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De UGent durft ook over zichzelf denken. 
Het resultaat daarvan: ons groeiplan, dat we je binnenkort overhandigen.

 In dat plan schetsen we de krijtlijnen van onze toekomstvisie, missie en groei. 

Voor de concrete invulling doen we graag ook op jou een beroep: 

we vragen je niet alleen om het te lezen, maar ook om er je ongezouten mening 

over te geven. Enkel zo kunnen we samen aan de toekomst van onze 

universiteit werken - met lekkere koffie, maar zonder te veel koffiedik.

Heb je vragen of suggesties? Dat kan via 

groeiplan@UGent.be of www.UGent.be/groeiplan
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De voorbije jaren is onze universiteit uitgegroeid tot een grote onderwijs- 

en onderzoeksinstelling die bijzonder goed functioneert in de competitieve 

omgeving waarin ze zich beweegt. Om haar kerntaken – onderwijs, 

onderzoek en maatschappelijke dienstverlening – op hetzelfde niveau 

te kunnen handhaven, moet ze een aantal grote uitdagingen het hoofd 

bieden. 

Herschikkingen in het Vlaamse onderwijslandschap, internationalisering 

en de economische crisis nopen ons ertoe de juiste strategische keuzes 

te maken en het beleid van de UGent in een planmatige cyclus te  

verankeren. De raad van bestuur heeft een aantal beleidsprioriteiten 

vastgelegd in een groeiplan, dat ons moet wapenen voor de toekomst.  

De krachtlijnen worden u weldra toegelicht via interne communicatie-

kanalen, maar een aantal hoofdpunten wil ik hierbij toch al meegeven. 

De UGent hervormt haar bestuursmodel en zet extra in op onderwijs-

kwaliteitszorg. Als zorgzame werkgever voeren we ook een doordacht 

diversiteitsbeleid. De internationale mobiliteit van studenten en docenten 

wordt gestimuleerd en onze onderzoeksbasis verstevigd. In het maat-

schappelijk debat en het Vlaamse onderwijsbeleid willen we een hoofdrol 

spelen. De UGent zal actief bijkomende fondsen werven buiten de over-

heidsdotatie om haar missie te realiseren. Bovendien optimaliseren we 

onze relatie met de stad en versterken we onze rol als kenniscentrum 

in de regio. Dat alles moet ervoor zorgen dat onze universiteit stevig 

verankerd blijft in het Vlaamse onderwijslandschap.

In dit nummer leest u onder meer hoe het nieuwe beleidsplan ons 

onder zoek in de alfawetenschappen een extra stimulans kan geven.  

Uit het rapport ‘Een hefboom naar excellentie in de humane, sociale  

en gedragswetenschappen’ komen vier initiatieven die onze concrete 

aanpak duidelijk maken. Ik laat ze u zelf ontdekken.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Onderzoek naar communicatie 
tussen arts en anderstalige 
patiënt p 
Een huisarts heeft aandacht voor de fysieke klachten 
van patiënten én voor hun emotionele zorgen. Maar 
pikt hij die signalen ook op als er een taalbarrière 
is?  En  welke  invloed  hebben  culturele  verschillen 
tijdens het consult? Die vragen stelde doctoraats
studente Stéphanie De Maesschalck zich. “Je bewust 
zijn van de valkuilen die een consult met migranten 
met  zich  meebrengt,  voorkomt  vaak  dat  je  er 
daad  werkelijk intrapt”, klinkt het.

Coverfoto PITAYA © Serge Platel/tiger and sky



 3

ugent

Student-ondernemers aan de UGent scoren

“Niemand kan ons deze 
ervaring nog afnemen”

Vanaf dit academiejaar kunnen UGent-studenten vanaf het tweede bachelorjaar het statuut van 

student-ondernemer aanvragen. We schetsen het portret van vier jonge ondernemingen, opgericht 

door studenten die deze kans aangrijpen om hun pril onder nemer schap zuurstof te geven.

Auteur: Koen Lauwereyns
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dus wel degelijk groeimogelijkheden 

zijn. Er leven immers niet alleen in 

Gent buitenlandse studenten. Door 

mijn internationale contacten acht 

ik zelfs een uitbouw van een verhuur- 

en verkoopnetwerk buiten onze 

landsgrenzen mogelijk.”

“De grootste hindernis die ik ervaar 

is dat ik juridisch tussen verschil-

lende stoelen val. Hoewel ik alles 

heb onderzocht om een statuut te 

EPOS staat voor ‘Educatief Project 

voor Oriëntatiesporten’, een vereni-

ging die de oriëntatiesport in al zijn 

facetten wil promoten in Oost- en 

West-Vlaanderen. 

“Op die manier hopen we de drem-

pel naar de sport te verlagen. We 

willen ons bovendien onderschei-

den van bestaande clubs door los 

te komen van het zuivere competi-

tieaspect. Daarom richten we ons 

voornamelijk naar beginners en 

organiseren we alternatieve oriën-

tatievormen, oriëntatiespelen, eve-

nementen, trainingen en wedstrij-

den, die toegankelijker moeten zijn 

voor de recreatieve sporter.”

Bram, Dieter en Pieter kregen de 

microbe van de oriëntatiesport te 

pakken tijdens de lessen Oriëntatie-

lopen in de afstudeerrichting Licha-

melijke Opvoeding. Ze kozen alle 

drie bewust voor het vak ‘verdie-

ping oriëntatielopen’ en kwamen in 

de loop van de lessen op het idee 

om te starten met een nieuwe 

clubwerking.

“In een maatschappij waar alles 

steeds sneller moet en waar alles 

gericht is op prestatie, zijn steeds 

meer mensen op zoek naar alter-

natieven om te ontspannen. Oriën-

tatielopen leent zich daar perfect 

toe. In ons land is de sport nog 

relatief onbekend en er zijn dus tal 

vinden waar mijn situatie in past, 

lijkt dat niet meteen voorhanden. 

Als oudere student kan ik immers 

niet meer als student-zelfstandige 

werken, terwijl een gewoon statuut 

als zelfstandige met zich mee-

brengt dat ik hoge sociale kwartaal-

bijdragen zou moeten betalen,  

en die kosten zijn momenteel niet 

verantwoord. Ik heb intussen al bij 

verschillende instanties informatie 

van groeimogelijkheden. Gelukkig 

beschikken we zelf over de nodige 

vaardigheden en expertise om  

oriëntatielooptrainingen en  

-evenementen te organiseren. We 

willen op termijn graag investeren 

in professioneel materiaal zoals een 

elektronisch registratiesysteem, 

software om kaarten te tekenen  

en gps-toestellen. Hiervoor rekenen 

we enerzijds op sponsoring en 

anderzijds op inkomsten uit de 

opdrachten die we krijgen.”

“Wij ondervinden met onze vzw 

twee grote hindernissen, waardoor 

we niet zo snel kunnen groeien als 

we zelf zouden willen. Door een 

tekort aan medewerkers moeten 

we geregeld aanvragen voor activi-

teiten weigeren. Bovendien hadden 

we slechts een zeer beperkt start-

kapitaal waardoor we slechts met 

beperkte middelen kunnen werken. 

Door de crisis staan bedrijven ook 

niet meteen te springen om een 

beginnende sportclub te sponsoren. 

Zoals de meeste starters doen we 

geregeld een beroep op externe 

hulp. Voor de sporttechnische  

werking kunnen we altijd rekenen 

op de overkoepelende federatie en 

op enkele geëngageerde mensen 

uit andere clubs. Voor het juridi-

sche aspect van onze organisatie 

is de moeder van Bram altijd van 

ingewonnen maar voorlopig moet 

ik me behelpen met tijdelijke 

samenwerkingen. Ik neem dat  

alsnog filosofisch op. Het zijn tegen-

slagen die wellicht interessant  

kunnen zijn voor een beginnende 

ondernemer. Door tegenslagen 

wordt ondernemerschap immers 

aangescherpt.”

Info: www.boely.biz

de partij, zij is advocate. En ook 

onze collega’s uit de richting  

Lichamelijke Opvoeding staan 

steeds klaar om te helpen, al is  

het voor louter praktische hulp.”

Info: www.eposorientatie.be

Met ‘Erasmus is Life’ verhuurt of 

verkoopt Peter Van De Velde huis-

raad en keukentoestellen aan 

buitenl andse studenten die een 

paar maanden tot een jaar aan de 

UGent komen studeren.

“Mijn overgrootvader Aimé was 

begin 20ste eeuw stichter van het 

fietsen-, bromfietsen en motorfiets-

merk Flandria. Zijn broer Leon 

Claeys was de stichter van de 

pikdorser fabriek in Zedelgem. Het 

onder nemer schap loopt sindsdien 

als een rode draad door onze fami-

liegeschiedenis. Voor een student 

geschiedenis is dat een interessant 

aanknopingspunt om een thesis 

over te schrijven, vooral omdat ik 

de ondernemersmicrobe zelf ook 

heel sterk voel. Nadat ik vroeger al 

taal- en danslessen had georgani-

seerd, kreeg ik het idee voor ‘Eras-

mus is Life’ tijdens mijn contacten 

met buitenlandse studenten. Ze 

strijken vaak in Gent neer via het 

Erasmus-uitwisselingsprogramma 

en blijven hier dan een jaar of zes 

maanden hangen. Op die paar 

maanden kijken ze vaak terug als 

op een leven in sneltreinvaart.  

Spullen zien te vinden om hun kot 

mee in te richten, is een van die 

dingen die daarbij komt kijken. En 

doorgaans weten ze daar op het 

einde van die relatief korte periode 

geen blijf meer mee. Ik kwam op 

het idee om die dingen voor die 

specifieke doelgroep op te kopen 

en weer te verhuren of door te  

verkopen. Ik heb immers gemerkt 

dat de reguliere tweedehandsmarkt 

daar onvoldoende kwalitatief op 

inspeelt.”

“Via de website Boely.biz kan elke 

student zijn eigen overtollig kot-

materiaal aanbieden. Daarnaast 

ben ik aan het experimenteren met 

nevenprojecten, zoals een jobdienst 

samen met collega’s van ‘Future 

Talents’, een nachtwinkel en 

KNAEK - een goede kortingspas 

voor studenten. Ik zoek momenteel 

nog structurele partners om vlot-

ter toegang te krijgen tot nieuwe 

studenten. Er is voorlopig echter 

geen andere speler die dezelfde 

service kan aanbieden. Ik denk dat 

er voor dit soort dienstverlening 

P e t e r  V a n  D e  V e l D e

Erasmus is Life

B r a m  V y n c k e ,  D i e t e r  c o e n  

e n  P i e t e r  l e u s

EPOS vzw
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Door de diversiteit van onze 

studen ten zijn we op alle markten 

thuis en kunnen we ingeschakeld 

worden voor elk bedrijf, elke multi-

national, elke kmo of zelfstandige. 

Door de expertise van onze studen-

ten is immers geen enkele opdracht 

of project uitgesloten. Onze diensten 

zijn bovendien goedkoper dan pro-

fessionele oplossingen maar zijn 

daarom niet van mindere kwaliteit. 

Onze studenten komen namelijk 

vaak met een innovatievere of crea-

tievere oplossing dan professionele 

bedrijven.”

“De vereniging vloeit voort uit de 

ideeën en de leden van de website 

‘Huur een Student’ die tot doel had 

studenten hun eerste stappen in 

de bedrijfswereld te laten zetten 

door hen jobs aan te bieden in lijn 

van hun studierichting. ‘Huur een 

Student’ bracht de bedrijfs- en  

academische wereld met elkaar in 

contact. ‘Future Talents’ gaat een 

stap verder door projecten te orga-

niseren waar beide partijen voor-

deel uit kunnen halen. Deze projec-

ten worden op aanvraag van bedrij-

ven of studenten opgestart en uit-

gevoerd onder begeleiding van de 

vereniging.”

“De grootste hindernis in het opzet-

ten van deze onderneming zijn mijn 

studies”, zegt Ward. “Het is niet 

altijd gemakkelijk om voldoende tijd 

vrij te maken voor het professioneel 

uitbouwen van Future Talents vzw. 

Voor de rest ben ik ervan overtuigd 

dat het concept potentieel heeft 

om uit te groeien tot een gezond 

bedrijf. Bovendien is het voor een 

student met ambitie in de bedrijfs-

wereld een ideaal platform om 

praktijkervaring op te doen. Mocht 

het toch foutlopen, dan kan niemand 

ons deze ervaring nog afnemen.” 

Info: www.futuretalents.be

Endare ontwikkelt software voor 

tablets waardoor het samenwerken 

tussen werknemers gemakkelijker 

wordt. 

Sander en Bram zitten in hun 

tweede masterjaar Ingenieurs-

wetenschappen, richting computer-

wetenschappen. Ze delen de moti-

vatie, interesse en passie voor het 

ondernemen en schuimen al meer 

dan een jaar de Durf Ondernemen-

activiteiten af. Bram had in zijn vrije 

tijd twee tabletapplicaties ontwikkeld: 

‘Comics’ om stripalbums te lezen 

en de mindmapping tool ‘Mindmaps’. 

“In september 2011 zijn we gestart 

met Endare omdat we merkten dat 

deze applicaties aansloegen. De 

markt van de tablets groeit sterk, 

al merken we dat de toestellen 

voorlopig vooral in de vrije tijd 

gebruikt worden. We zijn er noch-

tans van overtuigd dat tablets op 

de werkvloer kunnen ingezet wor-

den om werknemers efficiënter te 

laten samenwerken. Daarom heb-

ben we een algemeen collaboratie-

platform ontwikkeld dat losstaat van 

mogelijke eindapplicaties. Het 

maakt het voor ons mogelijk om 

snel nieuwe tools te bouwen. Wij 

benaderen bedrijven en bieden hen 

de mogelijkheid om samen met 

onze software ook hun tablets via 

ons aan te kopen. Daarnaast bieden 

we hen ook de nodige ondersteuning 

en training aan om met de nieuwe 

software te kunnen werken.”

