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Meeting in  juli of augustus 2013?  
Boek nu en kies uit één van de onderstaande aanbiedingen: 

 Welkomstkoffie bij aanvang van de meeting 

 Glaasje cava na de meeting in de bar of bij mooi weer op ons buitenterras 

 Korting bon van 10% bij de eerstvolgende meeting (geldig tot december 2013, 
niet van toepassing op overnachtingen) 

 Ontspannende boottocht op de Leie voor de volledige groep 

Interesse? Neem dan contact met ons op via het nummer 0032 (0)9 225 00 00 of via mail 

reservations@historic-hotels-ghent.com. 

 

  Hotel Gravensteen   Hotel de Flandre   Ghent River Hotel 
 

 

 

 

 

 

 

*Deze actie is geldig voor meetings die plaatsvinden in een hotel binnen de groep ‘Historic Hotels Ghent’. 
**Enkel van toepassing op meetings georganiseerd in  juli of augustus 2013 voor minimum 10 personen. 
***10% korting is geldig tot december 2013 en is niet van toepassing op overnachtingen. 

Jan Breydelstraat 35 Poel 1-2 Waaistraat 5 

‘Donjon’          ‘de Flandre’    ‘Anseele’ 

Bar Gravensteen          ‘Strauss’    ‘Artevelde’  

Historic Hotels Ghent ~~Jan Breydelstraat 35, 9000 Gent ~~reservations@historic-hotels-ghent.com 
Tel: 0032 (0)9 225 00 00 ~~www.historic-hotels-ghent.com 
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Edito
Vooruitgang en continuïteit, dat zijn twee doelstellingen die elk personeels-

lid van de UGent nastreeft. Vanaf oktober 2013 komen professor 

Anne De Paepe en professor Freddy Mortier als rector en vicerector 

aan het hoofd van onze instelling. Ten eerste wil ik hen van harte  

gelukwensen met hun verkiezing. En ten tweede: ik ben er rotsvast van 

overtuigd dat deze nieuwe tandem de UGent verder naar een mooie 

en uitdagende toekomst zullen loodsen. 

Die toekomst is nu al begonnen, bijvoorbeeld in de faculteit Letteren 

en Wijsbegeerte, met de uitbouw van haar gecentraliseerde faculteits-

bibliotheek. Eind 2015 zal aan de Rozier een hybride bibliotheek verrijzen 

waar naast studie plaats zal zijn voor digitale activiteiten en collecties. 

Iets waar we aan de UGent ook meer op zullen inzetten is het multi-

disciplinair teamwerk. Want dat samenwerken loont, wordt telkens 

opnieuw bewezen. In deze editie van het  magazine ‘Universiteit Gent’ 

leest u hoe bodemkundigen en archeologen samen de geheimen van 

een middeleeuwse abdij wisten te ontsluieren. De synergie tussen drie 

vakgroepen leverde de ‘Zone-it’-app op waarmee eerstejaarsstudenten 

met hun smartphone in geen tijd te weten komen welke culturele  

activiteiten er in hun buurt aan de gang zijn. En de Jonge Academie, 

een groep jonge onderzoekers uit verschillende faculteiten én  

universiteiten, maken van interdisciplinariteit een hoofddoelstelling.

De UGent heeft altijd oog gehad voor haar rol in de maatschappij en 

het onderwijsproject Community Service Learning is er een structurele 

vertaling van. Het roept onder andere ouderejaars op om mentor te 

worden van eerstejaarsstudenten. Tegelijk sluit het nauw aan bij de 

visie en missie van de UGent: studenten voorbereiden op een kritische 

en actieve rol in de maatschappij.

Dit tijdschrift luidt de vakantie in. Maar omdat vakantie voor een UGent’er 

niet gelijkstaat met verveling, krijgt u van vijftien medewerkers een 

lees tip: een (uitdagend) boek dat u moét gelezen hebben. Ik heb er  

alvast drie op mijn leeslijst gezet. Ik wens u allen een prettige vakantie!

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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met afwijkingen p

Jonge onderzoekers  
bundelen hun krachten p 
De Jonge Academie wil een spreekbuis zijn voor 
jonge academici en verenigt veertig onderzoekers 
uit verschillende Vlaamse universiteiten. Samen 
denken ze na over het huidige wetenschapsbeleid, 
het interdisciplinair werken en het communiceren 
over wetenschap naar de jeugd. 
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Community Service Learning 

is een ‘ervaringsgerichte 

onderwijsvorm’. Wat betekent 

dat precies? 

Hilde Van Keer: “Er zijn drie aspec-

ten. Ten eerste is er het acade-

mische luik: we willen studenten 

academische kennis en competen-

ties meegeven. Ten tweede willen 

we dat de studenten praktijkervaring 

opdoen en zich maatschappelijk 

engageren waardoor ze de theorie 

kunnen toepassen. Een derde luik 

is kritische reflectie op die acade-

mische- en praktijkervaring.  

sociaal werk, sociologie, gezond-

heidspromotie, verpleeg- en vroed-

kunde uitgezonden naar kansarme 

Gentse wijken om gemeenschaps-

gericht te leren denken en hande-

len. Kenmerkend voor community 

service learning is vaak ook net die 

interdisciplinaire aanpak.” 

Een eerste onderdeel van 

het project wordt het 

nieuwe, universiteitsbrede 

keuzeopleidingsonderdeel 

Coaching en Diversiteit. 

Katrien De Bruyn: “Je vindt  

Community Service Learning ook 

terug in initiatieven op projectbasis 

zoals mentorship. Daarom nemen 

we het vrijwillige engagement van 

studenten vanaf nu structureel op 

in het curriculum. Er lopen projec-

ten binnen de beleidscel Diversiteit 

en Gender en aan de faculteit 

Rechtsgeleerdheid waarbij oudere-

jaarsstudenten studenten uit  

kansengroepen ondersteunen  

– op dit moment een tachtigtal. 

