanne  

Devos is blij met deze erkenning. “Niet 

om persoonlijke redenen, want ik doe dit 

niet alleen”, benadrukt ze in een inter-

view met Universiteit Gent. “Het stemt 

mij gelukkig omdat er op die manier 

aandacht is voor een grote groep men-

sen die eeuwen miskend is geweest.” 

Auteur: Katrien Depoorter | Foto’s: Shaison Antony

UGent brengt hommage aan zuster Jeanne Devos
“Blije gezichten van mensen  
die samen resultaat boeken,  

daar leef ik van”

meteen in om met die groep een 

aantal kinderen van huisarbeiders 

toegang te doen krijgen tot een 

school. Iets wat hen voordien werd 

geweigerd omdat ze geen officieel 

adres konden opgeven. “En zo is de 

bal aan het rollen gegaan. Samen-

werken, met volledige participatie 

van de doelgroep, bleek al snel een 

succesformule. Zelfs na 25 jaar 

blijven we nog steeds groeien: 

onze beweging is intussen actief in 

20 Indische staten”, zegt Jeanne 

Devos duidelijk tevreden.

Steeds meer resultaten
Tot op vandaag zijn er in India drie 

groepen van mensen die in sla-

vernij leven: de seksarbeiders, de 

gebonden arbeiders (mensen die 

verplicht zijn om voor iemand te 

werken om zo hun schuld af te be-

talen) en de huisarbeiders. Voor de 

laatste groep is de situatie stilaan 

aan het verbeteren en daar zit de 

NDWM voor veel tussen. 

leen en zonder emotionele steun 

van een volwassene een abortus 

had moeten ondergaan, was voor 

mij te veel. Toen heb ik een duide-

lijke keuze gemaakt voor deze doel-

groep en zijn we onmiddellijk van 

start gegaan met de Nationale Be-

weging voor Huispersoneel (Natio-

nal Domestic Workers Movement 

of NDWM, nvdr).” 

Geen theekransje
Geen uitdelen van voedsel of kledij, 

zuster Devos wou meer zijn dan 

een welzijnsorganisatie. Ook een 

theekransje waar de vrouwen enkel 

hun grieven konden bespreken, 

mocht het niet worden. “Van bij 

de start was het de bedoeling om 

de krachten van die grote groep 

huisarbeiders te bundelen zodat 

we samen veranderingen zouden 

verwezenlijken.” Voor de eerste 

bijeenkomst verwittigde ze een ze-

ventigtal mensen waarvan er am-

per zeven kwamen opdagen. Toch 

slaagde zuster Jeanne Devos er al 

“De beslissing om op te komen 

voor huisarbeiders heb ik gemaakt 

de dag dat ik een meisje van der-

tien naar het ziekenhuis bracht 

omdat ze zich al een aantal dagen 

misselijk voelde. Ze is zwanger, 

luidde de diagnose van de zusters. 

Ik wist dat het van haar werkgever 

was. Terwijl ik de familie op de 

hoogte bracht, voerde een dokter 

een abortus bij haar uit. Het idee 

dat dit jonge kind verkracht was, 

vervolgens te horen had gekregen 

dat ze zwanger was en nadien al-

Ruim 25 jaar vecht de Vlaamse zuster Jeanne Devos  
in India tegen kinderarbeid en huisslavernij.
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'Leven geven’
Mooie en minder mooie momenten wisselden elkaar 

af gedurende die 25 jaar. “Ik word zeer blij van het 

zien van de gezichten van de huisarbeiders wanneer 

ze resultaten boeken of wanneer ze samen komen 

zoals op de Domestic Workersday. Dat enthousias-

me, de hoop, het dynamisme … Daar leef ik van. De 

jaarlijkse Dag van de hoop voor kinderen is ook zo’n 

hoogtepunt. Kinderen mogen dan hun dromen toe-

vertrouwen aan Golem, een reuzenbeeld met een 

open borstkast. De mythe gaat dat de dromen waar 

worden terwijl de kinderen slapen. Een kind terug 

normaal zien worden in één van onze opvangcentra 

kan me eveneens gelukkig maken. Voor mij bete-

kent dat ‘leven geven’.” De moeilijke momenten zijn 

die waarop Jeanne Devos zich geboycot voelt door 

werkgevers die niet willen dat huisarbeiders rechten 

krijgen. Of wanneer ze geconfronteerd wordt met de 

pijn en de foltering van kinderen. Dan voelt ze kwaad-

heid, maar ook veel verdriet. “Ik kan me zo gekwetst 

voelen dat ik volledig stilval”, zegt ze.