“De technische kant van de business 

is gezien onze studies geen pro-

bleem voor ons. Het is echter niet 

altijd even evident om als studenten 

door bedrijven au sérieux genomen 

te worden. Ook op het vlak van de 

bedrijfskunde kunnen we nog veel 

leren. In september vorig jaar zijn 

we echter door het IBBT aanvaard 

voor hun iStart.light programma. 

Via hen krijgen we ook op dat vlak 

de nodige ondersteuning.”

“Wij zien ons ondernemerschap 

niet zozeer als een risico maar 

vooral als een uitdaging. We zijn nu 

eenmaal beiden enorm gedreven 

om van onze eigen onderneming 

een succes te maken. En daarbij 

denken we niet louter aan het pure 

programmeerwerk. We zijn ook 

enorm gemotiveerd om de organi-

satie en het contact met klanten in 

handen te nemen.”

Info: www.endare.eu

s a n D e r  G o o s s e n s  

e n  B r a m  V a n D e Wa l l e 

ENDARE

economie te behalen. Bram is het 

brein achter ‘Huur een Student’ 

waaruit ‘Future Talents’ is gegroeid. 

Hij is afgestudeerd als master 

Informatica. Robin werkt momen-

teel het laatste jaar Bedrijfs-

management af.

“Doel van Future Talents is de  

academische en de bedrijfswereld 

dichter bij elkaar te brengen. We 

geven studenten de mogelijkheid 

om hun opgedane theoretische 

kennis toe te passen in de praktijk 

door hen studentenjobs aan te 

bieden en projecten voor te stellen 

die in de lijn liggen van hun studie-

richting. Bedrijven op hun beurt 

tonen grote ontvankelijkheid om in 

contact te komen met nieuwe, 

frisse talenten. Voor hen zijn we 

een toegangspoort naar de ver-

nieuwende academische wereld. 

Op een ambitieuze maar bescheiden 

manier manifesteren we ons bijge-

volg als het eerste ‘Studenten  

Consultancy Bedrijf’ in België. 

Future Talents is een initiatief van 

Ward Diricks, Bram Biesbrouck en 

Robin Baekelmans. Ward heeft 

vorig academiejaar zijn master 

Lichamelijk Opvoeding en Bewegings-

wetenschappen behaald en studeert 

nu verder om een master Bedrijfs-

In 36 uur van een vaag idee naar een plan 
De UGent en het IBBT organiseren op 31 maart en 1 april 2012 een 36 uur durende work shop 

voor studentondernemers in spe. “Startup Grid maakt deel uit van het onderwijs innovatie

project Durf Ondernemen”, zegt professor Frank Gielen. “We willen studenten de instru

menten en methodes die gebruikt worden bij de ontwikkeling van ondernemerschaps

competenties in het hoogtechnologisch onderwijs in de praktijk laten brengen.”

“We  zijn  in  2004  begonnen  met  een  pilootproject  binnen  de  opleiding  computerwetenschappen,  SoftEnterprise,  dat  de 

voorloper was van het Durf Ondernemeninitiatief”, vertelt Frank Gielen.  “Toen hadden we moeite om twee studenten

teams bij elkaar te krijgen die wel iets zagen in dat ondernemerschap. Intussen kunnen studenten het statuut van student

ondernemer aanvragen en wordt het onderwijsinnovatieproject gedragen door brede lagen van de universiteit, enerzijds 

door het aanbod van keuzevakken in het curriculum en anderzijds door allerhande initiatieven die buiten het leertraject tot 

stand komen.”

De tweedaagse workshop Startup Grid is spek voor de bek van studenten die al met vage ondernemersideeën rondlopen of 

willen proeven van het ondernemerschap. “Bedoeling is dat zij hun prille plannen voorleggen aan ervaren ondernemers”, 

aldus Frank Gielen. “Ze krijgen daarbij feedback en coaching over verschillende aspecten van het ondernemen. Er wordt 

aandacht besteed aan het marktpotentieel, het financieel plan en alle mogelijke bedrijfsmodellen.”

“Tijdens de tweedaagse zullen de geïnteresseerden over de faculteitsgrenzen kunnen samenwerken rond hun vage onder

nemingsideeën, zodat ze het nut en de noodzaak van multidisciplinair teamwerk ervaren. Op het einde van de workshop 

presenteren de deelnemers tenslotte wat er in 36 uur van hun initieel idee geworden is.” 

Meer info op http://durfondernemen.UGent.be en www.startupgrid.eu
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Een onverwachte recensie in de Franse 

krant Le Figaro veranderde plotsklaps 

het leven van Gentenaar Maurice  

Maeterlinck. In 1890 wordt hij immers 

van de ene dag op de andere geroemd 

tot de nieuwe Shakespeare en 20 jaar 

later wint hij de Nobelprijs voor Litera-

tuur. Vlak voor zijn dood schreef hij  

Bulles Bleues, waarin hij op meester-

lijke wijze zijn periode in Gent oproept. 

Wij blikken terug met Pierre Schoentjes, 

professor Franse literatuur.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Fotograaf: Nic Vermeulen

Maeterlincks erfenis 
bewaren en actualiseren

1 Maurice Materlinck. Bulles Bleues, herinneringen van geluk, 

vertaling André Capiteyn, Lannoo Uitgeverij 2011, p117

Er is over Maurice Maeterlinck 

(1862-1949) het voorbije jaar al 

heel wat geschreven en gezegd, 

recent nog naar aanleiding van een 

colloquium georganiseerd door de 

UGent en de Koninklijke Academie 

voor Nederlandse Taal- en Letter-

kunde. Niet toevallig, want in 2011 

was het exact 100 jaar geleden 

dat deze Gentenaar de Nobelprijs 

voor Literatuur in ontvangst mocht 

nemen. Tot op vandaag heeft geen 

enkele Belgische schrijver hem dat 

nagedaan. 

Maeterlinck was fier om Gente-

naar te zijn – naar verluidt sprak hij 

Frans met een Gents accent – 

doch had de toenmalige standen-

maatschappij het niet zo begrepen 

op de literaire aspiraties van  

Maeterlinck. Immers, behalve van 

enkele vrienden-dichters kon hij 

aanvankelijk op bitter weinig  

sympathie rekenen. ‘Ernstige  

mensen houden zich niet bezig met 

literatuur’, en dus was Maeterlinck 

voorbestemd om jurist te worden. 

En zo geschiedde. Hij studeerde 

Rechten aan de Universiteit Gent, 

maar als hij op het einde van zijn 

leven terugblikt op zijn onderwijs-

periode dan moeten zowel het 

bekende Sint-Barbaracollege als de 

universiteit het ontgelden. “Ik ga 

hier niet vertellen over mijn rechts-

studies aan de Universiteit van Gent. 

Niets daarvan is het onthouden 

waard. In feite waren het papegaai-

studies. De professoren dicteerden 

hun cursussen die men zo goed en 

zo kwaad als het kon uit het hoofd 

leerde. Alle capaciteiten van het 

brein namen hun toevlucht in het 

geheugen. Men geraakte vrij 

gemakkelijk door de overhaaste 

examens die alles hadden van een 

loterij, waarna men officieel door het 

leven mocht gaan met de waardige 

titel van doctor in de rechten.”1 

“Die uitspraak van Maeterlinck moet 

natuurlijk gekaderd worden binnen 

de historische context van toen en 

de waarde die de auteur aan kunst 

ging toekennen”, aldus Pierre 

Schoentjes. “Ik wil bovendien beklem-

tonen dat Maeterlinck nadien enorm 

belangrijk geweest is voor de  

Universiteit Gent. Hier zijn immers 

de Annalen van de Maeterlinck-

stichting uitgeven en hebben we de 

hele traditie rond het symbolisme 

kunnen bewaren, dankzij de inzet 

van collega’s Christian Angelet en 

Herman Balthazar. Wij als univer-

siteit moeten het patrimonium van 

Maeterlinck en het symbolisme in de 

eerste plaats beschikbaar houden 

en vervolgens die erfenis generatie 

op generatie trachten te actualise-

ren. Er is nog steeds een traditie 

die maakt dat schrijvers die hier 

geboren zijn soms in het Frans 

schrijven. Zo herinner ik me een 

manuscript van oud-studente  

Caroline De Mulder. Ze raakte 

geïnspireerd door een lange reeks 

schrijvers, waarna ze haar eigen 

verhaal schreef. Voor haar debuut-

roman Ego Tango kreeg ze de Prix 

Victor Rossel, de belangrijkste  

literatuurprijs in Franstalig België. 

Na haar doctoraat en postdoc aan 

de UGent werkt ze momenteel als 

professor literatuur aan de Univer-

siteit van Namen.

Heeft de stijl van Maeterlinck onze 

huidige generatie schrijvers beïn-

vloed? “Maeterlinck schreef enkel 

in de voertaal Frans, wat toen voor 

weinig controverse zorgde. Enkel 

met het huispersoneel aan de Frère-

Orbanlaan en op het landgoed in 

Oostakker sprak hij een vlot woordje 

Nederlands. Dat domein heeft  

trouwens plaats moeten ruimen 

voor de Gentse dokken. Zoals zo 

dikwijls is dé erkenning van  

Maeterlinck er pas gekomen via 

Parijs – na de ophefmakende 

recensie. In tegenstelling tot bij ons 

is literatuur in Frankrijk een verplicht 

onderwijsvak waar tot de jaren 70 

Maeterlinck een vaste naam was 

op de literatuurlijst. Nadien verdween 

hij wat op de achtergrond maar 

dat wil niet zeggen dat de huidige 

generatie schrijvers hem vergeten 

is. Een uitstekende Vlaamse schrijver 

als Erwin Mortier onderstreept hoe 

zijn literair pad de erfenis van  

Maeterlinck doorkruist. Hij raakte 

zo gefascineerd door zijn virtuoze 

stijl, en die van een Proust, dat hij 

zelfs het typisch ritme van de 

Franse zin is gaan bestuderen om 

die syntaxis bij momenten als het 

ware te transponeren en ‘binnen te 

halen’. Ook de grote hedendaagse 

Franse schrijver Philippe Claudel 

steekt zijn bewondering voor de 

Gentse Nobelprijswinnaar niet weg.” 

Symbolisme 
Maeterlinck wordt in één adem 

genoemd met het symbolisme.  

Een stroming in het kielzog van 

Baudelaire die haar opgang maakte 

in het fin de siècle als reactie tegen 

het dominante realisme en natura-

lisme in de literaire en beeldende 

kunsten. Symbolisten trachten alle-

daagse zaken een diepere, maar 

open betekenis te geven. “Het is 

echter niet de bedoeling dat toeris-

ten vandaag die beelden ook letter-

lijk zouden gaan opzoeken in Gent of 

Brugge, de symbolistische stad bij 

uitstek. Voor Maeterlinck, Georges 

Rodenbach of Emile Verhaeren ging 

het om de symboolwaarde achter 

de natuur. Meuse l’oubli van Claudel 

begint met een beschrijving over 

Gent waarbij de typische beelden 

van de symbolisten naar voren 

Info p 
Prof. Pierre Schoentjes
Vakgroep Letterkunde
Tel. 09 264 36 90
Pierre.Schoentjes@UGent.be

Anne Marie Musschoot (UGent en KANTL) en Pierre 
Schoentjes (UGent) gingen tijdens een colloquium 
over de verhouding van Maeterlinck tegenover de 

natuur in dialoog met twee schrijvers:  
de bekende Franse auteur Philippe Claudel en de 

succesrijke Vlaamse schrijver Erwin Mortier.
V.l.n.r: Philippe Claudel, prof. Pierre Schoentjes, 

Erwin Mortier en prof. em. Anne Marie Musschoot



“Er is vandaag geen 
sprake van een 
‘retour du symbolisme’, 
maar wanneer 
schrijvers als Phillipe 
Claudel of Erwin 
Mortier zich op die 
traditie beroepen  
dan is dat 
fantastisch.”

Pierre Schoentjes
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Zogezegd 
p HET LAATSTE NIEUWS
Steeds meer ‘moeilijk handelbare’ kinderen krijgen 

antipsyschotische medicijnen. Liefst 11.000 minder-

jarigen slikken er, of liefst 2.000 meer dan drie jaar 

geleden. Hierbij zijn zelfs 485 kleuters, blijkt uit cijfers 

van het RIZIV. Is dit werkelijk nodig? Hebben die klein-

tjes dan al psychoses? "Echte psychoses zoals schizo-

frenie hebben die kleuters nog niet. Dat kunnen we 

pas vaststellen vanaf 15 jaar", aldus kinderpsychiater 

Eric Schoentjes (UZ Gent). "Bij de kleintjes wordt de 

medicatie vooral gebruikt om gedrags- of emotiestoor-

nissen onder controle te houden. Sommige kleuters 

en kinderen hebben bijvoorbeeld erg agressieve buien. 

Of anderen zijn bijvoorbeeld extreem bang en heel 

moeilijk te kalmeren. Als dit blijft aanhouden en niets 

anders helpt, kan medicatie een oplossing zijn. De stof-

fen in de middelen werken immers in op de hersenen, 

doen die minder reageren op prikkels en geven zulke 

kinderen de kans op een normaler leven."

Al vindt Schoentjes de felle stijging van het aantal anti-

psychotica-voorschriften wel alarmerend. Volgens hem 

komt dit omdat ouders én dokters te snel een label op 

de kinderen plakken. "Ouders stappen tegenwoordig 

veel sneller met hun kind naar de dokter of psychiater 

als ze merken dat het afwijkend gedrag vertoont”.

p HET NIEUWSBLAD
Zogeheten kansrijke kinderen presteren even goed in 

een concentratieschool als in een ‘witte’ school. Dat 

zegt UGent-onderzoeker Orhan Agirdag, die binnen de 

vakgroep Sociologie meewerkte aan Sinba, een onder-

zoek naar segregatie in het basisonderwijs, uitgevoerd 

door de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven.