Voor die mentoren staat er niets 

tegenover. De nadruk ligt ook meer 

op de mentees dan op de mento-

ren. Via een nieuw keuzeopleidings-

onderdeel Coaching en Diversiteit 

willen we mentoring een plaats 

Die drie elementen zien we nooit 

los van elkaar.”

Katrien De Bruyn: “Community 

Service Learning sluit aan bij de 

visie en de missie van de UGent. 

Als A Creative Community for a 

Changing World willen we studen-

ten voorbereiden op een kritische 

en actieve rol in de maatschappij. 

Community Service Learning  

ondersteunt hen daarbij.”

Bestaat Community Service 

Learning al binnen bepaalde 

projecten of opleidingen aan de 

UGent?

Katrien De Bruyn: “Elementen er-

van komen aan bod tijdens stages 

of binnen praktijkcomponenten. 

Maar daarom omvat niet elke 

stage in een maatschappelijke 

context ook de drie componenten 

van Community Service Learning. 

Criteria zijn samenwerking met het 

middenveld en organisaties, het 

sociale weefsel rond de universiteit 

én daar kritisch over reflecteren. 

Het gaat dus niet enkel over be-

roepscompetenties oefenen: in die 

zin is het meer dan een stage.  

Het gaat over actief burgerschap, 

over nadenken over de rol je op-

neemt in de samenleving terwijl je 

je verworven beroepscompetenties 

toepast.”

Hilde Van Keer: “Een heel concreet 

voorbeeld van een bestaand initi-

atief vinden we in de opleiding ge-

neeskunde. In ‘Gemeenschapsge-

richte eerstelijnsgezondheidszorg’ 

worden derdejaarsstudenten sa-

men met onder andere studenten 

Engagement in het 
studentencurriculum

Community Service Learning gaat van start 

Flyers die ouderejaars oproepen om 

mentor te worden van een eerstejaars-

student: aan enkele faculteiten hangen 

ze ad valvas. De oproep is een  

onderdeel van het nieuwe strategische 

onderwijsproject Community Service 

Learning, dat een vaste plaats verwerft 

binnen het curriculum.  

Projectsponsor Hilde Van Keer  

(vakgroep Onderwijskunde) en project-

leider Katrien De Bruyn (beleidscel 

Diversiteit en Gender) lichten toe wat 

Community Service Learning precies 

inhoudt voor de UGent.

Auteur: Wieland De Hoon | Fotograaf: Nic Vermeulen
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wordt opgenomen in het diploma-

supplement en dat kan een extra 

troef zijn op de arbeidsmarkt. Het 

kan studenten die aarzelen om zich 

te engageren ook over de streep 

trekken.”

Katrien De Bruyn: “Je laat zien  

dat je je engageert. Maar het blijft 

natuurlijk een keuzevak.”

Hilde Van keer: “Op termijn is het 

de bedoeling dat in elke opleiding 

studenten de mogelijkheid hebben 

om een opleidingsonderdeel te 

volgen waarvan Community Service 

Learning deel uitmaakt. En dat 

iedere student ermee in aanraking 

komt.” 

Economie en Bedrijfskunde, Lette-

ren en Wijsbegeerte en Ingenieurs-

wetenschappen en Architectuur. 

We starten met een aantal werk-

colleges waarbij theoretische con-

cepten zoals coaching en diversiteit 

aan bod zullen komen, met aan-

dacht voor peer learning, disability 

awareness, wat we theoretisch 

onderbouwen. Bestaande mentor-

projecten op projectbasis worden in 

dat opleidingsonderdeel geschoven. 

Reflectie komt onder andere aan 

bod bij intervisiemomenten en  

door de studenten een opdrachten-

portfolio te laten aanleggen.”

Zullen studenten dit niet als 

een extra studiedruk ervaren?

Hilde Van Keer:“Nee, de eerste re-

acties zijn veelbelovend. Wanneer 

het niet als keuzevak wordt aange-

boden, willen sommige studenten 

het er zelfs gewoon bijnemen.  

De studiepunten die je kan ver-

dienen, helpen natuurlijk. Het vak 

geven in het curriculum van stu-

denten. Het begeleiden van mede-

studenten wordt zo een vorm van 

Community Service Learning.”

Je kan dus ook studie  

punten verdienen door je  

te engageren?

Katrien De Bruyn: “Ja, maar stu-

denten krijgen geen studiepunten 

voor elke vorm van engagement. 

De academische, praktijkgerichte 

en kritische elementen moeten 

aanwezig zijn. Sociaal engagement 

van studenten binnen of buiten  

de UGent dat niet gekoppeld is aan 

het verwerven van academische 

leerinhouden valt dus buiten het 

Community Service Learning-

project.”

Academisch, praktijkgericht  
en kritisch
Hilde Van Keer: “Coaching en diver-

siteit gaat proefdraaien aan enkele 

pilootfaculteiten: Rechtsgeleerdheid, 

Info p 
p Hilde Van Keer (links)
 Vakgroep Onderwijskunde
 Tel. 09 264 86 62
 Hilde.VanKeer@UGent.be
p Katrien De Bruyn (rechts)
 Beleidscel Diversiteit en Gender
 Tel. 09 264 98 22
 K.DeBruyn@UGent.be
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Community Service Learning 

is één van de pijlers van het 

strategisch plan van de UGent.

Katrien De Bruyn: “Maatschappelijk 

engagement bij studenten stimule-

ren, is één van de strategische 

keuzes van de universiteit. Dat 

zorgt ook op alle niveaus voor het 

nodige draagvlak voor dit project.”

Komt er nog sensibilisering 

rond de invoering ervan?

Hilde Van Keer: “De kleinschalige 

opstart van Coaching en Diversiteit 

– met ruime aandacht voor risico-

monitoring en het vervullen van 

randvoorwaarden bij de concrete 

invulling, de aanpak en de evaluatie 

van het opleidingsonderdeel – is 

bedoeld om alles echt op punt te 

zetten voor we het opentrekken 

naar de hele universiteit. Er komt 

ook een informatiemoment of een 

studiedag rond het volledige project 

Community Service Learning op de 

verschillende faculteiten.”