Tot slot vragen we zuster Jeanne Devos wat ze nog 

wil verwezenlijkt zien: “Ik wil dat huisarbeid in heel 

de wereld wordt erkend en dat die erkenning ook 

kan worden doorgetrokken naar andere zwakke 

groepen die nog altijd geen statuut of rechten heb-

ben. Ieder mens, iedere vrouw, ieder kind moet een 

menswaardig leven kunnen leiden in deze wereld vol 

contrasten. Ten tweede hoop ik dat alle kinderen in 

de wereld basisonderwijs kunnen krijgen. Ik zal het 

waarschijnlijk zelf niet meer meemaken, maar we 

zijn op de goede weg …” 

minimumloon, pensioen en studie-

beurs. In 2006 is een wet gestemd 

die kinderarbeid afschaft. “Wij zet-

ten de regering onder druk om op 

basis van deze en enkele andere 

belangrijke wetten kinderen uit de 

huisarbeid te halen en hen op de 

schoolbanken te krijgen.” 

Jeanne Devos heeft het ook over 

de vier opvangcentra voor getrau-

matiseerde kinderen die de bewe-

ging mee heeft opgericht. “Daar 

gebeuren wonderen. Kinderen en 

hun ouders worden er geweldig 

goed begeleid en kunnen op die 

manier herintegreren in de maat-

schappij, ondanks het misbruik dat 

ze hebben moeten ondergaan.” 

Als laatste belangrijke verwezenlij-

king verwijst zuster Jeanne Devos 

naar de ILC (International Labour 

Conference, nvdr) voor waardig 

werk voor huisarbeiders die vorig 

jaar plaatsvond in Genève en de 

conventie die er dit jaar op het 

programma staat. “Als de ILO-

conventie (International Labour 

Organization, nvdr) erdoor ge-

raakt in juni 2011, dan halen we 

in 183 landen de huisarbeiders uit 

de slavernij.”

Huisarbeiders werken anoniem 

achter gesloten deuren waar ze 

overgeleverd zijn aan de grillen 

van hun werkgevers. Verkrach-

tingen en folteringen zijn er meer 

regel dan uitzondering, maar toch 

wordt deze groep uitgesloten in 

een wetsvoorstel dat recent werd 

ingediend ter bescherming tegen 

misbruik van vrouwen en kinderen 

op de werkvloer. “Onvoorstelbaar”, 

zegt zuster Devos met kwaadheid 

in haar stem. De NDWM heeft on-

middellijk een rectificatie ingediend. 

En zo gaat het al 25 jaar lang. “De 

eerste twintig jaar boekten we 

daarmee nauwelijks succes. Toch 

vind ik dat we in die periode iets 

hebben verwezenlijkt. Eén van de 

belangrijkste resultaten van toen 

is de identiteit die huisarbeiders 

kregen en het besef dat ze door 

collectieve inspanningen veel kun-

nen bereiken.” 

De laatste vijf jaar is het tij geluk-

kig wat gekeerd op wettelijk vlak. 

Vroeger werden kinderen van 

huisarbeiders niet aangegeven bij 

de geboorte, ze bestonden niet. 

Intussen worden ze erkend en 

hebben ze een statuut, wat in som-

mige staten gepaard gaat met een 

Info
www.jeannedevos.org
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Het Universitair Centrum 
voor Talenonderwijs

Taallessen 
à la carte

U wil graag een mondje Chinees spre-

ken om te kunnen converseren met 

een bedrijf in Beijing? Uw werknemers 

zouden baat hebben bij een opleiding  

zakelijk Frans? Het Universitair  

Centrum voor Talenonderwijs van de 

UGent heeft een jarenlange expertise 

op vlak van taal en communicatie en 

biedt een gevarieerd lessenpakket. 

Daarnaast kunnen ook taalopleidingen 

volledig op maat worden gecreëerd. 

Auteur: Katrien Vermeulen | Foto: Nic Vermeulen

der meer dat onze opleidingen nu 

veel gespecialiseerder zijn, meer 

gericht op specifieke doelgroepen.” 

Een mooi voorbeeld daarvan is 

de cursus ‘medisch Frans’. Elke 

Weylandt: “De cursus ‘medisch 

Frans’ was eigenlijk eerst bedoeld 

voor studenten Geneeskunde. Dat 

had zo veel succes dat onze les-

sen meteen volgeboekt waren. We 

hoorden bovendien via de studen-

ten dat er buiten de faculteit ook 

interesse was voor de lessen, bij de 

stagebegeleiders bijvoorbeeld. Zo 

is de cursus in het algemene aan-

bod opgenomen.” 