“Voor kansrijke kinderen maakt het niet uit in welke 

school ze les volgen. Zij spelen altijd een thuismatch 

omdat in scholen de cultuur van de middenklasse 

heerst. De kansen die kinderen van thuis uit krijgen, 

zijn dan ook veel meer bepalend voor de school-

prestaties dan de taal die ze thuis spreken.”

Agirdag is blij met een project als School in Zicht.  

“Het is belangrijk dat allochtone en autochtone kindjes 

samen in de klas zitten, want de school is vaak de enige 

plek waar autochtone kinderen allochtone vriendjes 

leren kennen”, zegt ze.

p KNACK
Het embargo op Iraanse olie zal voor België geen ver-

strekkende gevolgen hebben, meent Thijs Van de 

Graaf, energiespecialist aan de vakgroep Politieke 

Wetenschappen. Vanaf 1 juli 2012 stopt de Europese 

Unie met de invoer van Iraanse olie. De gevolgen van 

de maatregel zijn eerder beperkt, meent olie-expert 

Van de Graaf. “Slechts 5 procent van de Belgische olie 

komt uit Iran”, verduidelijkt hij. “Dat is een aanzienlijk 

aandeel, maar het valt zeer gemakkelijk op te lossen. 

In de haven van Antwerpen staan vijf raffinaderijen, die 

alles samen twee keer zoveel olie verwerken als we 

dagelijks nodig hebben. Bovendien gaan de sancties 

pas over enkele maanden in. Er is dus tijd genoeg om 

nieuwe leveranciers te vinden.” Prijsstijgingen lijken 

Van de Graaf vrij onwaarschijnlijk. “De spanningen 

tussen Iran en het Westen zijn al even bezig. Eigenlijk 

zitten die sancties dus al verrekend in de huidige olie-

prijs. Afhankelijk van hoe China op het embargo 

inspeelt, kan het embargo de prijzen zelfs doen dalen.” 

p DE GENTENAAR
Professor Phillip Blondeel van de vakgroep Heelkunde 

was één van de 21 genomineerden voor ‘Strafste 

Gentenaar’. De plastisch chirurg had begin januari in 

het UZ Gent de eerste gezichtstransplantatie in België 

succesvol uitgevoerd. De bijzonder ingewikkelde operatie 

nam bijna 20 uur in beslag.

Op de vraag of er eigenlijk iemand nog straffer kan doen 

dan wat hij en zijn team hebben gerealiseerd, gaf  

Blondeel een straf antwoord.

“Een gezichtstransplantatie spreekt natuurlijk tot de 

verbeelding. Daar werden zelfs films over gemaakt: 

Face/Off bijvoorbeeld. Maar het kan natuurlijk nog 

altijd straffer. Een hersentransplantatie, dat zou pas 

iets zijn. Pas op, ik ben ervan overtuigd dat wat nu nog 

fictie lijkt, ooit realiteit zal worden. Ik geloof echt dat 

men erin zal slagen om uit enkele kubieke centimeters 

stamcel bijvoorbeeld een hand te bouwen. Maar goed, 

dit was nu een veelbesproken operatie. Ik moet zeggen 

dat er even moeilijke harttransplantaties zijn, maar die 

spreken minder tot de verbeelding.”

komen: laaghangende mist, zwanen, 

bruggen, kanalen, … een sfeer van 

rouw. Symbolisten spelen ook met 

die typische opposities in die natuur-

beelden. Aan de ene kant de natuur 

die je fysiek ervaart, zoals de bijen 

die Maeterlincks vader had. En aan 

de andere kant de symbolen die 

achter de natuur schuilgaan zoals 

de kracht van de natuur, het water, 

de dood, … Maeterlinck beheerste 

als geen ander de techniek om van 

het concreet observeerbare naar 

een abstract symboliserende en 

moraliserende lectuur over te 

gaan. Hij was een uitstekend obser-

vator van de wereld. Ook al wordt 

Maeterlinck vandaag herdacht, er 

is zeker geen sprake van een 

‘retour du symbolisme’, maar wan-

neer schrijvers als Claudel of  

Mortier zich op die traditie beroepen 

dan is dat fantastisch.”

Lees Bulles Bleues …  
in het Frans
Pierre Schoentjes: “Voor mij is stijl 

een dominerend argument om van 

een goed boek te kunnen spreken. 

En dan heb je in Frankrijk natuurlijk 

een veel langere traditie omdat de 

taal de afgelopen eeuwen veel min-

der geëvolueerd is dan bijvoorbeeld 

het Nederlands. Wat ik concreet 

bedoel met stijl? Een uitdagende 

syntaxis, geen opeenvolging van 

korte zinnen, zinnen die stromen, 

ritme … allemaal stijlkenmerken die 

Bulles Bleues in zich heeft. Ik kan 

dan ook dit meesterwerk over Gent 

aanraden aan iedereen die Mae-

terlinck wil leren kennen. Maar, 

lees Bulles Bleues in het Frans.  

Op een heel toegankelijke manier 

ontdek je een stilistisch pareltje 

over zijn gelukkige jeugdjaren meer 

dan 100 jaar geleden.” 

Tentoonstelling L’Oiseau bleu
Tot en met 22 april 2012 loopt in Kunsthal Sint

Pietersabdij nog de tentoonstelling L’Oiseau bleu. 

Op zoek naar geluk. De tentoon stelling 

gaat  over  het  gelijknamige  filosofische 

sprookje van Maurice Maeterlinck naar 

aanleiding  van  de  100e  verjaardag  van 

deze  literaire  Nobelprijs.  Zijn  grimmig 

symbolistisch  theater  uit  het  begin 

van  zijn  carrière  wordt  ingeruild  voor 

een  metamorfose  naar  een  milde  en  

positieve kijk op existentiële vragen en 

op de lots bestemming van de mens. 



Info p 
Vakgroep Informatietechnologie
p  Dr. Danaë Delbeke
  Tel. 09 264 33 33
  Danae.Delbeke@UGent.be

p  Prof. Roel Baets
  Tel. 09 264 33 29
  Roel.Baets@UGent.be

www.UGent.be/nbphotonics/en
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Een Multidisciplinair Research Partner-

ship, 15 proffen en nog eens zoveel 

postdocs, een kasteel en ‘no limits’. 

Een uiterst vruchtbare brainstormdag 

laat zien hoe zowel het Industrieel  

Onderzoeksfonds als het speerpunten-

beleid van onze universiteit tot reële 

nieuwe onderzoeksideeën kan leiden. 

Een enthousiaste getuigenis van  

gangmakers prof. Roel Baets en  

dr. Danaë Delbeke.

Auteur: Aart De Zitter | Fotografie: Nic Vermeulen,  

Jeanne Boden

UGent blinkt internationaal 
uit in nano- en biofotonica 

Brainstormdag 
brengt nieuwe 
onder zoeks-
ideeën aan

ver uit elkaar liggen. We moeten 

explicieter gaan samenwerken.” 

Multidisciplinariteit is dus het code-

woord.

Maar… hoe stimuleer je zo’n multi-

disciplinaire aanpak? NB-Photonics 

zag niet alleen letterlijk maar ook 

figuurlijk het licht in de organisatie 

van een brainstormdag. In december 

kwamen met dat doel zo’n dertig 

senior onderzoekers en professoren 

uit vier verschillende faculteiten 

een hele dag samen in het kasteel 

van Zwijnaarde. Doel was om in 

een open en ongedwongen sfeer 

hun ideeën de vrije loop te laten. 

De experten wilden concepten  

vinden voor optische ‘lab-on-chip’ 

toepassingen. Simpel gesteld: een 

volledig labo in één chip, met foto-

nica als technologisch bindmiddel. 

Danaë Delbeke trad samen met drie 

IOF-collega’s (Ewout Vansteenkiste, 

Sofie Bekaert en Peter Lambert) 

op als coach tijdens de brainstorm-

dag. Na een ijsbreker die de toon 

moest zetten, gingen de weten-

schappers in drie stappen op zoek 

naar mogelijke nieuwe onderzoek-

strajecten. Danaë Delbeke: “In eerste 

instantie ventileerde iedere deel-

nemer vrijelijk ideeën vanuit zijn 

eigen context. Dat gebeurde in 

groepjes van een zevental mensen, 

en de ideeën werden genoteerd.  

In een tweede stap gebruikten we 

brainstormtechnieken om de 

onderzoekers uit hun context te 

dwingen. Zo komen ze los van hun 

eigen vaste patronen. Het terug-

kantelen naar de kernstelling rond 

optische lab-on-chips leidde tot dis-

cussies tussen de deelnemers en 

genereert creatieve, nieuwe ideeën. 

In derde instantie lieten we de ideeën 

opnieuw convergeren. In kleine 

groepjes werden de beste ideeën 

geëvalueerd en geconcretiseerd.”

Nuchter blijven
De brainstormdag werd door de 

deelnemers als een verrijkende en 

zinvolle investering ervaren, horen 

en lasers op chipniveau. Dr. Danaë 

Delbeke concentreert zich op de 

industriële toepassingen die het 

onderzoek binnen NB-Photonics 

kunnen brengen, en doet dat vanuit 

de schoot van het Industrieel 

Onder zoeksfonds (IOF). Ze verklaart 

het bio-aspect in de titel: “Veel toe-

passingen vind je in de wereld van 

de life sciences. Denk daarbij aan 

een implanteerbare glucosesensor 

op basis van een optische chip die 

continu de suikerspiegel van diabe-

tici meet.”

Beter structureren
Fotonica is één van de vijf multi-

disciplinaire speerpunten waarop 

onze universiteit extra wil inzetten. 

Dat multidisciplinaire is geheel 

terecht, vindt Roel Baets. “Eeuwen-

lang heeft wetenschappelijk onder-

zoek zich in de diepte gespeciali-

seerd. Vandaag begrijpen we dat we 

breder moeten gaan. Veel innovatie 

moet komen uit de samenwerking 

tussen disciplines die ogenschijnlijk 

leraar aan de vakgroep Informatie-

technologie in de faculteit Ingenieurs-

wetenschappen en Architectuur. 

Eerst legt hij uit wat fotonica, en in 

het bijzonder nano- en biofotonica 

(NB) precies inhouden. Prof. Roel 

Baets: “We onderzoeken licht en 

alle toepassingen ervan. Denk daar-

bij aan lasers, telecommunicatie 

via glasvezel of aan zonnecellen. 

Met ‘nano’ bedoelen we dat we ons 

focussen op het niveau van optische 

chips en op het gebruik van nano-

technologie in de fotonica. Veel 

kleine toepassingen zoals sensoren 

De Universiteit Gent wil resoluut 

inzetten op multidisciplinair onder-

zoek. En dat is verre van een holle 

leuze. Neem nu het multidisciplinair 

onderzoekspartnership (MRP)  

NB-Photonics onder leiding van 

Roel Baets. Hij is gewoon hoog-

Prof. Roel Baets en dr. Danaë Delbeke willen  
multidisciplinaire aanpak bij NB-Photonics stimuleren.
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Het groeiplan van onze universiteit zit volop in de fase van de  

implementatie. Een van de projecten dat nu is gerealiseerd, richt  

zich specifiek op de humane, sociale en gedragswetenschappen –  

de alfawetenschappen in het jargon. Een nieuw beleidsplan moet  

het onderzoek in de alfawetenschappen een boost geven om  

internationaal uit te blinken. Tekst en uitleg van de projectsponsor, 

directeur Onderzoeksaangelegenheden Ignace Lemahieu en  

de projectleider, beleidsmedewerker Karen Vandevelde.

Auteur: Aart De Zitter | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Onderzoek in de humane, sociale 

en gedragswetenschappen is om 

velerlei redenen op een andere 

leest geschoeid dan dat in de bèta- 

en gammawetenschappen. Dat 

neemt niet weg dat ook in de alfa-

wetenschappen het ‘streven naar 

excellentie’ - één van de speerpun-

ten uit het groeiplan van de univer-

siteit – haar draagkracht houdt. 

Professor Ignace Lemahieu, direc-

teur Onderzoeksaangelegenheden 

aan de UGent:“Bij de roll-out van 

het speerpuntenbeleid hebben we 

gemerkt dat de alfawetenschappen 

zich niet voldoende betrokken voel-

den. Multidisciplinaire Research 

Projecten (MRP’s) spraken vooral 

Hefboom naar excellentie
Karen Vandevelde, beleidsmede-

werker Kwaliteitszorg Onderzoek, 

vult aan: “Er heerst ook een andere 

publicatiecultuur, het onderzoek 

kent er vaak een trager rijpingspro-

grote clusters van onderzoekers 

aan, grootschalige initiatieven dus. 

Onderzoekers in de alfawereld wer-

ken heel vaak op individuele basis. 

Zo’n aanpak leent zich dus minder 

goed voor MRP-acties.”

we van Roel Baets. “Op het einde van de dag hielden 

we twaalf mogelijke nieuwe onderzoeksrichtingen 

over. Uiteindelijk hebben we daaruit zeven trajecten 

gedistilleerd die een follow-up verdienen en dat 

gebeurt inmiddels onder leiding van diverse post-

docs en professoren van NB-Photonics. Om je een 

voorbeeld te geven: onderzoek naar spectroscopie 

op levende cellen die bovenop chips zitten. Een 

onderzoeksrichting die voor de ontwikkeling van 

geneesmiddelen nuttig kan zijn.” 