Katrien De Bruyn: “En een mini-

documentaire, om het bestaande 

aanbod en lopende vormen van 

Community Service Learning voor 

te stellen, als eye-opener.”

Hopen jullie dat dit project zal 

afstralen op de hele werking 

van de UGent? 

Hilde Van Keer: “De universiteit wil 

een maatschappelijke rol spelen, 

social accountability opnemen. Dat 

zie je niet enkel in onderwijs maar 

ook in onderzoek, in dienstverlening. 

Community Service Learning is in 

ieder geval een heel goed instrument 

om die sociale rol op het vlak van 

onderwijs mee in te vullen.” 

Hilde Van Keer: “Engagement is 

altijd een partnership. Er zijn goede 

afspraken nodig rond academische 

en praktische onderbouw, je moet 

het veld erin betrekken … zoiets 

degelijk uitwerken vraagt heel wat 

inzet. De erkenning van dat enga-

gement en van de meerwaarde  

die eruit voortvloeit, is belangrijk.  

Er wordt al knap werk geleverd.”

De vacature voor een project

medewerker Community 

Service Learning raakte snel 

ingevuld.

Katrien De Bruyn: “Het is een  

boeiende opdracht: goede be-

staande praktijken inventariseren 

en zichtbaarder maken en een 

draaiboek ontwikkelen voor op-

leidingen om daarin Community 

Service Learning te verwerken. 

Om dat hele proces op te volgen en 

te documenteren, hebben we een 

nu eigen projectmedewerker.” 

Hilde Van Keer: “Er werd enthou-

siast op de vacature gereageerd 

door een veertigtal kandidaten met 

uiteenlopende achtergronden.”

Veel respons, ook omdat 

Community Service Learning 

inbedden in de academische 

werking een nieuwigheid is 

in Vlaanderen?

Hilde Van Keer: “Tutoring en mento-

ringprojecten bestaan al, maar onze 

generieke aanpak – voor alle stu-

denten in alle opleidingen – is nieuw. 

We brengen studenten uit heel wat 

verschillende faculteiten samen.” 

Coaching en diversiteit kwam 

tot stand in samenspraak  

met het projectteam 

Community Service Learning.  

Dat omvat heel wat 

universitaire geledingen …
Hilde Van Keer: “We hebben een 

projectteam samengesteld met 

expertise uit verschillende hoeken: 

medewerkers van de beleidscel 

Diversiteit en Gender, de vakgroep 

Orthopedagogiek, Onderwijskunde, 

Huisartsgeneeskunde …”

Katrien De Bruyn: “… medewerkers 

die instaan voor de ondersteuning 

van studenten met een functiebe-

perking, want die doelgroep willen 

we ook bereiken met dit project.  

En ook de projectcoördinator 

mentor ship van de faculteit Rechts-

geleerdheid.”

Naast een nieuw keuzevak 

starten, gaan jullie 

inventariseren wat er al 

bestaat binnen de verschillende 

faculteiten en opleidingen.

Hilde Van Keer: “Dat is de tweede 

beweging binnen ons project.  

Welke opleidingselementen be-

staan er al? En hoe maken we die 

zichtbaar als inspiratiebron voor 

lesgevers of om in andere oplei-

dingen te gaan gebruiken? Wat al 

goed loopt, willen we niet noodza-

kelijk veranderen maar wordt mee 

een onderdeel van het project. Het 

is ook de bedoeling dat faculteiten 

en opleidingen zelf warmlopen voor 

Community Service Learning. Elke 

faculteit heeft haar eigen kansen-

groepen en sociale weefsel. Het is 

de bedoeling dat de verschillende 

opleidingen daar zelf verantwoor-

delijk voor blijven.”

Katrien De Bruyn: “Bestaande  

initiatieven opnemen, is meteen 

ook duidelijk maken dat de maat-

schappelijke betrokkenheid van 

de initiatiefnemers wordt gewaar-

deerd.”

Het Infomoment Coaching en Diversiteit voor geïnteresseerde  

studenten uit de pilootfaculteiten (Letteren en Wijsbegeerte, Rechts

geleerdheid, Economie en Bedrijfskunde en Ingenieurswetenschap

pen en Archi tectuur) vindt plaats op 26 juni 2013 om 18.30 uur

“Er wordt al heel wat 
knap werk geleverd” 



 5UGent kiest nieuwe  
rector en vicerector

Na een sterk gemediatiseerde verkiezing is de kogel door de kerk:  

in oktober 2013 geven rector Paul Van Cauwenberge en vicerector Luc Moens  

hun taken door aan rector-elect Anne De Paepe en vicerector-elect Freddy Mortier. 

De UGent kan terugkijken op een beleidsperiode waarin talrijke doelstellingen 

werden verwezenlijkt, maar er is nog werk aan de winkel. Daarom: veel succes 

toegewenst aan de nieuwe ploeg!
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community building te bevorderen. 

De voorbeelden maken alles duide-

lijk. “Zoek je naar een kot, dan kan 

je door Gent stappen en de Zone-

it-applicatie gebruiken om te zien 

waar nog kamers vrij zijn in de zone 

waar jij je bevindt. Wie snel een 

gebruiksvoorwerp nodig heeft, bij-

voorbeeld een boormachine, hoeft 

voortaan niet zijn hele telefoonboek 

op te bellen, maar kan een oproep-

“Zone-it” is de naam van de nieuw-

ste telg onder de UGent-apps en  

hij werd in het leven geroepen  

door professor Koen Stroeken van 

de vakgroep Afrikaanse Talen en  

Culturen. “Ik zat in een cafeetje met 

mijn vrouw toen ik op het Zone-it-

idee kwam. We waren net naar  

The Social Network gaan kijken,  

de film van David Fincher over  

het ontstaan van Facebook.  