Achter het gespecialiseerde taalon-

derwijs schuilt er een enthousiast 

team dat ons graag van tekst en 

uitleg voorziet. Een verhelderend 

gesprek met directeur Eugeen 

Roegiest, Catherine Verguts  

– verantwoordelijke voor de Ger-

maanse talen, en Elke Weylandt – 

verantwoordelijke voor de Romaan-

se talen. 

Eugeen Roegiest werd acht jaar 

geleden directeur van het UCT. Op 

dat moment biedt het talencen-

trum praktisch gerichte taallessen 

aan in zeven talen. In de afgelopen 

acht jaar is er onder impuls van 

professor Roegiest veel veranderd, 

zo legt hij zelf uit. “Intussen doce-

ren we al in tien talen, maar er zijn 

heel wat verschuivingen geweest 

op tal van vlakken. Belangrijk is on-

Eugeen Roegiest en Catherine Verguts leiden het UCT in goede banen.
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grotendeels hoger-opgeleiden, en 

die verwachten toch meer dan een 

puur praktische aanpak. Daarom is 

er ook aandacht voor de gramma-

tica, al gaat het daarbij nooit om 

pure theorie.”

In de toekomst wil het UCT de cur-

sussen op maat nog uitbreiden en 

diversifiëren. Professor Roegiest: 

“Het UCT was vroeger niet zo 

bekend, maar intussen is het heel 

duidelijk aanwezig. In de faculteiten, 

maar ook daarbuiten. Ik denk dus 

dat we op het goede pad zitten en 

op die weg moeten verder gaan. 

Zeker onze externe werking – dus 

taalcursussen op maat van bedrij-

ven – willen we nog verder uitbrei-

den.” Binnenkort lessen Arabisch 

misschien? Eugeen Roegiest: “Ik 

zou dolgraag wat exotische talen 

toevoegen aan het pakket en dan 

meer bepaald Arabisch. Maar dat 

is puur uit persoonlijke interesse.” 

(lacht) 

een aantal ex-pats in Gent. Die 

hadden geen Nederlands nodig 

in hun dagelijkse werkomgeving, 

maar wel daarbuiten, gewoon om 

een praatje te slaan dus. Onze 

lessen spitsten zich dan ook toe 

op die specifieke woordenschat. 

Daarnaast werkten we ook met de 

teksten van de website van Cargill 

zelf.” 

Dat laatste is een zeer belangrijk 

aspect van het UCT, zo geeft  

Eugeen Roegiest aan. “We werken 

zoveel mogelijk met authentiek 

materiaal. We vragen input van het 

bedrijf zelf en integreren dat in de 

lessen. Dat maakt het specifiek en 

erg gericht op de praktijk.” 

De cursussen zelf zijn meestal 

volledig zelf ontwikkeld. Het UCT 

gaat daarbij voor een gezonde 

mix tussen een systematische en 

een communicatief-interactieve 

methode. Catherine Verguts legt 

uit: “De cursisten aan het UCT zijn 

Een tweede verschuiving die Eu-

geen Roegiest ziet, zijn de lessen 

die gericht zijn op communicatie-

vaardigheden, zoals rapporteren, 

notuleren, effectieve mails ... Ook 

taaladvies behoort tot de moge-

lijkheden. In samenwerking met 

de andere Vlaamse universiteiten 

ontwikkelde het UCT bijvoorbeeld 

de ITNA-test, de Interuniversitaire 

Taaltest Nederlands voor Anders-

taligen. Wie slaagt voor de ITNA, 

voldoet daarmee aan de toelatings-

voorwaarden voor het Nederlands 

aan de K.U.Leuven, de HUB, de Uni-

versiteit Antwerpen en de UGent. 

Daarnaast is er ook nog het luik 

proofreading van academische 

teksten, dat overigens ook voor be-

drijven nuttig kan zijn. Onder meer 

voor Vlerick verzorgde het UCT 

proofreading-opdrachten. 

Gezonde mix
Almaar vaker komen bedrijven 

bij het UCT terecht voor taalcur-

sussen op maat. “Dat kan erg 

ver gaan,” zo verduidelijkt Elke 

Weylandt. “Voor Stibbe, een ad-

vocatenkantoor, ontwikkelden we 

bijvoorbeeld conversatielessen 

op verschillende niveaus. Het was 

niet de bedoeling dat de cursisten 

konden pleiten in een andere taal, 

wel dat ze konden netwerken. In 

de conversatielessen werden er 

eenvoudige gesprekken gevoerd 

rond juridische thema’s. De lessen 

zelf waren overigens uiterst flexibel. 