Maar de onderzoekers willen niet te vroeg victorie 

kraaien. Ze blijven nuchter. Roel Baets: “Nu kijken 

we voor welke ideeën we effectief budgetten zullen 

aanvragen. Het uiteindelijke positieve resultaat zullen 

we over enkele jaren kunnen afmeten aan doctoraten, 

publicaties en octrooien.” Roel Baets hoopt dat 

zowat de helft van de nieuwe ideeën effectief ook 

projectsubsidies zal krijgen bij de klassieke bronnen. 

De centrale probleemstelling van de brainstormdag 

luidde zowel het aanbrengen van innovatieve techno-

logieën voor lab-on-chips als het identificeren van 

nieuwe toepassingen. “Vandaar dat we bij de brain-

stormdag betrokken werden”, zegt Danaë Delbeke. 

“Het is belangrijk in een vroeg stadium potentieel 

patenteerbare ideeën te detecteren. Bovendien kan 

al heel vroeg in het proces de applicatiegedachte 

aanwezig zijn.” Om ongedwongen ideeën de vrije 

loop te laten, waren er alleen deelnemers van de 

eigen universiteit en namen géén bedrijfsmensen 

deel. Dit voorkwam bovendien problemen rond  

intellectuele eigendom (IP).

Het is wellicht een première voor onze universiteit 

dat toponderzoekers uit vier verschillende faculteiten 

samenkomen en op een vrije maar toch gestructu-

reerde manier multidisciplinair de brains doen  

stormen. Het directe effect is positief. Voor lange-

termijnresultaten is het nog vroeg. Maar het valt te 

hopen dat andere onderzoekers uit andere faculteiten 

en disciplines dezelfde weg zullen volgen en met hulp 

van het IOF tot nieuwe onderzoeksrichtingen zullen 

komen. Dan zal het licht niet alleen bij de licht-

deskundigen schijnen. 

Nieuw beleidsplan stuurt 
alfawetenschappen in vier 

stappen naar excellentie

Alfawetenschappen 
krijgen boost



Info p 
Directie Onderzoeksaangelegenheden
p  Karen Vandevelde
  Tel. 09 264 95 04
  Karen.Vandevelde@UGent.be
p  Prof. Ignace Lemahieu
  Tel. 09 264 79 67
  Ignace.Lemahieu@UGent.be
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Een laatste boost wil het plan bie-

den door de creatie van vijftien 

nieuwe ZAP-mandaten op het 

niveau van docent. Goed voor drie 

nieuwe fulltime-toponderzoekers 

per faculteit. Die faculteiten moe-

ten er een beleidsplan over opstel-

len, maar finaliteit is in elk geval dat 

elke alfafaculteit er zijn onderzoeks-

capaciteit mee verhoogt.

Vier concrete maatregelen dus, die 

er allemaal moeten toe bijdragen 

dat de ‘zachte’ wetenschappen 

evenzeer als de ‘hardere’ exacte en 

biomedische hun weg naar excel-

lentie kunnen vinden. Het hele plan 

is opgesteld na rijp beraad én in 

overleg met de diverse faculteiten, 

horen we van Karen Vandevelde en 

Ignace Lemahieu. In eerste instan-

tie zullen de faculteiten nu worden 

uitgenodigd om hun eigen beleid in 

dezelfde toonaard als dit nieuwe 

plan te stemmen. In de loop van dit 

jaar zal de implementatie ervan 

beginnen. De hele beleidsnota 

moet over vijf jaar haar finaliteit 

bereiken. Er komt na twee jaar een 

tussentijdse evaluatie. Maar de 

echte proof of the pudding komt 

pas na vijf jaar. Dan zullen we zien 

of de vier-vitaminen-kuur effectief 

tot sterker onderzoek in de alfawe-

tenschappen zal hebben geleid. 

 

zijn weg naar de buitenwereld niet 

vindt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

geschiedkundig onderzoek dat 

geïmplementeerd kan worden in de 

leerplannen voor het middelbaar 

onderwijs. We zien dit echt als een 

proeftuinproject in de alfaweten-

schappen. Als het een succes wordt, 

gaan we op termijn meer onder-

zoekscoördinatoren aanstellen.” 

werkers en de vaak grote onderwijs-

last hebben veel alfaonderzoekers 

niet voldoende tijd om aan onder-

zoek te doen. Sabbaticals van 6 tot 

24 maanden moeten hen de 

mogelijkheid bieden om zich 100 

procent op research te concentre-

ren.” Het beleidsplan voorziet finan-

cieel in de mogelijkheid om één op 

drie professoren zo’n onderzoeks-

sabbatical te laten nemen.

Proeftuinproject
Ignace Lemahieu stipt aansluitend 

het derde punt aan. “We hadden 

nog geen onderzoekscoördinatoren. 

Wel, we gaan er vijf aanstellen. 

Hun opdracht zal erin bestaan om 

actief naar financiering op zoek te 

gaan, projectvoorstellen in te dienen 

en te begeleiden en een bijdrage te 

leveren aan de valorisatie van het 

onderzoek. We geloven namelijk dat 

heel wat onderzoek uit de humane, 

sociale en gedragswetenschappen 

moeten bezorgen. Een multivitami-

nenkuur die voor kwaliteit moet 

zorgen. Ignace Lemahieu: “De eer-

ste maatregel bestaat erin dat we 

onderzoeksvisitaties organiseren 

doorheen de vijf alfafaculteiten. In 

de faculteit Letteren en Wijsbe-

geerte hebben we een pilootproject 

gerund, en de feedback daar was 

heel positief. Het voelt voor de 

onderzoekers goed aan om zich te 

laten evalueren door externe speci-

alisten in hun vakgebied.” Die 

‘experts’ screenen onder andere 

productiviteit, kwaliteit, visibiliteit en 

impact van het onderzoek.

Een tweede steunpunt voor de alfa-

wetenschappen bestaat in het  

creëren van de mogelijkheid om 

onderzoekssabbaticals te nemen 

voor het zelfstandig academisch 

personeel (ZAP). Karen Vandevelde: 

“Door de aard van het vaak indi-

viduele onderzoek zonder mede-

ces. De publicatie-turnover ligt er 

lager omdat er vaker contextueel 

en longitudinaal onderzoek 

gebeurt. Bovendien is het principe 

van hefboomfinanciering zoals we 

dat in de bèta- en de gammaweten-

schappen kennen, hier minder voor 

de hand liggend. Het is niet evident 

om na vijf jaar interne financiering 

zelf voor je externe inkomsten te 

gaan zorgen. Vaak komt dat door-

dat grote onderzoeksconsortia of 

omvangrijke onderzoekscontracten 

in de alfawetenschappen weinig 

voorkomen.”

Eén en ander heeft nu tot een rap-

port geleid: “Een hefboom naar 

excellentie in de humane, sociale 

en gedragswetenschappen”. Dat 

rapport werd in januari 2012 door 

de raad van bestuur goedgekeurd, 

en stelt vier initiatieven voorop die 

de alfafaculteiten aan onze univer-

siteit die noodzakelijke extra boost 

‘Nooit meer koffiedik kijken’ 
De raad van bestuur van de UGent keurde een groeiplan goed waarmee de universi

teit de grote uitdagingen voor de toekomst het hoofd wil bieden. Om de aan

dacht op het groeiplan te vestigen, zal de UGent onder haar personeel kof

fiekopjes verspreiden met als opschrift ‘Nooit meer koffiedik kijken’. In het 

kopje vind je een foldertje met de tien beleidspunten van het groeiplan. 

Dat groeiplan vat de krijtlijnen van de toekomstvisie, missie en groei kort 

en bondig samen. Het roept alle UGentmedewerkers ook op om vragen te 

stellen of suggesties te formuleren. 

Meer info: groeiplan@UGent.be of www.UGent.be/groeiplan



“Een informaticus die 
een goede balans ervaart 
tussen cognitief moeilijke 
taken en de beschikbare 
hulpmiddelen voelt zich 
competent en goed in  
z’n vel.”

Bart Van de Ven
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Dat een kruiwagen rugklachten bij bouwvak-

kers kan helpen voorkomen, is niet meer dan 

vanzelfsprekend. Maar hoe houdt een werk-

gever in de technologiesector zijn personeel 

in optimale conditie? Af en toe een nieuwe 

computer, en daarmee is de kous af?  

Niet bepaald, wees het doctoraatsonderzoek 

van Bart Van de Ven uit.

Auteur: Sven Rammeloo | Fotograaf: Nic Vermeulen

Het samenspel van taakeisen en hulpbronnen 

Personeelswelzijn in  
de technologiesector
Info p 
Bart Van de Ven
Vakgroep Personeelsbeleid,  
Arbeids en Organisatiepsychologie 
Tel. 09 264 94 35
Bart.VandeVen@UGent.be

ten de bedrijven, voor ze concrete 

interventies doen, de wetenschap-

pelijke literatuur erop naslaan. 

Rekening houden met het triple-

match principe betekent bijvoor-

beeld dat als managers weten dat 

de taakeisen en problemen van 

hun werknemers vooral emotioneel 

zijn, ze misschien niet eerst nieuwe 

computers moeten aanschaffen, 

maar ervoor zorgen dat de leiding-

gevenden beter getraind worden 

en betere sociale ondersteuning 

kunnen bieden.”

Hoe dat concreet moet ingevuld 

worden, valt niet binnen Bart Van 

de Vens onderzoek, maar hij 

stootte in zijn onderzoek vaak op 

het feit dat het de emotionele hulp-

bronnen waren die, los van de taak-

eisen, een effect hadden. “Maar je 

moet ook niet overdrijven: als je 

overste je iedere dag komt vragen 

of het wel goed met je gaat, zou je 

je weleens kunnen gaan afvragen 

of er redenen zijn waarom het niet 

goed met je zou moeten gaan.“

Zijn onderzoek naar welzijn in de 

technologiesector loopt intussen 

nog even door, maar nu wil Bart 

Van de Ven de focus verleggen van 

de technologische sector naar de 

technologie op zich. “Het feit dat 

we door gsm’s altijd en overal kun-

nen gebeld worden, en met smart-

phones zelfs voortdurend online 

zijn, kan ons ‘technostress’ bezor-

gen. Welke invloeden hebben die 

nieuwe technologieën op het welzijn 

en de prestaties van werknemers?” 

 

het zo dat, los van de andere 

dimensies, vooral emotionele hulp-

bronnen, de sociale steun van chef 

en collega’s ook een rol speelde. 

Hun welzijn hangt blijkbaar nauw 

samen met hun relatie met hun 

chef, de collega’s en klanten.  

Met mensen, dus, terwijl ze een 

hele dag met een computer of 

andere technologische hulpmiddelen 

werken.”

Emotionele uitputting
Bart Van de Ven groef ook dieper 

bij zijn respondenten, met name 

naar persoonlijke verschillen op 

emotioneel vlak. “In hoeverre is de 

mate waarin mensen geneigd zijn 

op zoek te gaan naar sociale steun 

ook iets dat positieve of negatieve 

effecten versterkt? We hebben 

gemerkt dat werknemers die zeer 

hoge emotionele taakeisen hebben 

en tegelijkertijd op zoek gaan naar 

sociale steun en die níét terug-

vinden, uiteindelijk het hoogst  

scoren op emotionele uitputting 

één jaar later.” 

Op verschillende vergaderingen 

van het Comité voor Preventie en 

Bescherming op het Werk van de 

bedrijven waarmee Bart Van de 

Ven heeft samengewerkt zijn de 

resultaten voorgesteld aan vakbon-

den en werkgeversvertegenwoordi-

gers. Ook intern in een bedrijfsbro-

chure zijn de belangrijkste resulta-

ten weergegeven. “Wat ze met de 

resultaten dan concreet aanvangen, 

ligt natuurlijk aan de bedrijven zelf. 

Maar het zou niet slecht zijn moch-

onele problemen. Een bouwvakker 

die geen aangepast materiaal ter 

beschikking heeft om fysieke arbeid 

te verrichten, ondervindt sneller 

fysieke klachten. En een informati-

cus die een goede balans ervaart 

tussen cognitief moeilijke taken en 

de beschikbare hulpmiddelen (bij-

voorbeeld een goede computer), 

voelt zich competent en goed in z’n 

vel. In vaktermen is dat het triple-

match principe. Het werd oor-

spronkelijk ontwikkeld en onder-

zocht in de zorgsector, waar werk-

nemers vooral met emotionele 

taakeisen te maken krijgen.”

Maar in de technologiesector, 

waarop het onderzoek zich focuste, 

kwam Bart Van de Ven tot een ver-

rassende bevinding. “We hebben 

meer dan 1.500 werknemers in de 

technologiesector gevraagd waar 

ze vooral mee bezig zijn: met men-

sen, met dingen of met gegevens. 

Vooraf dachten we dat ze vooral 

zouden aangeven met dingen en 

gegevens te werken, vandaar onze 

keuze voor de technologiesector, 

maar iets meer dan 60% van die 

werknemers gaf aan dat ze vooral 

met mensen werken. Het triple-

match principe werd wel groten-

deels bevestigd, maar vaak was 

Wat verklaart dat de ene persoon 

in een bepaalde werksituatie gewel-

dig gestresseerd wordt, of dat hij 

of zij een burn-out gaat ontwikkelen, 

vaak afwezig is en niet naar beho-

ren presteert? En wat verklaart dat 

een andere persoon in een gelijkaar-

dige job net geweldig bevlogen en 

tevreden is? Het waren vragen die 

Bart Van de Ven, pas benoemd als 

doctor-assistent aan de vakgroep 

Personeelsbeleid-, Arbeids- en 

Organisatiepsychologie, zichzelf 

stelde. Voldoende stof voor zijn 

doctoraatsstudie, die zich specifiek 

toespitste op het psychosociaal 

welzijn van werknemers in de tech-

nologiesector.