Plots besefte ik dat er ook nood is 

aan locatie-gebaseerde interactie, 

communicatie op basis van het 

hier en nu, maar dan volledig ano-

niem en doelgericht, tussen leden 

van een community die elkaar ver-

trouwen.” Drie jaar na die avond  

is zijn applicatie bijna een feit.  

De bedoeling van Zone-it is om 

vraag en aanbod te verenigen om 

op die manier duurzaamheid en 

Nieuwe applicatie ‘Zone-it’
Een synergie tussen drie faculteiten

Zou het niet fijn zijn als je via je smart-

phone in een mum van tijd te weten 

kon komen welke culturele activiteiten 

er op dit eigenste moment in jouw 

buurt aan de gang zijn? En zou het  

niet nog beter zijn om via diezelfde weg 

op de hoogte gebracht te worden van 

lastminutetickets tegen reductietarief? 

Dit en nog veel meer wordt vanaf vol-

gend academiejaar werkelijkheid voor 

alle eerstejaars aan de UGent dankzij 

een nieuwe applicatie. 

Auteur: Katrien Depoorter | Fotograaf: Nic Vermeulen
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de gebruiker wordt vlot geloodst 

naar het volgende optreden.  

Daarnaast hadden we uiteraard 

de hulp nodig van de computer-

wetenschappen, meer bepaald  

dr. Stijn Verstichel van iMinds.  

Er loopt bijzonder veel creatief 

ICT-talent rond aan de Universiteit 

Gent, wat natuurlijk een voordeel 

was. De grootste bekommernis-

sen van deze mensen was dat  

het systeem niet mocht crashen 

en op en top veilig moest zijn.  

We willen er absoluut over waken  

dat enkel eerstejaars aan de 

UGent toegang kunnen krijgen tot 

Zone-it, anders kan er misbruik van 

komen. En dat zou het tegendeel 

zijn van wat we voor ogen hadden 

– het creëren van een vertrouwde 

gemeenschap of zone. Op termijn 

moet het zelfs mogelijk zijn om 

alarmsignalen te sturen als je je in 

een benarde situatie bevindt zodat 

andere leden je kunnen bijstaan. 

Dat is een zone-it mogelijkheid die 

vooral preventief kan werken,”  

gaat professor Stroeken verder.

Nu de technologie op punt staat, 

is het wachten op een community 

die liefst heel groot wordt en de 

app frequent gebruikt. Professor 

Stroeken deed al een kleine test 

door stellingen gerelateerd aan het 

vak antropologie her en der in de 

stad te verspreiden. Een twintigtal 

studenten sprong op de kar.  

Hopelijk volgt het grote publiek. 

mooie gezichten en een interes-

sant leven. Je krijgt er als het ware 

‘biografie-stress’ van. Zone-it daar-

entegen werkt anoniem en wil niet 

zozeer informeren maar mensen 

uit hun tent lokken om daadwerke-

lijk iets te doén. Hoe gaan mensen 

om met de uitdagingen van de 

moderne technologieën – dat is 

een van de vragen waar het onder-

zoeksdomein van de digitale antro-

pologie zich over buigt.” 

In Kenia bestaat al sinds 2008 

een systeem dat volgens dezelfde 

principes als Zone-it werkt.  

Het heet Ushahidi en dient hoofd-

zakelijk om elkaar op de hoogte 

te houden van gevaarlijke locaties 

tijdens oorlogen of humanitaire 

rampen. Zo bewees de Ushahidi-

app al zijn diensten in onder meer 

Congo, Gaza en India. “Eerst 

kijken we of de app hier bij onze 

studenten aanslaat en als dat het 

geval is, introduceren we hem bij 

universiteiten in Tanzania en Zuid-

Afrika. In die Afrikaanse landen zijn 

smartphones reeds goed ingebur-

gerd en kijkt men vol verwachting 

uit naar nieuwe toepassingen. Een 

app die duurzaamheid en commu-

nity building gebaseerd op weder-

zijds vertrouwen centraal stelt, zal 

daar zeker aanslaan.” 

De koppen bij elkaar
Een goed idee hebben is één ding, 

de uitwerking ervan is natuurlijk 

nog iets anders. UGent’ers uit drie 

verschillende vakgroepen hebben 

meegewerkt aan de applicatie. 

“Collega Nico Van de Weghe van 

de vakgroep Geografie reageerde 

meteen enthousiast omwille van 

de ruimtelijke toepassingen op 

massagebeurtenissen zoals fes-

tivals en attracties. De app toont 

overzichtelijk alle optredens in 

functie van tijdstip en afstand. 

Voeg bluetooth tracking toe en  

je plaatsen en wachten tot hij uit 

de nood wordt geholpen door een 

ander lid dat zich in de buurt be-

vindt. Ook willen we op die manier 

carpoolen stimuleren en jongeren 

razendsnel op de hoogte brengen 

van culturele events in de stad.  

Eigenlijk kunnen we stellen dat 

Zone-it hét antwoord biedt op de 

vraag wat er hier en nu interes-

sant voor mij is,” zegt professor 

Stroeken. Gebruikers zullen op hun 

smartphone een kaartje van de 

stad te zien krijgen en op basis van 

hun eigen locatie kunnen zien welk 

evenement zich in de buurt bevindt 

of welke vragen en aanbiedingen 

uit de omgeving interessant zijn. 

“De term ‘zone’ is heel bewust 

gekozen. Er is uiteraard de UGent-

zone waartoe al die eerstejaars 

zullen behoren. Daarnaast is het 

de bedoeling dat de leden op hun 

beurt nieuwe, kleinere zones  

creëren om elkaar gemakkelijk te 

vinden. ‘Zone’ staat ook voor de 

ruimtelijke locatie waarop de gebrui-

ker zich op dat moment bevindt.” 

Na twee uren worden de bood-

schappen op Zone-it weer ver-

wijderd. Je gebruikt de applicatie 

dus louter voor instant hulp en 

informatie. 