Werknemers die maar tien mi-

nuutjes tijd hadden, konden zonder 

probleem even binnenlopen en dan 

weer vertrekken.” 

Ook voor Cargill werd de bestaan-

de cursus Nederlands volledig aan-

gepast aan het bedrijf. Catherine 

Verguts: “Voor Cargill werkten er 

Ine Vermeersch (Vlerick)
“Bij Vlerick werd er al een paar keer een Masterclass communica-

tion & presentation skills georganiseerd, met succes. Na een stukje 

theorie kregen de cursisten even de tijd om een korte presentatie 

te maken. Die werd op video opgenomen. De deelnemers van de 

masterclass konden de cursus achteraf evalueren en gaven een zeer 

hoge score. Vooral het feit dat hun presentatie gefilmd werd en ze 

meteen feedback en tips kregen, werd sterk geapprecieerd. Het was 

voor hen de ideale combinatie van theorie en praktijk, aangezien ze 

de geziene leerstof meteen konden toepassen.”

Op zoek naar een taalcursus op maat van uw bedrijf? 
Neem dan contact op met het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de 

UGent (Elke Weylandt). Samen bekijkt u de doelstellingen van de opleiding, hoelang 

de cursus mag of kan duren en op welke termijn er gestart moet worden. Het UCT 

maakt vervolgens een offerte op maat. Meestal kunnen de lessen snel aanvangen. 

Als er gewerkt wordt met bestaand lesmateriaal dat wordt aangepast aan de noden 

van uw bedrijf, kunnen de lessen binnen de twee weken beginnen. Natuurlijk is het 

ook mogelijk om het lessenpakket volledig op maat te laten maken, afgestemd op uw 

specifieke vraag. Dan wordt de cursus en het lesmateriaal van nul opgebouwd. Door 

de ontwikkelingskosten is deze aanpak uiteraard duurder en zal het wat meer tijd 

vragen. In dat geval heeft het UCT een drietal maanden nodig. 
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Opgeëistenlaan 2 • 9000 Gent • Tel 09 225 24 48 • info@dedirekteurswoning.be • www.dedirekteurswoning.be

Open alle dagen van 10 tot 18 uur • Gesloten op zondag en maandag

het mooiste plekje
van gent 

Restaurant De Graslei gelegen op het mooiste plekje van Gent. Achter 

gevel n°7 kan u een sfeervol en gastvrij eethuis ontdekken. U wordt 

er met een glimlach ontvangen en bediend alsof u een vriend van het huis 

bent. Culinair hebt u de keuze uit de beste Belgische salades, vis- en 

vleesgerechten.

Alle dagen open van 11u tot ...

Voor informatie over groepsmenu’s of andere: info@restaurantdegraslei.be

Graslei 7 - 9000 Gent - Tel. 09 225 51 47 

Nieuwe website oNliNe! - www.restaurantdegraslei.be
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UGent’er program manager  
van het ALADIN-consortium

Prof. Piet Termonia (faculteit Wetenschappen) 

is sinds 15 december 2010 program manager 

van het onderzoeksprogramma van het interna-

tionale ALADIN-consortium. Dit is geen sprookje 

maar een wetenschappelijk samenwerkings-

verband van een 150-tal wetenschappers uit  

16 landen in het vakgebied van de atmosferi-

sche modellering. Het consortium ontwikkelt en 

onderhoudt een numeriek atmosferisch model, 

het zgn. ALADIN-model. Dit model gebruikt men 

voor het maken van weersvoorspellingen en voor  

regionale klimaatstudies, o.m. in het Koninklijk 

Meteorologisch Instituut van België (KMI) en  

in de vakgroep Fysica en Sterrenkunde van  

de UGent.

De aanstelling van professor Termonia werd be-

krachtigd tijdens een bijeenkomst in Praag van 

de directeurs van de nationale meteorologische 

instituten van de deelnemende landen. Terzelf-

dertijd ondertekende men een nieuw Memoran-

dum of Understanding dat het bestaande onder-

zoeksprogramma van het consortium met vijf 

jaar verlengt. Piet Termonia neemt het roer over 

van Jean-François Geleyn. Beiden zijn drijvende 

krachten achter de postgraduaats opleiding 

Weather and Climate Modeling aan  

de faculteit Wetenschappen van de UGent.