Taakeisen en hulpbronnen
In zijn onderzoek maakte Bart Van 

de Ven gebruik van het zogenoemde 

Demand-Induced Strain Compen-

sation Model (DISC-Model). Dat is 

een nieuw model over werkstress en 

arbeidsprestatie, waarbij getracht 

wordt werksituaties vanuit een 

beperkt aantal componenten te 

verklaren. “Het komt erop neer dat 

in een specifieke arbeidssituatie, er 

enerzijds een aantal taakeisen te 

onderscheiden zijn die die werk-

In Bart Van de Vens onderzoek 

worden zowel de taakeisen, de 

hulpbronnen als de daaraan ver-

bonden positieve of negatieve 

gevolgen gedefinieerd als multidi-

mensionale begrippen, met een 

emotionele, fysieke en cognitieve 

dimensie. “Eenvoudig gesteld 

ondervindt bijvoorbeeld een emoti-

oneel belaste verpleger (taakeisen) 

die géén emotionele steun (hulp-

bronnen) vindt logischerwijs emoti-

nemer heeft, en anderzijds een 

aantal hulpbronnen die hij ter 

beschikking heeft om die taakeisen 

uit te voeren. Taakeisen, dat kan de 

werkdruk in het algemeen zijn, het 

aantal taken, de mensen waarmee 

je werkt, enzovoort. Als die taken 

mooi in balans zijn met de hulp-

bronnen, zoals steun van collega’s, 

beschikbaarheid van de juiste data, 

fysieke hulpmiddelen, enzovoort, 

zorgt dit ervoor dat men minder 

gestresseerd is en minder gezond-

heidsklachten ervaart. Een teveel 

aan taakeisen kan op zich leiden tot 

negatieve gevolgen zoals een burn-

out, emotionele uitputting of fysieke 

klachten, maar dat kan gecompen-

seerd worden als daar de juiste 

hulpbronnen tegenover staan - het 

compensatieprincipe, in vaktermen.”



LabWater systemen NU TOT 30% KORTING
Onderwijs & Wetenschap

Veolia Water Solutions & Technologies Belgium biedt u in deze moeilijke economische tijd de 
mogelijkheid om te bezuinigen op de kosten voor (Ultra)puur water. T/m 31 juli 2012 kunt u als 
onderwijs- of wetenschapsinstelling genieten van korting op ons gehele ELGA LabWater port-
folio tot maar liefst 30% bij inruiling van uw huidige systeem*.

Met ELGA LabWater haalt u een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar systeem in huis dat u 
(Ultra)Puur water kan leveren in de door u gewenste zuiverheid en volume.

En dit tegen zeer scherpe tarieven voor zowel aanschaf als operationele kosten.

*VWS Belgium is ten alle tijde gerechtigd de actie zonder opgave van reden te beëindigen. De voorwaarden en aanbie-
ding zijn onder voorbehoud van eventuele type-, druk- of zetfouten. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere 
acties.

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Line Wattez
Veolia Water Solutions & Technologies Belgium
Esperantolaan 5 - 3300 Tienen
+32 (0)491 16 67 86 - line.wattez@veoliawater.com
www.veoliawaterst.be - www.elgalabwater.com
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media figuur Paula Sémer een 

eredoctoraat van de Universiteit 

Gent. Die wil haar zo bedanken 

voor haar maatschappelijke inzet, 

haar pionierswerk voor radio en 

televisie en haar bijdrage tot de 

popularisering van de wetenschap.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: VRT-Archief

Eredoctoraat voor televisiecoryfee 

Paula Sémer, geboren op 9 april 

1925, begon haar mediacarrière in 

1944 als presentatrice en actrice 

in hoorspelen. Toen het NIR negen 

jaar later met de eerste Vlaamse 

tv-uitzendingen begon, mocht zij 

zich tot de eerste omroepsters 

rekenen en bovendien vertolkte ze 

op de eerste avond de vrouwelijke 

hoofdrol in de uitgezonden komedie 

Drie dozijn rode rozen.

Al snel voegde de omroepster-

actrice ook presenteerwerk toe 

aan haar televisiecurriculum. Zo 

was ze het gezicht van de vrouwen-

programma’s Vrouwenspiegel en 

Penelope. Met dat laatste bracht ze 

heel wat controverse teweeg door 

onder andere de eerste tv-geboorte 

in Vlaanderen op televisie uit te 

zenden en door over seksualiteit te 

spreken. 

Paula Sémer zette zich ook actief in 

voor de strijd tegen kanker. Ze 

slaagde erin borstkanker uit de 

taboe sfeer te halen door dat 

onder werp bespreekbaar te maken 

op televisie. Samen met dokter Jaak 

Janssens schreef ze bovendien het 

boek Leven met borstkanker.

twee jaar geleden nog een ster van 

de Vlaamse Televisie Academie 

voor haar rijk gevulde carrière.

Behalve aan Paula Sémer reikt de 

Universiteit Gent op Dies Natalis ook 

nog zes andere eredoctoraten uit.

Het televisieboegbeeld ging in 

1990 met pensioen, maar heeft 

sindsdien niet stilgezeten.  

Ze schreef bijvoorbeeld het boek 

Goeden avond dames en heren, 

zetelde in de Senaat, dook even op 

in de televisieserie Thuis en ontving 

p Eredoctoraat van de faculteit Wetenschappen  

Prof. dr. Masatoshi Takeichi  Directeur van het Riken Center for Developmental 

Biology (Kobe, Japan) en directeur van het Laboratory for Cell Adhesion and Tissue 

Patterning (Kobe, Japan)

p Eredoctoraat van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Prof. dr. Désirée van der Heijde  Verbonden aan het Leiden University Medical 

Center (NL) en senior researcher bij het Diakonhjemmet Hospital Oslo (Noorwegen)

p Eredoctoraat van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur   

Prof. dr. Osamu Motojima  Directeurgeneraal van ITER International Organization  

(Cadarache, Frankrijk), het grootste onderzoeksproject ter wereld 

p Eredoctoraat van de faculteit Economie en Bedrijfskunde  

Prof. dr. Arnoud De Meyer  Rector van de Singapore Management University, 

alumnus en ouddocent van de UGent 

p Eredoctoraat van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen  

Prof. dr. Paul R. Sackett  Verbonden aan de University of Minnesota (VS), op  

wereldvlak een autoriteit op het gebied van gebruik van assessmentinstrumenten 

en psychologische tests bij selectiebeslissingen.

p Eredoctoraat van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen  

Prof. dr. Saskia Sassen  Bekleedt de Robert. S. Lyndleerstoel aan de Columbia 

University (VS) en visiting professor aan de London School of Economics (UK).  

Een van de belangrijkste auteurs van wetenschappelijke publicaties over stads

ontwikkeling vanuit sociologisch oogpunt.

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

www.restaurantdegraslei.be

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



Info p 
p  Prof. Herwig Reynaert 
  Vakgroep Politieke Wetenschappen
  Tel. 09 264 68 71 
  Herwig.Reynaert@UGent.be 
p  Eline Van Bever
  Tel. 09 264 69 73
  Eline.Van.Bever@UGent.be
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Maar liefst 75 procent van alle Europese 

regels werken in op het lokale niveau: 

steden en gemeenten. In de meeste 

(kleine) gemeenten voelen ze alleen  

negatieve gevolgen. Maar er valt ook 

heel wat geld te rapen in Europa.  

En als gemeente kan – of liever: moet – 

je die regels beïnvloeden.

Auteur: Stefanie Van den Broeck | Fotograaf: Nic Vermeulen

De invloed van Europa op lokale besturen

Europa huist in ieder dorp

Herwig Reynaert. “De verschillende 

Europese besturen proberen alle-

maal te wegen op het beleid. En 

gezien de ene zijn voordeel voor 

een ander een nadeel kan zijn, 

moeten ook de Vlaamse gemeenten 

hun rol spelen. Door intensief te 

lobbyen bijvoorbeeld.”

Brussel: dichtbij en toch  
ver weg
Makkelijk zat, zou je denken. Want 

Brussel – het centrum van Europa 

– ligt in Vlaanderen. De stap om te 

gaan lobbyen is dus snel gezet. 

“Dat zou je inderdaad vermoeden”, 

zegt Herwig Reynaert. “Maar de 

werkelijkheid is contradictorisch. 

Net doordat we zo dichtbij zijn, ver-

liezen we kansen. Stel je voor dat je 

als Duitser in een lobbygroep werkt, 

in hartje Brussel. Dan kan je na het 

werk makkelijk nog wat informele 

recepties en bijeenkomsten bijwonen. 

Terwijl je als Vlaming na een lange 

werkdag meestal snel weer naar 

Oostende of Hasselt vertrekt. Maar 

het zijn net die informele contacten 

die erg cruciaal kunnen zijn.”

Europa in onze steden en gemeen-

ten: het lijkt misschien wat ver van 

ons bed. Maar er zijn tal van voor-

beelden. Eline Van Bever denkt 

spontaan aan de Europazolder in 

Tielt, waar burgers alle informatie 

over ons continent kunnen 

op snorren. Maar niet alle Europese 

verhalen zijn even rooskleurig, weet 

Herwig Reynaert. “Denk maar aan 

de vele dolende Roma in Gent. Dat is 

een internationaal probleem dat in 

onze stad ontspoort. Burgemeester 

Daniël Termont heeft er al vaak op 

gewezen: dit is niet alleen zijn pro-

bleem, maar ook dat van Barroso, 

de voorzitter van de Europese 

Commissie. Maar we zijn al te vaak 

getuige van een rondje zwarte-

pieten: de lokale besturen schuiven 

de schuld door naar het federale 

niveau, dat op haar beurt naar 

Europa wijst. Terwijl we net sàmen 

naar een oplossing moeten zoeken.

Nieuwe mentaliteit
Wie tijdens het lezen van de vorige 

paragrafen uit de lucht kwam val-

len, is – helaas – niet de enige.  

We weten met z’n allen veel te  

weinig over Europa, vindt Herwig 

Reynaert. “Vroeger hoorde je vaak 

dat Europa iets was voor politici op 

hun retour, maar gelukkig verandert 

die mentaliteit. Zelfs iemand als 

Marianne Thyssen kiest nu heel 

bewust voor het Europese niveau. En 

uiteraard hebben we als Vlamingen 

een stapje voor, met Herman Van 

Rompuy als Europees president. 

Dat verhoogt de belangstelling.” 

Maar gaat dat grote, logge Europese 

systeem ons petje niet te boven? 

“Persoonlijk vind ik de Europese 

politiek helemaal niet zo complex.” 

Herwig Reynaert glimlacht. “In ver-

gelijking met de Belgische situatie 

is het zelfs heel eenvoudig!” 

vaak te duur om een voltijdse kracht 

aan te nemen die zich alleen maar 

bezighoudt met Europese subsidies. 

Nochtans zou die zichzelf kunnen 

terugverdienen, want er zijn heel veel 

subsidiekranen. Kleine gemeen ten 

zouden bijvoorbeeld kunnen samen-

werken om de kosten van zo’n  

ambtenaar samen te dragen.”

Bottom-up
Europa is niet alleen ‘verticaal’  

aanwezig (wetten die van bovenuit 

naar onderen worden geduwd), 

maar ook horizontaal. Denk maar 

aan de vele – ietwat folkloristische 

– zustersteden die ons continent 

rijk is. “Europa moedigt de lokale 

besturen aan om over de grens te 

kijken en te leren van andere steden 

en gemeenten”, zegt Eline Van Bever. 

“Er zijn heel wat zogenaamde good 

practices: goede voorbeelden waar 

we iets van kunnen leren. Maar onze 

Vlaamse gemeenten zijn soms wel 

benadeeld. Neem nu Eurocities, de 

samenwerking tussen Europese 

steden. Om daarbij te mogen horen, 

moet je minstens 250.000 inwoners 

hebben. Gent en Antwerpen kunnen 

daar hun stem laten doorwegen, 

maar kleine dorpen vallen sowieso 

uit de boot.”

En toch kunnen ook die kleine 

gemeenten doorwegen op het 

Europese beleid. Dan gaat het om 

de zogenaamde bottom-upwerking: 

invloed uitoefenen van onderuit. “Er 

wordt over een hele resem zaken 

beslist op Europees niveau. Als de 

lokale besturen lijdzaam toekijken, 

dan kunnen die regels – over milieu 

en landbouw bijvoorbeeld – weleens 

erg nadelig uitdraaien”, gelooft  

Intussen weten we wel dat Europa 

een sterke invloed heeft op onze 

eigen regels en wetten. Vooral op 

Vlaams en federaal niveau wordt 

daar geregeld over gesproken. 

Maar de grote meerderheid van 

die Europese regels – 75 procent 

– hebben een invloed op het lokale 

niveau, vertelt Eline Van Bever, 

assistente aan het Centrum voor 

Lokale Politiek van de UGent. 

Samen met professor Politieke 

Wetenschappen Herwig Reynaert 

voert zij onderzoek naar de invloed 

van Europa op die lokale besturen. 

“We hebben een grote groep 

Vlaamse gemeente- en OCMW-

secretarissen bevraagd”, vertelt 

Van Bever. “Zij voelen vooral de 

top-down-impact: de vele regeltjes 

die Europa hen oplegt. En daar 

staan ze vrij negatief tegenover. 

Neem nu de liberalisering van de 

energiemarkt: daardoor verliezen 

de gemeenten hun rol in de verkoop 

van energie. Een ander voorbeeld: 

alle huizen moeten van Europa aan-

gesloten zijn op de riolering. Voor 

de steden is dat geen probleem, 

maar voor een landelijke gemeente 

kan dat een serieuze duit kosten.”

Nochtans kunnen de gemeenten ook 

heel wat centen vinden in Euro pa, 

benadrukt Herwig Reynaert. “De 

meeste besturen zijn zich goed 

bewust van die Europese geldpot. 