Naar Afrikaans voorbeeld
Een link tussen een smartphone 

applicatie en Afrikaanse Talen en 

Culturen lijkt op het eerste gezicht 

ver te zoeken. Maar die is er wel 

degelijk. “Vanuit de vakgroep heb-

ben we een theoretisch vraagstuk 

aan de app gekoppeld. Voor het  

onderzoeksdomein digitale antro-

pologie was het interessant om 

na te gaan hoe een applicatie er 

moest uitzien die het omgekeerde 

van Facebook doet. Facebook 

draait om uiterlijke schijn, glamour,  

Info p 
Koen Stroeken 
Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen
Tel. 09 264 37 05
Koen.Stroeken@UGent.be
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magnetische velden precies 

gebeurt – zonder met mensen of 

dieren te werken. Ik focus mij op 

Transcraniële Magnetische Stimu-

latie of TMS. Er is ook Deep Brain 

Stimulation of DBS waarbij een 

implantaat in de hersenen kleine 

elektrische stroompjes uitstuurt. 

Die techniek is heel efficiënt voor 

bijvoorbeeld parkinsonpatiënten. 

Wanneer je de batterijen uitscha-

kelt, begint de patiënt enorm te 

beven. Zet je ze weer aan, dan 

heeft die alles weer onder controle. 

Maar omdat dit hulpmiddel geïm-

planteerd moet worden, zocht  

men naar een alternatief zonder 

“Een patiënt werd voor tinnitus be-

handeld – oorsuizingen dus,” zegt 

Nele De Geeter, onderzoekster bij 

het Laboratorium voor Elektrische 

Energie in het Technicum van  

de UGent. “Zeven keer kwam de  

patiënt langs voor een elektro-

magnetische behandeling, zonder 

resultaat. Die geloofde er op den 

duur niet meer in. En dan begon de 

behandeling plots toch te werken. 

We zijn opnieuw begonnen met 

exact dezelfde parameters, spoel 

op dezelfde plaats, dezelfde stroom-

sterkte, enzovoort en toen werkte 

het ineens niet meer. Het is nog 

trial and error omdat we het me-

chanisme nog niet doorgronden.”

Met haar onderzoek wil Nele  

De Geeter die lacune wegwerken.  

“Via simulaties probeer ik in een 

model te gieten wat er op neuro-

logisch vlak door die elektro-

Spoelen in 
de grijze zone

Elektromagnetische velden kunnen 

helpen bij de behandeling van neuro-

logische en psychologische problemen. 

Nele De Geeter probeert het hoe  

en het waarom in kaart te brengen.  

“Onderzoek naar neuromodulatie is  

redelijk aan het boosten.”

Auteur: Raoul De Groote | Fotograaf: Nic Vermeulen
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En als medicatie niet helpt, zoekt 

men nu veel meer dan vroeger 

naar alternatieve methoden. In dat 

geval is TMS nuttig omdat je niet 

zelf in het lichaam binnen hoeft te 

dringen. Eens we de techniek door-

hebben, kunnen we er heel veel 

mensen mee helpen.”

“Het ziekenhuis bezorgt ons input  

in de vorm van MR-data van  

patiënten en daarvan kan ik een 

numeriek model maken. Een sterk 

magnetisch veld en een radiofre-

quente puls kunnen de natuurlijke 

richting van waterstofatomen ver-

anderen, en daardoor wordt zicht-

baar waar er zich meer of minder 

water bevindt. Op die manier krijg 

je een intern beeld van het mense-

lijk lichaam. Werkte ik vroeger met 

een bol die het hoofd voorstelde, 

dan is dat nu een realistische 

geometrische vorm met correcte 

materiaaleigenschappen om zo 

goed mogelijk de werkelijkheid na 

te bootsen. Een evolutie van puur 

numeriek naar meer klinisch dus. 

Je moet je als ingenieur ook in de 

medische terminologie verdiepen, 

bijvoorbeeld om te weten wat de 

dorsolaterale prefrontale cortex is 

(grijnst). Ik ben wel burgerlijk inge-

nieur van opleiding, maar ik heb 

altijd een passie voor de medische 

wereld gehad. Ik ben mijn onderzoek 

net als mijn opleiding tot burgerlijk 

ingenieur begonnen met de wetten 

van Maxwell, die de basis vormen 

voor elektromagnetisme. Het kleed-

je is nu echter iets anders: ik werk 

met hersenmodellen en dat maakt 

het voor mij interessanter.” 

levend weefsel, meetprobes zouden 

kunnen plaatsen en optekenen 

wat er gebeurt, zou alles een stuk 

makkelijker zijn. Maar geen enkele 

patiënt wil natuurlijk laten experi-

menteren ín zijn hersenen. Doordat 

alles zo moeilijk te meten is, boeken 

we maar traag vooruitgang.”

De wetten van Maxwell
De medische mogelijkheden van 

elektromagnetische velden zijn al 

lang geleden ontdekt, maar eigenlijk 

wordt de methode pas de laatste 

decennia echt toegepast, stipt  

De Geeter aan. “We beschikken 

over kleine stukken van de puzzel, 

maar de puzzel zelf is nog verre 

van gelegd. En net dat maakt het 

werken in dit vakgebied zo boeiend 

omdat het nog een grote grijze zone 

is. Onderzoek naar neuromodulatie  

is momenteel redelijk aan het 

boosten: er is veel vraag naar en er 

wordt veel over gepubliceerd.”

“Mijn werk bestaat erin te simu-

leren hoe TMS precies werkt, te 

kijken hoe we het onder controle 

kunnen krijgen om vervolgens de 

behandeling te optimaliseren.  