Foto: Nic Vermeulen
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Agenda 
p OPENDEURWEEKEND FACULTEIT 

DIERGENEESKUNDE | 26 EN 27-03-2011

Dieren in nesten

Normaal is het voor buitenstaanders niet mogelijk om de 

faculteit Diergeneeskunde te bezoeken. Op verzoek organi-

seert de faculteit nog één keer een grootschalig opendeur-

weekend. Het publiek krijgt op 26 en 27 maart 2011 van 

10 tot 18 uur de kans om ‘dieren in nesten’ van dichtbij 

mee te maken. De studenten Diergeneeskunde staan in 

voor de rondleiding op de faculteit. De bezoekers kunnen 

een kijkje nemen in het Museum Morfologie, de afdeling 

pathologie, de operatiezalen, de onderzoeksruimten en de 

verblijfsruimten waar men huisdieren (groot, klein, pluim-

vee en exoten) behandelt en verzorgt. De kinderen mogen 

hun knuffel meebrengen voor een visite bij een ‘knuffel’-

dierenarts.

Meer info: www.UGent.be/di/nl/agenda/opendeur

p SARTONLEERSTOEL BIS  

28 EN 29-04-2011

Tweede Leerstoel gaat naar Amerikaanse professor

De Sartonleerstoel voor de Geschiedenis van de Weten-

schappen aan de UGent bestaat 25 jaar. Daarom wordt 

dit academiejaar een tweede Leerstoel toegekend, na-

melijk aan prof. James E. McGuire (Pittsburgh University, 

USA). Op donderdag 28 april 2011 houdt hij om  

16 uur in de Aula zijn inaugurale rede Ideas and texts: 

Newton and the intellectual history of science (Collegae 

proximi: Prof. M. Van Dyck en dr. S. Ducheyne). Aan -

sluitend is er een receptie. Diezelfde avond om 20 uur 

vindt eveneens in de Aula een publiek debat over weten-

schap en globalisering plaats. Iedereen is welkom, maar 

gelieve uw aanwezigheid vóór 1 april 2011 te melden aan  

Rita.Malfliet@UGent.be. Prof. McGuire houdt een tweede 

lezing op vrijdag 29 april 2011.

Meer info: www.sartonleerstoel.UGent.be

p BIOBRANDSTOF UIT POPULIEREN  

22-03-2011

Een veelbelovende energiebron

Het gebruik van fossiele brandstoffen en de ontbossing 

liggen mee aan de basis van een wereldwijde verandering 

van het klimaat. Een deel van de oplossing van dit nijpend 

probleem kan wellicht gevonden worden in het gebruik van 

hernieuwbare en koolstof-neutrale biobrandstof afkomstig 

uit planten. Op dit moment werkt men vooral met een 

eerste generatie biogewassen, zoals koolzaad, voor de pro-

ductie van bio-ethanol en biodiesel en doet men onderzoek 

naar een tweede generatie gewassen met een hogere 

opbrengst en geoptimaliseerde celwandstructuren. Veel-

belovend als toekomstige energiebron zijn snel groeiende 

bomen zoals populieren. 

De voordracht wordt gegeven op dinsdag 22 maart 2011 

om 19.30 uur door prof. dr. Wout Boerjan, Vlaams Instituut 

voor Biotechnologie (VIB) – Group Bio-energie. Plaats van 

het gebeuren is campus De Sterre, S4, Auditorium A, 

Krijgslaan 281, 9000 Gent.

Meer info: Frederique.Backaert@UGent.be en http://jong.kvcv.be

p TWEEDAAGSE VAN DE DIVERSITEIT 
4 EN 5-05-2011

Interactieve initiatieven

Elk jaar organiseert de faculteit Politieke en Sociale Weten-

schappen een Projectweek voor de studenten van de eer-

ste bachelor. Met een reeks interactieve colleges en initia-

tieven tracht men een specifiek maatschappelijk thema 

vanuit de diverse disciplines aan de faculteit te benaderen.

Dit academiejaar werd gekozen voor dezelfde formule als 

vorig jaar, nl. een Tweedaagse met als overkoepeld thema 

‘Diversiteit’. De formule is grotendeels ongewijzigd en be-

staat o.m. uit een openingssessie, workshops, een debat, 

een quiz, … 

Het openingscollege vindt plaats op woensdag 4 mei 2011 

om 13 uur (Ufo). Het debat met Marc Reynebeau als  

moderator vindt plaats op donderdag 5 mei 2011 om 

20 uur (Aud NBII, Universiteitstraat 4). De volledige lijst met 

namen van de sprekers wordt binnenkort bekendgemaakt.

Meer info: www.psw.UGent.be
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