En ze halen hier en daar wel wat 

subsidies binnen. Helaas is dat 

meestal maar een habbekrats.  

Terwijl er heel veel potentieel is. 

Maar om aan die middelen te  

geraken, is er genoeg kennis 

nodig.” En middelen, ironisch genoeg. 

“Voor een kleine gemeente is het 

Meer ontdekken?
Op  20  maart  2012  organiseert  de  vakgroep   

Politieke Wetenschappen haar 13e congres over 

lokale en provinciale politiek. Uiteraard zijn de 

komende gemeenteraadsverkiezingen de rode 

draad doorheen deze dag. Die wordt trouwens 

afgesloten met een lijsttrekkersdebat.
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KortKort
p UGENT HEEFT NIEUWE 

VERTRoUWENSPERSooN
Sinds 1 november 2011 is Sara Drieghe aan de slag 

als vertrouwenspersoon bij de UGent. “Dat betekent 

dat personeelsleden van de universiteit bij mij terecht 

kunnen als ze lijden onder psychosociale belasting ver-

oorzaakt door het werk”, vertelt ze. “Dat kan bijvoor-

beeld het gevolg zijn van conflicten, geweld, pesterijen 

of ongewenst seksueel gedrag. Daarnaast werk ik 

beleidsmatig aan de uitbouw van een preventieplan 

dat die belasting zo veel mogelijk moet voorkomen en 

het welzijn op het werk moet verbeteren.” Dat de 

UGent daartoe net nu een vertrouwenspersoon aan-

neemt, is niet toevallig. Welzijn op het werk bevorde-

ren maakt immers deel uit van het groeiplan. 

Sara Drieghe was omwille van haar ervaring in dit 

domein de geknipte kandidate voor de job. 

Meer info: Sara.Drieghe@UGent.be of tel. 09 264 42 53

De nieuwe centrale faculteitsbibliotheek bevindt zich in 

de Rozier 44, in het oorspronkelijke Institut des Scien-

ces van het Plateaucomplex tegenover de Boekento-

ren. Het gebouw is daartoe grondig verbouwd en gere-

noveerd. In 2013 volgt de tweede fase en in 2014 

moeten alle vakgroepbibliotheken verhuisd zijn naar 

het Roziergebouw. De nieuwe bibliotheek wordt dan 

meteen de grootste openkastbibliotheek in Gent.

Na de eerste fase zijn reeds 120.000 boeken in open 

kast raadpleegbaar en nog eens circa 68.000 volu-

mes via het depot. Momenteel zijn in de bib 221 werk-

plekken beschikbaar voor studie en voor het raadple-

gen van boeken. Studenten en onderzoekers zijn er 

welkom van maandag tot en met donderdag tussen 9 

tot 20 uur, op vrijdag tot 17 uur.

Meer info: www.flw.UGent.be/bibliotheek

DURF DENKEN IN SMS’jES

Ik benijd je.

Hoe jij huppelt over de regels,

hier en daar een pauze. inlast

en daarna weer verdergaat.

Hoe jij (denken) tussen haakjes

denkt te zetten.

Denkt. 

Met dat sms’je kaapte Lore Christiaens uit de tweede 

bachelor Politieke Wetenschappen de ereplaats weg 

in de poëziewedstrijd van de Universiteit Gent. Zij was 

een van de 460 UGent’ers die op de juiste manier een 

gedicht instuurden. De universiteit bundelt de beste 

resultaten in een gedichtenboekje. 

Info: communicatie@UGent.be.

p IN GALoP oP jE STALEN RoS
Het woord ‘fiets’ verwijst in het Duits naar een ersastz-

paard, naar analogie met ‘stalen ros’. Dat ontdekte 

professor Gunnar de Boel van de vakgroep Letter-

kunde van de UGent eerder toevallig toen hij Duitse 

vrienden op bezoek had. Toen hij hen cider schonk, 

vertelden zij hem dat appelwijn in het zuidelijke Rijnland 

Viez (uitgesproken als fiets) krijgt. Viez is een verkorte 

‘kopvorm’ (zoals auto van automobiel) van vice-vinum. 

In het Rijnland benoemen ze cider dus als ‘vice-wijn’ of 

‘ersatz-wijn’. De Boel legde het verband met de fiets. 

Die noemen we ook wel stalen ros en is dus met 

andere woorden een ersatzpaard.

Info: Gunnar.deBoel@UGent.be 

p DE UGENT… VIND IK LEUK!
De UGent durft denken en lokt dan ook geregeld discussie 

uit. Voortaan kan dat ook op de socialnetworksite 

Facebook. Via de link www.facebook.com/UGent kom 

je op de officiële pagina van de universiteit terecht.  

Daar kan je aangeven dat je de Universiteit Gent leuk 

vindt, reageren op de statusupdate van de universiteit, 

foto’s bekijken of op de hoogte blijven van alle UGent-

evenementen en aanduiden of je wel, niet of misschien 

aanwezig zult zijn. De universiteit lanceert regelmatig 

leuke acties via Facebook, dus houd dit goed in de 

gaten! Je kan de UGent ook volgen via Twitter  

(www.twitter.com/UGent)

p 48 KLEINE BIBLIoTHEKEN VERENIGD 
IN NIEUWE FACULTEITSBIBLIoTHEEK 

Een bibliotheekcollectie van ruim 670.000 volumes, 

verspreid over 48 vakgroep- en seminariebibliotheken 

aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, tot nu toe 

op 222 verschillende locaties in de stad, krijgt tegen 

2014 onderdak in één nieuwe faculteitsbibliotheek 

aan de Rozier. Op 17 februari 2012 is de eerste fase 

van de verhuis afgerond.

“De centralisatie staat los van de renovatie van de 

Boekentoren, maar past binnen de grotere reorgani-

satie van de bibliotheken van de UGent”, zegt Saskia 

Scheltjens. “Door de centralisatie worden toegankelijk-

heid en ontsluiting gelijkvormig.”
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Het echtpaar Liesbeth Temmerman en 

Maarten Meire werkt deeltijds bij de 

vakgroep Tandheelkunde en deeltijds in 

een privépraktijk. Vorig jaar beslisten 

ze plankgas te geven om hun doctoraat 

af te werken. Het was hels, want  

intussen waren er ook twee jonge kind-

jes in het gezin. Maar in december vorig 

jaar verdedigden ze met succes hun 

doctoraat, op dezelfde dag dan nog wel. 

Auteur: Hilde Pauwels | Fotograaf: Nic Vermeulen

Negenproef met Liesbeth Temmerman  
en Maarten Meire

Echtpaar doctoreert  
op zelfde dag

Het gebeurt niet vaak dat een 

koppel samen doctoreert. Hoe 

leerden jullie elkaar kennen?

Liesbeth Temmerman: “We zaten 

in hetzelfde jaar en vanaf de 

tweede kandidatuur waren we een 

koppel. Na de opleiding konden we 

allebei aan de universiteit blijven 

om ons te specialiseren, weliswaar 

elk in een andere richting. Binnen 

de tandheelkunde ontstaan wel 

vaker koppels. Dat komt ook omdat 

we als student zodanig hard moe-

ten werken en lange dagen maken, 

dat je aangewezen bent op elkaar.”

En nu, wat brengt de toekomst? 

overwegen jullie samen een 

praktijk op te starten? 

Liesbeth Temmerman: “Het is fijn 

aan de universiteit te werken en 

nog bezig te zijn met het begeleiden 

van ManaMa-studenten. Ook 

werken we allebei graag in de 

privé praktijk waaraan we zijn  

verbonden.”

Maarten Meire: “Een eigen praktijk 

op termijn sluit ik niet uit, maar is 

nu niet aan de orde. Want als je er 

slechts deeltijds kan werken, is het 

niet zinvol in een eigen praktijk te 

investeren. Nu is de combinatie 

met de universiteit heel leuk.”

Tandheelkunde is geen 

vanzelfsprekende keuze. 

Waarom kozen jullie eigenlijk 

voor dit vak? 

Liesbeth Temmerman: “Het zit 

wellicht in de genen. Hier aan de 

faculteit zie je wel meer zonen en 

dochters van tandartsen. Het toeval 

wil dat mijn moeder en de vader van 

Maarten elkaar kennen, want ze 

studeerden ook allebei voor tand-

arts en oefenen het beroep nu uit.”

Maarten Meire: “Ik twijfelde tussen 

bio-ingenieur, klassieke filologie of 

tandheelkunde. Het ging dus ruim, 

en wat de doorslag gaf, weet ik niet 

meer zo goed. Ik vermoed dat het 

met werkzekerheid te maken had. 

En geen moment had ik spijt van 

mijn keuze.”

Hoe zien de perspectieven er 

voor jonge tandartsen uit? 

Liesbeth Temmerman: “Er dreigt 

een tekort aan tandartsen, we 

worden nu al geconfronteerd met 

heel veel werk.”

Maarten Meire: “Ook is er een 

vervrouwelijking van het beroep. 

Vrouwen kiezen meer voor deeltijds 

werk of het werken in een groeps-

praktijk. Werk verzekerd dus.” 

Liesbeth, waarover gaat jouw 

doctoraat?

Liesbeth Temmerman: “Ik onder-

zocht het cryopreserveren of 

invriezen van tanden om ze daarna 

bij dezelfde persoon te kunnen 

transplanteren. De vraag was of 

het invriezen negatieve invloed had 

op de tanden en weefsels zoals het 

ligament, bloedvaten enzovoort. 

Dat bleek niet zo, de eigenschappen 

van de cellen bleken nog dezelfde 

en weefselherstel na transplantatie 

van ingevroren tanden trad op. 

Alhoewel er reeds succesvolle 

case reports verschenen, is er nog 

meer klinisch onderzoek noodzake-

lijk voordat de techniek op grote 

schaal kan toegepast worden. Ook 

zijn er nog technische obstakels, 

opnieuw kunnen ingroeien en dan 

benaderde ik het terrein van  

Maarten. Het was leuk om een 

beroep te kunnen doen op zijn  

kennis.”

Het uitwerken van een 

doctoraat is een zware periode. 

Valt dit beter mee als je er 

samen voor gaat? 

Maarten Meire: “Het onderzoeks-

werk stond begin vorig jaar op 

punt, maar het schrijfwerk vergde 

nog maandenlang werk. Het was 

een zware periode. We hebben 

immers ook twee kindjes van nu 

3,5 jaar en 16 maanden, en werken 

allebei halftijds in een privépraktijk. 

Dat brengt ook werk met zich mee, 

zoals het schrijven van verslagen, 

voorbereiding, planning, administra-

tie. Het samen finaliseren van het 

doctoraat was dus niet de meest 

voor de hand liggende optie, maar 

we wilden vermijden dat één van de 

twee zou achterblijven.”

Hoe heb jij die periode ervaren? 

Liesbeth Temmerman: “Die dead-

line was echt wel nodig. Ik was 

twee keer met bevallingsverlof en 

toen lag het doctoraat stil. Daardoor 

kreeg ik het gevoel dat het allemaal 

nogal aansleepte. Het vergde thuis 

een andere organisatie, met onder 

meer een kindermeisje en veel 

opvang bij onze ouders. Want we 

werkten vaak in het weekend door. 

We misten onze kindjes vaak en 

zijn blij dat we ze nu meer aan-

dacht kunnen geven.”

zoals de aanwezigheid van erkende 

tandbanken. Die zijn er in België 

momenteel niet. Net als in andere 

landen ging in geval van tandverlies 

alle aandacht naar implantaten. 

Maar bij jonge patiënten kan auto-

transplantatie van eerder ingevroren 

tanden zinvoller zijn.”

En wat omhelst het doctoraat 

van jou? 

Maarten Meire: “Mijn vakgebied is 

de endodontologie, wat neerkomt 

op de studie van de pulpa: de weke 

kern in de kroon en de wortel van 

de tand. Ik deed onderzoek naar de 

toepassing van lasers bij desin-

fectie, reiniging en afdichting van 

het wortelkanaal. Wanneer de 

zenuw afsterft, kan het wortelkanaal 

besmet raken en moet het gereinigd 

worden. Ik testte onder meer  

verschillende golflengtes van lasers. 

Ook ging ik na hoe je met een laser 

spoelmiddelen kunt activeren.  

Eén lasergolflengte gaf goede resul-

taten op gebied van desinfectie en 

reiniging, en biedt perspectieven.”

Konden jullie elkaar helpen met 

de voorbereiding?

Liesbeth Temmerman: “Inhoudelijk 

deden we allebei ons ding. Maarten 

is sterker in Engels vakjargon en 

las mijn werk wel na. Maar het 

schrijven van een overkoepelende 

beschouwing doe je alleen. Er was 

ook wel een raakvlak tussen mijn 

doctoraat en de endodontologie. Bij 

een transplantatie is het belangrijk 

dat zenuwweefsel en bloedvaten 

Het  doctoraatsonderzoek  van  Liesbeth 
Temmerman  gaat  over  het  bewaren  van 

tanden bij extreem  lage temperaturen. Pro

motoren  waren  prof.  Guy  De  Pauw  en  prof. 

Hilde Beele. 

Het  onderzoek  van  Maarten Meire  behandelt 

de  toepassing  van  lasertechnologie  bij  desin

fectie,  reiniging  en  afdichting  van  wortel

kanalen.  Promotoren  waren  prof.  Roeland   

De Moor en prof. Tom Coenye. 

Info p 
p  Dr. Liesbeth Temmerman
  Vakgroep Tandheelkunde   

Afdeling Orthodontie
  Tel. 09 332 40 00
  Liesbeth.Temmerman@UGent.be 

p  Dr. Maarten Meire
  Vakgroep Tandheelkunde   

Afdeling Restauratieve 
Tandheelkunde & Endodontologie

  Tel. 09 332 40 00
  Maarten.Meire@UGent.be

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het  werk  en  de  toekomstplannen  van  een 

doctorandus/a.