Dat kan bijvoorbeeld door de spoel 

te verplaatsen of door een acht-

vormige spoel in plaats van een 

ronde te gebruiken. Het is heel 

moeilijk om nu al algemene conclu-

sies te trekken: de structuur van 

de hersenen en de geleidbaarheid 

van verschillende weefsels bijvoor-

beeld variëren heel erg van patiënt 

tot patiënt en dat heeft allemaal 

een invloed op het resultaat. Maar 

het hoge aantal neurologische 

ziektes maakt het interessant om 

hiervoor een oplossing te vinden.  

chirurgische ingreep. Zo is men 

bij TMS uitgekomen. De spoel zit 

buiten het hoofd en de magneti-

sche velden induceren gelijkaardige 

kleine elektrische stroompjes in 

de hersenen als bij een inplanting. 

Dat kan dan worden toegepast 

bij heel veel neurologische en psy-

chologische aandoeningen zoals 

depressies, epilepsie, tinnitus of 

Parkinson.”

Een concreet voorbeeld: bij de-

pressie wordt op die manier de 

dorsolaterale prefrontale cortex 

gestimuleerd.

“Simpel uitgelegd: bij iemand die de-

pressief is, wordt het gebied in de 

hersenen dat voor zelfvoldoening 

zorgt te weinig gestimuleerd. Als 

je dat gebied ontvankelijker maakt 

voor stimulatie vanuit jezelf, krijg je 

gemakkelijker een tevreden gevoel. 

Je zoekt de dorsolaterale prefron-

tale cortex door met de spoel over 

het hoofd te gaan tot je een moto-

rische reflex krijgt – bijvoorbeeld 

het bewegen van je vinger. Wan-

neer die reflex het grootst is, is de 

hotspot van je motorische cortex 

gevonden. Ongeveer vijf centimeter 

meer naar voren ligt dan je dorso-

laterale prefrontale cortex.”

De elektrische stroom die door de 

spoel loopt, zorgt voor magnetische 

velden. “Eens die velden in je hoofd 

doordringen, ontstaan er kleine 

elektrische stroompjes die inwerken 

op de stroompjes die je sowieso al 

in je hersenen hebt. Je kan dus met 

elektromagnetisme van buitenaf de 

bestaande stroompjes afremmen 

of versterken. Als we, zoals bij niet 

“Je moet je als 
burgerlijk ingenieur 
ook in de medische 

terminologie 
verdiepen.”

Info p 
Laboratorium voor  
Elektrische Energie (EELAB)
Vakgroep Elektrische Energie, 
Systemen en Automatisering (EESA)
Ir. Nele De Geeter
Tel. 09 264 34 21
Nele.DeGeeter@UGent.be
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Eerst krijgt u de aanbevelingen van de huidige 

en toekomstige (vice)rectoren. Daarna geven 

professor Ann Van Soom – Prometheus-

onderscheiding voor onderzoek – en professor 

Koen De Bosschere –Hermes-onderscheiding 

voor maatschappelijke en wetenschappelijke 

dienstverlening – ook hun tip. 

We laten ook medewerkers van de drie 

hogescholen aan het woord – de Hogeschool 

Gent (HoGent), de Arteveldehogeschool en  

de Hogeschool West (Howest) uit Kortrijk –  

die vanaf 1 oktober 2013 ‘inkantelen’ en vanaf 

dan onder de UGent-vlag zullen varen. 

Veel leesgenot! 

Vakantie!
15 UGent’ers geven leestips

Vakantie! Hoog tijd om de riem af te leggen en ener-

gie bij te tanken. En wat relaxt er beter dan op een 

terrasje, in een luie zetel, met een glas in de hand, te 

genieten van een interessant, boeiend of gewoon mooi 

boek? We vroegen vijftien UGent’ers naar hun boek 

dat iedereen moét hebben gelezen. Liefst een razend 

goed boek uit het eigen vakgebied dat ook geïnteres-

seerde leken kunnen begrijpen, maar een iets “ruimer” 

boek mocht ook.

Auteur: Raoul De Groote | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Van Cauwenberge

Ben Goldacre,  
Bad Pharma.  
How drug companies 
mislead doctors and 
harm patients,  
Fourth Estate, 2012 

“Bad Pharma is een zeld-

zaam voorbeeld van medische 

onderzoeks journalistiek  

waarin de farmaceutische 

sector klaar en helder wordt 

geanalyseerd. Via talrijke  

voorbeelden toont arts Goldacre aan wat er fout loopt bij het onder-

zoek naar en het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen. 

Als arts ben je steeds op zoek naar het beste en veiligste medicijn 

voor je patiënt. Dit boek illustreert echter zeer duidelijk dat door  

ontbrekende data, het ontwerp van een studie en foute analyses  

veel van de geneesmiddelen die je als arts dagelijks voorschrijft, plots 

niet meer zo veilig of werkzaam zijn. Een eye opener voor artsen en 

onderzoekers.”

Rectorelect Anne De Paepe

Christian de Duve, Genetics of Original Sin. The Impact 
of Natural Selection on the Future of Humanity,  
Yale University Press, 2010

“Ik werd getroffen door het laatste boek van deze bekende Belgische 

celbioloog en Nobelprijswinnaar. Hij schrijft het gedrag van de huidige 

generatie mensen toe aan een natuurlijke selectie doorheen miljarden 

jaren. Dit selfish gedrag is gebaseerd op erfelijke kenmerken die lang 

geleden puur dienden om te overleven. Nu zijn die eigenschappen eer-

der schadelijk voor mens en natuur. Toch toont het boek een voorzich-

tig positivisme. Aangezien de hersenen van een mens zich door opvoe-

ding voluit kunnen ontwikkelen, blijft er een enorm groeipotentieel voor 

elke mens. In dit leerproces ziet hij een opvallend belangrijke rol voor 

de vrouw. Stof tot nadenken!”

Vicerector Luc Moens

Réal Lessard, L’amour du faux, 
la vérité sur l’affaire Legros, 
Hachette, 1988

“Réal Lessard is een Canadees schilder. 

In L’amour du faux vertelt hij over de  

periode waarin hij op grote schaal  

schilderijen van beroemde meesters 

vervalste. Hij deed dat zo goed dat vele 

tientallen van zijn schilderijen hun weg 

vonden naar privécollecties en musea. 

Zijn schilderijen waren geschilderd ‘in de 

stijl van …’ en werden onthaald als tot dan 

onontdekte werken van de nagebootste 

meesters. Het boek is niet technisch, 

eerder een spannend verhaal van twee 

mensen: getalenteerd schilder Lessard 

en meester-oplichter Fernand Legros.  

Ik heb vaak aan dit boek gedacht wanneer 

wij methoden ontwikkelden om door  

materiaalonderzoek vals van authentiek 

te onderscheiden.”
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Prof. Koen De Bosschere 
Vakgroep Elektronica en 
Informatiesystemen |  
Faculteit Ingenieurswetenschappen 
en Architectuur

Hans Versnel en Jan Jaap 
Brouwer, Stop de Amerikanen – 
Ten minste tien goede redenen 
om de Amerikanen niet na  
te doen, TerraLannoo, 2011

“Dit boek legt de oorsprong bloot van veel 

van de evoluties die we de laatste jaren 

hebben ondergaan: disclaimers onder 

mails, bazen die zich CEO gaan noemen, 

het formaliseren van processen die  

voorheen informeel verliepen. Vanuit 

hun historische, filosofische, organisatie-

kundige en psychologische inzichten  

komen de auteurs tot de conclusie dat 

deze uit de VS overgewaaide tendensen 

leiden tot angstige mensen, domme  

organisaties en lage productiviteit - precies 

het omgekeerde van wat we nodig  

hebben. Het toont aan dat de traditionele 

Europese manier van werken effectiever 

is en dat we die niet te snel mogen op-

geven. Het maakt de lezer weerbaarder 

tegen overdreven regelneverij.”

Vicerectorelect Freddy Mortier 

Peter Singer, Practical Ethics, Cambridge University Press 
(1979; 1993; 2011)

“Peter Singer is een bekend én controversieel ethicus. Hij behandelt 

relevante ethische vragen die elke denkende mens ooit in overweging 

zou moeten nemen. De kracht van het boek schuilt in zijn helderheid 

en rechtlijnigheid. De taal is eenvoudig, de voorbeelden even talrijk als 

de eye openers, de argumentatielijn indringend, de conclusies meestal 

verrassend. Singer legt de nadruk op rede en argumentatie en dat 

leidt hem soms tot voorbij de conventionele grenzen. Daardoor lokt hij 

controverse uit, zelfs afschuw. Het punt is niet dat Singer groot gelijk 

heeft, wel dat je aan hem een uitdagende kluif hebt. Stof om je opinies 

te herzien.”

Prof. Ann Van Soom 
Vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfs
diergeneeskunde | Faculteit Diergeneeskunde

George R.R. Martin, A Game of Thrones, Bantam, 1997

“Mijn vakgebied behelst fertilisatie en embryonale ontwikkeling. Boeken 

over dit onderwerp zijn vaak te specialistisch voor de doorsneelezer. 

Omdat ik ook vakgroepvoorzitter ben, herken ik wel wat van mijn vak-

gebied in de boekenserie Game of Thrones, een intrigerend sprookje 

dat zich afspeelt in een epische fantasiewereld (voortreffelijk verfilmd 

door HBO). Verschillende verhaallijnen en families, zeven koninkrijken  

– de dreiging van 

de winter, de Muur, 

dode mannen en 

witte lopers. Sterke 

vrouwen en mannen, 

intriges en genade-

loze afrekeningen. 

Een mee slepend 

verhaal, met een 

knipoog naar de 

echte wereld, is  

alles wat ik nodig 

heb op vakantie.” 
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Dr. Leen Pollefliet 
Van HoGent naar de UGent | Vakgroep Industriële Technologie  
& Communicatie | Faculteit Ingenieurs wetenschappen  
en Architectuur 

MarieThérèse Claes en Marinel Gerritsen, Culturele 
waarden en communicatie in internationaal perspectief, 
Uitgeverij Coutinho, 2002 

“Het boek gaf me inzicht in ons intercultureel communicatieproces 

en de daaruit voortvloeiende communicatieverschillen. Bepaalde cul-

turen communiceren niet alleen anders (verbaal, non-verbaal, vocaal, 

non-vocaal), maar hebben ook andere, niet-waarneembare normen 

en waarden dan de onze. Daarbij bepalen ook geschiedenis, klimaat 

en geografie de specifieke manier van denken, spreken, schrijven en 

het gebruik van lichaamstaal van bepaalde culturen. Door de talrijke 

voorbeelden en oefeningen in het boek leerde ik andere culturen beter 

begrijpen en hoop ik effectiever en respectvoller met andere culturen 

te communiceren.” 

Prof. Dr. Ir.  
Mia Eeckhout 
Van HoGent naar de UGent | 
Vakgebied Voedselveiligheid 
en Voedselkwaliteit | 
Faculteit Bioingenieurs
wetenschappen

 Robin Cook, Poisoned 
 (Vergiftigd), 2003  

“Een aanrader voor collegae die op vakantie even in mijn domein  

willen duiken. Het boek doet het verhaal van een infectie van de  

E coli H0157-bacterie, een ziekteverwekker die inwendige bloedingen  

veroorzaakt en die via besmet slachtafval in consumptievlees te-

rechtkomt. Het vertelt de zoektocht van een hopeloze vader van een 

tiener, overleden na het eten van een medium rare hamburger, naar 

oorzaken en oplossingen. Fictie, maar met een ferme brok realiteit in 

en zeker na de voedselcrisissen en de besmettingen van het laatste 

decennium brandend actueel. Het boek onderlijnt sterk de nood aan 

de maatregelen inzake voedselveiligheid.” 

Dr. Catharina Dehullu 
Van HoGent naar de UGent |  
Vakgroep Handelswetenschappen 
en Bestuurskunde | Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde

Anneleen Kenis en Matthias 
Lievens, De mythe van de 
groene economie, Epo, 2012

“Dit boek is een must voor al wie zijn kin-

deren nog in de ogen wil kunnen kijken. 