In het NVIC zijn gastenkamers ingericht voor onderzoekers en studenten. 
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Het Nederlands-Vlaams Instituut in 

Caïro is een academisch centrum dat 

diensten verleent aan wetenschappers 

en studenten van acht universiteiten, 

waaronder de UGent. Onze ‘Campus 

Egypte’ bestaat 40 jaar en werd  

onlangs grondig gemoderniseerd. 

Mede dankzij de Egyptische transitie 

floreert het instituut als nooit tevoren.

Auteur: Katrien Depoorter | Fotograaf: Matjaz Kacicnik

Maak kennis met 
‘Campus Egypte’

NVIC viert 40-jarig bestaan 
en geslaagde renovatie

hoe het leger de macht zal over-

dragen. Nadien kan het alleen maar 

verbeteren. Zowel voor Egypte als 

voor het NVIC zie ik de toekomst op 

langere termijn toch wel positief 

in”, besluit Jo Van Steenbergen. 

 

deuren van de gevangenissen  

werden geopend … Gelukkig heeft 

Nederland toen speciale security 

gestuurd”, vertelt Jo Van Steen-

bergen. “Uiteraard had het ook zijn 

voordelen iemand ter plaatse te 

hebben die de zaak voor ons kon 

opvolgen. Peter hield ons op de 

hoogte van de laatste ontwikkelin-

gen, we kregen informatie uit eer-

ste hand over wat er allemaal aan 

het gebeuren was. Toen het aftre-

den van Moebarak een feit was, 

was hij erbij op het Tahrirplein. Een 

heel unieke ervaring. De euforie 

van de mensen was onbeschrijfe-

lijk, zo vertelde hij ons. Voor veel 

mensen was dat het mooiste dag 

van hun leven. Egyptenaren uit alle 

lagen van de bevolking, jong en oud, 

mannen en vrouwen, van de stad 

of het platteland … allemaal kwamen 

ze op straat en discussieerden 

over hoe het nu verder moest.”

Transitie naar democratie
Maar hoe móet het nu verder? Een 

jaar later is de euforie voor velen 

omgeslagen in desillusie, nu het 

leger de macht maar moeizaam wil 

overdragen. De onduidelijkheid over 

de toekomst heeft ook een invloed 

op de werking van het NVIC. “Als 

we projecten willen opzetten weten 

we niet wie onze gesprekspartners 

zullen zijn. En als we al mensen  

vinden, dan weten we niet waar ze 

voor staan en of ze hun beloftes 

zullen nakomen.” Er vindt een radi-

cale omwenteling plaats in Egypte. 

Zonder het instituut zou onderzoek 

ter plaatse momenteel onmogelijk 

zijn. Nu kan het wel, maar moeizaam. 

Het leger zet projecten vaak onte-

recht on hold vanwege de veiligheid. 

“De onzekerheid waar alle Egypte-

naren en dus ook het Instituut in 

verkeren, zal zeker nog een aantal 

maanden voelbaar zijn, tot na de 

presidentsverkiezingen en tot  

wanneer duidelijk is wanneer en 

Op de bovenste verdieping zijn  

kamers voorzien waar onderzoekers 

en studenten kunnen logeren”, licht 

Jo Van Steenbergen de werken 

verder toe. Het afronden van de 

renovatie en het jubileum naar  

aanleiding van 40 jaar NVIC werden 

begin 2012 gevierd met een feest 

dat drie dagen heeft geduurd. 

oude rotstekeningen
Acht universiteiten zijn bij het NVIC 

betrokken: zes Nederlandse en 

twee Belgische. De Universiteit 

Gent is toegetreden in 1993. 

Enkele hoogtepunten van de 

samen werking zijn het ERC-Starting 

Grant project in verband met 

staatsvormingsprocessen in het 

laat-middeleeuws en vroegmodern 

Egypte en het onderzoek naar 

oppositiebewegingen in Egypte.  

En dan is er ook nog het project 

Lascaux aan de Nijl. Een team 

archeologen van de Koninklijke 

Musea voor Kunst en Geschiedenis 

vond in 2008 rotstekeningen terug 

die tot de oudste van Egypte behoren. 

Het is de UGent die heeft kunnen 

achterhalen hoe oud de tekeningen 

werkelijk zijn, namelijk minstens 

15.000 jaar.

Arabische lente 
Door de massale betogingen in de 

regio is het instituut in februari 

vorig jaar voor het eerst in zijn 

geschiedenis een aantal weken 

gesloten geweest. De meeste 

medewerkers en studenten zijn 

geëvacueerd. Adjunct-directeur 

Peter Verkinderen is gebleven om 

een oogje in het zeil te houden. 

“Het is best spannend geweest.  

De politie is op een bepaald moment 

uit het straatbeeld verdwenen, de 

In een statig herenhuis op het 

eiland Zamalek in Caïro is het 

Nederlands-Vlaams Instituut (NVIC) 

al vier decennia lang gehuisvest. 

Onderzoek doen en onderwijs vol-

gen in het hartje van de Arabische 

wereld is niet evident, maar dankzij 

onze Egyptische campus kan het 

wel en zelfs in goede omstandighe-

den. 

Master behalen aan de Nijl
Voorzitter Jo Van Steenbergen van 

de vakgroep Talen en Culturen van 

het Nabije Oosten en Noord-Afrika 

Het NVIC legt zich ook toe op het 

faciliteren van onderzoeksprojecten 

ter plaatse. “Het zorgt dat we met 

de juiste mensen in contact komen, 

sites kunnen bezoeken voor veld-

werk, toegang krijgen tot archieven 

en bronnen …”, zegt professor Van 

Steenbergen. Verder voert het 

instituut ook zelf onderzoek uit en 

biedt het stageplaatsen aan stu-

denten. “Onder dienstverlening ver-

staan we dat het NVIC inhoudelijke 

en praktische vragen van de media 

beantwoordt, maar bijvoorbeeld 

ook de uitwisseling van materiaal 

met musea valt daaronder.”

Prachtig gerenoveerd
Het pand werd heel recent volledig 

gerenoveerd en omgebouwd tot 

een moderne universiteitscampus. 

“De bibliotheek die een specifieke 

collectie over Egypte heeft, is 

prachtig verbouwd. Er is nieuwe 

ICT-infrastructuur voorzien en de 

catalogus van de bibliotheek is toe-

gankelijk geworden vanuit Vlaande-

ren en Nederland. Ook de kantoren 

en de lesruimtes zijn aangepast 

aan de hedendaagse normen. 

reist minstens één keer per jaar 

naar het NVIC voor zijn onderzoek. 

Hij legt ons uit wat de meerwaarde 

ervan is voor de Universiteit Gent. 

“De werking van het instituut is  

gebaseerd op drie pijlers: onderzoek, 

onderwijs en dienstverlening.  

In 2009 heeft de UGent een bilate-

raal akkoord gesloten met het 

NVIC waardoor uitwisseling van 

studiepunten voor het behalen van 

een masterdiploma nu mogelijk is. 

Hoewel het instituut wordt bestuurd 

door Nederlanders en Vlamingen, 

waaronder UGent’er Peter  

Verkinderen die adjunct-directeur 

is, zijn de docenten die er lesgeven 

voornamelijk Egyptenaren. Het  

onder wijsprogramma in Egypte sluit 

dankzij het akkoord perfect aan bij 

het programma van de UGent en 

dat is volgens Jo Van Steenbergen 

een enorme stap vooruit. “Sinds-

dien is het aantal studenten dat er 

zijn opleiding afrondt verdubbeld. 

Het is de kers op de taart.  

De theorie die ze hier hebben  

geleerd op gebied van taal, cultuur, 

geschiedenis en religie, brengen ze 

daar in de praktijk.”

Info p 
Prof. Jo Van Steenbergen
Vakgroep Talen en Culturen van het 
Nabije Oosten en NoordAfrika
Tel. 09 264 38 05
Jo.VanSteenbergen@UGent.be

De Belgische ambassadeur Bruno Nève de Mévergnies 
met Luc François en Jo Van Steenbergen (UGent) in Caïro. 

Het pand van het NVIC in Caïro is een statig herenhuis.
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Een huisarts heeft aandacht voor de 

fysieke klachten van patiënten én voor 

hun emotionele zorgen. Maar pikt hij 

die signalen ook op als er een taal-

barrière is? En welke invloed hebben 

culturele verschillen tijdens het con-

sult? Die vragen stelde doctoraats-

studente Stéphanie De Maesschalck 

zich. “Je bewust zijn van de valkuilen  

die een consult met migranten met 

zich meebrengt, voorkomt vaak dat  

je er daadwerkelijk intrapt”, klinkt het.

Auteur: Stéphanie Poelman | Fotograaf: Nic Vermeulen

Eerste Belgisch onderzoek naar communicatie 
tussen arts en anderstalige patiënt

“Een handleiding voor 
consultaties met  

dé migrant bestaat niet”
worden. “Ik verwachtte dat hoe 

slechter iemand de gemeenschap-

pelijke taal van het consult - Neder-

lands, Engels, Frans,… - beheerst, 

hoe minder de emoties aan bod 

zouden komen”, gaat Stéphanie De 

Maesschalck verder. “Maar omdat 

patiënten die geen enkele gemeen-

schappelijke taal hebben met de 

arts meestal een beroep doen op 

een tolk, hebben zij daar toch de 

mogelijkheid toe. De moeilijkheden 

nemen toe wanneer iemand de 

taal slechts matig beheerst. Ander-

zijds toonde mijn onderzoek aan 

dat artsen minder ingaan op emoti-

onele signalen als er een tolk aan-

wezig is, ook al brengt die de 

gevoelens van de patiënt wel goed 

over. Zo volgde ik het consult van 

een koppel uit het Midden-Oosten 

waarvan de vrouw pijn had in de 

onderbuik. Enkel de man sprak een 

beetje Engels en ook de arts 

beheerste die taal matig. Als de 

arts een urineonderzoek voorstelt, 

kijkt de vrouw plots zeer verschrikt 

en begint ze duidelijk ongerust een 

gesprek met haar man in hun moe-

dertaal. We hebben dat gesprek 

laten vertalen en daaruit bleek dat 

zij uit dat onderzoek afleidde dat ze 

zwanger was, terwijl ze dat hele-

maal niet wou en eigenlijk ook niet 

was. Maar de arts gaat gewoon 

verder waarmee hij bezig was en 

sluit de consultatie af. Wanneer 

het koppel zijn praktijk verlaat, 

zelfs dé Afrikaanse man bestaat 

immers niet. Maar het is wel 

belangrijk dat je je er bewust van 

bent dat die patiënt andere waar-

den en verwachtingen kan hebben. 

Daar kan je op inspelen door vooraf 

naar die verwachtingen te polsen 

en tijdens het onderzoek bijvoor-

beeld te vragen of het goed is als je 

nu even naar de longen luistert. Je 

moet als arts tijdens elk consult 

aandacht hebben voor het verhaal 

van je patiënt, maar bij een migrant 

is dat nog belangrijker en moet je 

nog meer vragen stellen. We noe-

men dat respectvolle nieuwsgierig-

heid.”

Matige taal, weinig emoties
Taalbarrières hebben wel invloed, 

vooral wanneer emoties besproken 

Respectvolle nieuwsgierigheid
Opvallend was dat culturele ver-

schillen veel minder een rol spelen 

tijdens het consult dan Stéphanie 

De Maesschalck en Myriam Deveu-

gele hadden verwacht. “Patiënten 

passen zich aan de situatie aan 

waarin zij zich bevinden”, legt deze 

laatste uit. “Als het in hun cultuur 

bijvoorbeeld de gewoonte is om 

weinig oogcontact te maken, maar 

migranten ondervinden dat daar-

door in België vaak misverstanden 

ontstaan, dan zullen zij dat gedrag 

tijdens een doktersconsult vrij snel 

achterwege laten.” 

“Je mag als arts dus niet zomaar 

denken ‘dat is een Afrikaan, die zal 

ik wel niet mogen aanraken tijdens 

het onderzoek”, pikt Stéphanie De 

Maesschalck in. “Dé migrant of 

deling dat ze ‘iets’ wou doen rond 

migranten en hun communicatie 

met artsen”, pikt professor Myriam 

Deveugele in. Zij is als doctor in de 

medische wetenschappen verbonden 

aan de vakgroep Huisartsgenees-

kunde en Eerstelijnsgezondheids-

zorg. “In onze multiculturele samen-

leving is het belangrijk dat migranten 

de Nederlandse taal leren, maar ze 

verdienen wel dezelfde kwalitatieve 

gezondheidszorg zolang dat nog 

niet of onvoldoende het geval is. We 

zijn binnen de vakgroep al langer 

geïnteresseerd in de communicatie 

tussen artsen en patiënten, dus de 

suggestie van Stéphanie sloot daar 

mooi bij aan. Al moest ze haar 

onderzoeksvraag nog verfijnen. Het 

was uiteindelijk het onderzoek zelf 

dat haar leidde naar de vraag welke 

invloed taal- en culturele verschillen 

hebben tijdens gesprekken over 

emoties tussen arts en patiënt.” Om 

dat te onderzoeken nam Stéphanie 

De Maesschalck plaats in de wacht-

zaal van verschillende huisarts-

praktijken die zich in de wijken van de 

negentiende-eeuwse gordel rond 

Gent bevinden. Wanneer daar 

iemand binnenkwam die zelf, of waar-

van een van beide ouders geboren 

was in een niet-Westers land, liet zij 

hen een gevalideerde lijst invullen om 

te peilen naar hun culturele achter-

grond. Daarna nam Stéphanie het 

consult zelf op video op zodat ze de 

beelden achteraf kon analyseren.

“In mijn eigen huisartsenpraktijk 

kreeg ik geregeld patiënten over de 

vloer waarmee ik nauwelijks of niet 

in een gemeenschappelijke taal kon 

communiceren”, begint Stéphanie 

De Maesschalck haar verhaal. 

“Omdat enkel wijkgezondheids-

centra een beroep mogen doen op 

professionele tolken, brengen mijn 

patiënten meestal een familielid, 

vriend of buur mee. Maar dat stelt 

een arts meteen voor een aantal 

problemen. Vertaalt die tolk wel 

alles wat de patiënt zegt, inclusief 

eventuele zorgen en nuances? Een 

detail dat voor de tolk onbelangrijk 

lijkt, onthult misschien een groter iets 

dat aan de basis van het probleem 

ligt. Daarnaast kan de patiënt zich 

geremd voelen om emotionele zaken 

te bespreken in het bijzijn van een 

derde. In sommige culturen kan dat 

immers moeilijk liggen en huiselijke 

problemen houdt iedereen wellicht 

liever binnenskamers. Tot slot speelt 

ook de taalbeheersing van die infor-

mele tolk een rol. Uitleggen dat hun 

buur keelpijn heeft, lukt meestal wel. 

Maar uitleggen dat die zich daarover 

zorgen maakt omdat zijn vader 

enkele jaren geleden aan keelkanker 

is overleden, is al veel moeilijker.” 

Vlotte communicatie,  
goede zorg
“Door die ervaringen stapte 

Stépha nie een aantal jaren geleden 

mijn bureau binnen met de mede-

Info p 
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en 
Eerstelijnsgezondheidszorg
Prof. Myriam Deveugele
Tel. 09 332 21 82
Myriam.Deveugele@UGent.be
Dr. Stéphanie De Maesschalck
Stephanie.DeMaesschalck@UGent.be



“Mijn onderzoek 
toonde aan dat 
artsen minder ingaan 
op emotionele 
signalen als er een 
tolk aanwezig is, ook 
al brengt die de 
gevoelens van de 
patiënt wel goed over.” 
Stéphanie De Maesschalck

“In onze multiculturele 
samenleving is het 
belangrijk dat migran-
ten de Nederlandse 
taal leren, maar ze 
verdienen wel dezelfde 
kwalitatieve gezond-
heids zorg zolang dat 
nog niet of onvol-
doende het geval is.” 

Myriam Deveugele

ugent
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TED kent u misschien wel van het tv-programma TED@Canvas.  

De afkorting staat voor ‘Technology, Entertainment & Design’ en is 

een verzamelnaam voor conferenties overal ter wereld. ‘TEDxGhent’  

vindt dit jaar plaats in de Aula. Onderzoekers Tim Govaert en Eliane 

Deschrijver van de Universiteit Gent behoren tot het organisatieteam.

Auteur: Katrien Depoorter | Foto: Nic Vermeulen

Universiteit Gent werkt mee  
aan tweede TEDx-event in de stad

Ideeën voor  
een betere wereld
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TED-events bieden begeesterde 

sprekers de mogelijkheid om ver-

nieuwende visies en ideeën op het 

publiek los te laten. Eén ding hebben 

die ideeën allemaal gemeen: ze zijn 

de moeite waard om te versprei-

den want ze kunnen van de wereld 

een betere plaats maken. De baker-

mat van TED ligt in Californië waar 

al sinds 1984 één tot twee keer 

per jaar een dergelijk event wordt 

georganiseerd. De uiteenzettingen 

van de sprekers noemen we TED-

talks. Die worden gefilmd en nadien 

verspreid via het internet. De film-

pjes zijn zo populair dat we van een 

hype kunnen spreken.

Vroeger lag de nadruk op de drie 

domeinen waar de letters T, E en 

D voor staan. Tegenwoordig gaan 

de onderwerpen veel breder. Er 

is interesse vanuit allerlei hoeken, 

dat zien we ook aan de UGent’ers 

die eraan deelnemen. Curator Tim 

Govaert voert onderzoek aan de 

faculteit Ingenieurswetenschap-

pen en Architectuur, vakgroep 

Technische Bedrijfsvoering. Eliane 

Deschrijver is doctoraatsstudent 

aan de UGent, faculteit Psychologie 

en Pedagogische Wetenschappen. 

Daarnaast zijn er nog een aantal 

studenten en medewerkers van an-

dere faculteiten van de universiteit 

actief bij de organisatie betrokken.

aan ons publiek tonen. Dat is om 

de relatie met het TED-event in 

Californië te benadrukken”. 

TED-events mikken op een hetero-

geen publiek, mensen uit allerlei 

leeftijdscategorieën en met ver-

schillende achtergronden. Wie van 

de partij wil zijn, moet zich zo snel 

mogelijk inschrijven. TEDxGhent 

vindt dit jaar plaats op 16 juni 2012.

Drie blokken met TED-talks
Het is pas sinds 2009 dat spin-offs 

van TED -de zogenaamde TEDx-

events- zijn toegelaten. Tim Govaert: 

“Met een aantal mensen hebben 

we begin vorig jaar onze krachten 

gebundeld om TED naar Gent te 

halen. In juni 2011 was de eerste 

editie al een feit. Een succes vol 

debuut met een honderdtal deel-

nemers. Dit jaar zien we het groter: 

de Aula biedt plaats aan een  

400-tal mensen.” 

Hoe ziet het TEDxGhent-event eruit? 

Tim: “De dag is ingedeeld in drie 

blokken met TED-talks. Interessante 

sprekers krijgen 3, 6, 9, 12 of 18 

minuten de tijd om hun idee te ver-

spreiden.” Eliane Deschrijver: “De 

korte talks dienen hoofdzakelijk om 

een idee te pitchen. De langste talks 

zijn voor de gevestigde waarden. 

De bedoeling is om het zo attractief 

mogelijk te houden, daarom zijn er 

ook muzikale intermezzo’s.” Typisch 

voor TED-events is dat er geen 

mogelijkheid is tot vragen stellen 

achteraf. Er zijn lange pauzes voor-

zien om te netwerken en discussië-

ren. Tim: “We moeten ook een aan-

tal filmpjes van het echte TED-event 

gesprekken’ zijn professionelen een 

echte must. Al was het maar om 

objectief naar de gevoelens van de 

patiënt in kwestie te kunnen peilen.”

“Omdat er vóór mij nog geen onder-

zoek verricht is in België over dat 

onderwerp, krijg ik nu veel aanvragen 

om vormingen te komen geven.  

De tip die ik artsen dan meegeef, is 

dat de basis van hun communicatie 

niet anders mag zijn, maar wel dat 

het moeilijker is omdat ze zich veel 

bewuster moeten zijn van eventuele 

verschillen. Dat vergt meer tijd  

dan een gewoon consult, maar loont 

op langere termijn. Een cultuur-

gevoelige communicatie versterkt 

immers de vertrouwensrelatie tus-

sen arts en patiënt, wat de gezond-

heid van die laatste alleen maar 

ten goede komt”, besluit Stéphanie 

De Maesschalck.

vraagt de vrouw zich luidop af of zij 

nu wel of niet zwanger is. Haar 

man antwoordt dat hij het ook niet 

weet. De arts had dat misverstand 

heel eenvoudig kunnen vermijden 

door de man te vragen of zijn 

vrouw zich misschien ergens zor-

gen over maakt op het moment 

dat zij hem aanspreekt. Waarom 

artsen in gezelschap van een tolk 

minder ingaan op emoties is niet 

duidelijk. Misschien vrezen ze dat 

ze het beroepsgeheim schenden 

als ze iets via een tolk bespreken of 

ze willen de patiënt niet in een 

gênante situatie brengen.”

objectief tolken
Toch stellen Stéphanie De 

Maesschalck en Myriam Deveugele 

dat tolken bij een medisch consult 

nodig zijn om de kwaliteit van de 

zorg te garanderen. “Artsen geven 

aan dat ze liever een beroep doen 

op professionele tolken. Maar in een 

privépraktijk kunnen zij geen gebruik 

maken van hun diensten en boven-

dien kiezen ze er niet zelf voor om 

met een informele tolk te werken.  

De patiënt brengt de tolk mee en de 

arts wil dat uit respect niet weigeren. 

Soms brengt iemand zijn of haar 

kind mee om te tolken, iets waarvan 

de artsen die meewerkten aan mijn 

onderzoek vinden dat het niet door 

de beugel kan, maar wat in de 

praktijk wel gebeurt. Met soms 

schrijnende situaties tot gevolg.  

Zo filmde ik een jonge moeder die 

haar twee kinderen meebracht 

naar de consultatie. Haar oudste 

dochter, die een jaar of twaalf was, 

trad op als tolk. Toen de dokter vroeg 

wat er aan de hand was, vertelde 

die moeder gedetailleerd hoe zij 

leed onder partnergeweld. Waarna 

haar dochter dat hele relaas dan 

moest vertalen. In zo’n geval had 

die moeder of die arts echt een 

professionele tolk moeten kunnen 

inschakelen. Ook voor ‘slecht-nieuws-

Een tipje van de sluier
Hoewel het programma nog lang niet volledig 

is,  kunnen  we  al  de  aanwezigheid  van  onder 

meer volgende sprekers bevestigen: 

• Anna Coote: New Economics

• Frank Van Massenhove:  vernieuwende  amb

tenarij, werkleven balans  

• Aleksandra Pizurica: digitalisering en virtuele 

restauratie Lam Gods  

• Manoj Dora: never give up stories uit India

Op  www.tedxghent.be  ontdek  je  de  laatste   

updates van het programma.

Three minutes of fame
Ook  PhDstudenten  en  postdocs  kunnen  een 

ereplaatsje tussen de gastsprekers veroveren. 

Heb jij een creatief, innoverend idee? Of ben je 

met baanbrekend onderzoek bezig? Leg het dan 

uit in een filmpje van 1 minuut en appliceer het 

vóór 8 april 2012 op de website van TEDxGhent. 

De twee winnaars krijgen 3 minuten spreektijd 

voor een volle Aula op 16 juni.
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Colofon

Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

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

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

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

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

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

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

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

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

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

p oPLEIDINGSFoRUM | 16-04-2012

Universiteit leert van bedrijfsleven

Het Instituut voor Permanente Vorming (IVPV) van de 

faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en 

de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de  

Universiteit Gent organiseert op 16 april 2012 een 

gratis opleidingsforum in Het Pand. Wie dat wil kan die 

dag deelnemen aan een interactief rondetafelgesprek 

over ‘hot topics’ voor postacademische opleidingen. In 

kleine groepjes denken de aanwezigen na en brainstor-

men ze over thema’s als ICT, gebouwen, infrastructuur 

en materialen, energie en manufacturing, voeding, 

agro-industrie, milieu, biotechnologie en chemie.  

Op die manier wil de universiteit haar opleidingen 

beter afstemmen op de noden van het bedrijfsleven. 

Inschrijven voor het opleidingsforum kan tot 9 april 2012 op 

www.ivpv.UGent.be/forum/index.htm.

p BIëNNALE MoDE + TExTIEL | 24-03 

T.E.M. 01-04-2012

Stof-e-ring doet stof opwaaien

Voor de vijfde maal vindt van 24 maart tot en met  

1 april 2012 Stof-e-ring, de biënnale rond Mode en 

Textiel, plaats in Gent. Gevestigde waarden en aanstor-

mend talent presenteren originele installaties langs 

een parcours in de Gentse binnenstad. Ook de vak-

groep Textielkunde van de UGent draagt haar steentje 

bij aan de organisatie en hoopt de Arteveldestad in de 

kijker te plaatsen als een textielstad met een rijke 

geschiedenis, maar ook als een thuishaven voor veel 

textiel- en modeontwerpers met internationale uit-

straling. Behalve het parcours, dat je gratis kan afleggen, 

kan je ook deelnemen aan een aantal randactiviteiten.

 Je vindt alle informatie op www.stofering.com.

p HAPPENING | 17 T.E.M. 20-05-2012

Gent smaakt chocolade

Van 17 t.e.m. 20 mei 2012 vindt opnieuw het evene-

ment Gent Smaakt plaats in de Arteveldestad. Ook de 

UGent is opnieuw van de partij en daagt op haar stand 

iedereen uit mee te werken aan een wetenschappelijk 

onderzoek over de smaak van chocolade. Bovendien is 

de universiteit dit jaar partner van Gent Smaakt. Dat is 

niet toevallig, want met tientallen wetenschappers die 

dagelijks onderzoek doen rond voedsel en een heus 

cacaolab dat de smaak van chocolade tot wetenschap 

heeft verheven is de UGent wereldwijd gekend om 

haar kennis en expertise in de voedingswetenschappen. 

Meer info: www.gentsmaakt.be

p LESSENREEKS GEoFySISCHE 
PRoSPECTIE | 15-05 T.E.M. 19-06-2012

Bodemonderzoek van het verleden stapt  

de toekomst in

Op 15 mei 2012 en de vijf daaropvolgende dinsdagen 

organiseert het Instituut voor Permanente Vorming 

van de UGent een lessenreeks rond ‘geofysische 

bodemsensoren voor archeologische prospectie’.  

In zes lessen krijgen de deelnemers een overzicht van 

de principes van geofysische prospectie en de meest 

recente evoluties van verschillende geofysische 

bodemsensoren. Daarbij komen ook drie surveytech-

nieken aan bod die in de laatste sessie tijdens een 

velddemonstratie kunnen ingeoefend worden. Wie dat 

wenst, kan na afloop een examen afleggen om een 

getuigschrift te bekomen. Om deel te nemen heb je geen 

specifieke voorkennis nodig, maar je moet wel vooraf 

inschrijven. Dat kan op www.ivpv.UGent.be/bodem.  

Je vindt er ook meer informatie over de lessenreeks 

en lesgevers.

ˇ      ˇ ̌