Hoezeer we ook sorteren, recycleren, 

emissierechten opleggen of zonnepane-

len installeren, het is een illusie te den-

ken dat ‘groene economie’ de klimaat-

problemen oplost. Klimaatverandering is 

immers geen crisis van het milieu, maar 

wel van de maatschappij. Dat tegengaan 

veronderstelt een maatschappijveran-

dering. “’Groene economie’ dreigt niets 

anders te zijn dan een ‘vergroend’ 

kapitalisme, dat de natuur verder tot 

koopwaar maakt, niet in staat is om 

de ecologische crisis te stoppen, maar 

integendeel nieuwe sociale en ecolo

gische problemen creëert” (p. 30).” 
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Prof. Philip Roosen 
Van Artevelde hogeschool naar 
de UGent | Vakgroep Revalidatie
wetenschappen en Kinesitherapie |  
Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen

Fred Lee, Als Disney de baas 
was in uw ziekenhuis: 9 1/2 
dingen die u anders zou doen,  
Elsevier gezondheidszorg, 2009

“Boeken over leiderschap zijn complex. 

Fred Lee past de essentie daarvan toe op 

het leiden van ziekenhuizen. Hij gebruikt 

Disney als benchmark omdat hij de  

cultuur binnen dat bedrijf als medewerker 

heeft leren kennen. Hij put uit persoonlijke 

ervaringen en maakt gebruik van toe-

passelijke voorbeelden om alle principes 

te illustreren. Dat zorgt er voor dat een 

groot deel van de inhoud ook toepasselijk 

is op de universiteit als instelling. De  

nadruk in dit boek ligt op denkwijzen en 

niet zozeer op het voorschrijven van be-

paalde handelingen, wat perfect aansluit 

bij de huidige slogan van de UGent:  

‘Durf denken’.”

Drs. Katreine Dierckx 
Van Artevelde hogeschool naar de UGent |  
Vakgroep Revalidatie wetenschappen en Kinesitherapie | 
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Manu Keirse, Omgaan met ziekte, Lannoo, 2004

“Keirse bekijkt ‘ziek zijn’ vanuit een breed perspectief en focust op de 

patiënt als persoon. Hij deed me inzien niet alleen rekening te houden 

met objectieve parameters, maar ook aandacht te hebben voor de  

ziektebeleving van de patiënt. De auteur beschrijft twijfels als ‘Moet ik die 

persoon er nu over aanspreken of zal ik maar gewoon “hoi” zeggen?’.  

Het boek heeft me anders doen luisteren naar vrienden of familie die 

met ziekte geconfronteerd worden. Het is ook geschikt voor zij die op 

macroniveau werken. Inzicht in de patiënt-therapeutinteractie op micro-

niveau lijkt me essentieel om te sleutelen aan het gezondheidsbeleid.” 

Liselot Sleebus 
Van Artevelde hogeschool naar de UGent |  
Vakgroep Revalidatie wetenschappen en Kinesitherapie |  
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Ayn Rand, The Fountainhead, 1943 / De eeuwige bron, 
Luitingh, 2006 

“Dit boek is zo anders 

dan wat ik tot nu toe 

gelezen heb. Het ver-

haal gaat over een 

architect die buiten de 

maatschappij valt omdat 

hij zijn eigen stijl heeft, 

weigert compromissen 

te sluiten en in de pas te 

lopen. Het gaat over één 

man tegen de rest van 

de wereld, over zo sterk 

in jezelf geloven dat al de 

rest er niet toe doet, over de kracht van de mens om te creëren en 

te scheppen. De karakterschetsen, de maatschappijkritiek, de manier 

waarop de verschillende personages interageren, zijn zo sterk gefor-

muleerd dat je in het verhaal gezogen wordt. Het werd geschreven in 

1943 maar is nog steeds zo herkenbaar!”
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Hilde Van Maele 
Van Howest Kortrijk naar de UGent | Internationaal coördinator 
en coördinator flexibel studeren | Faculteit Bioingenieurs
wetenschappen / Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Sir Ken Robinson met Lou Aronica, Het element.  
Als passie en talent samenkomen, Het Spectrum, 2011

“In West-Vlaanderen zeggen ze: ‘Hij is in zijn element’ als hij vol zelf-

vertrouwen door het leven stapt, goed in zijn vel zit. Daar draait het  

in dit boek om. Het element is de plek waar de dingen samenkomen 

die je graag doet en waar je goed in bent. Dit straalt van de persoon 

af en gewoonlijk is die ook succesvol in alles wat hij onderneemt. De 

meeste mensen hebben hun element echter nog niet gevonden om-

dat onze maatschappij erop gericht is te benadrukken wat we nog niet 

kunnen, terwijl elk van ons zoveel potentieel in zich heeft. Creativiteit 

als sleutel van de toekomst. Bekijk ook de inspirerende filmpjes op  

http://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY.”

Dr. Ludo Poelaert
Van Howest Kortrijk naar 
de UGent | Vakgroep 
Industrieel Systeem en 
Productontwerp | Faculteit 
Ingenieurswetenschappen 
en Architectuur

 Carlos Ruis Zafón,  
 De schaduw van de wind, 
 Signatuur, 2005 

“Het boek van Zafón situeert zich 

in Barcelona en levert van begin 

tot eind ingenieuze en boeiende 

vakantielectuur op. Daniel Sempere wordt door zijn vader meegenomen 

naar het Kerkhof der Vergeten Boeken, een geheimzinnige, verborgen 

wereld van verhalen. Daniels oog valt op het boek De schaduw van de 

wind en vanaf dat moment neemt zijn leven een onvoorziene wending. 

Het boek laat hem niet meer los, ook al schudt de wereld tijdens het 

grauwe Franco-regime op zijn grondvesten. Merkwaardig genoeg lijken 

alle mensen die hij ontmoet deel uit te maken van het grote spel waar-

van het boek het middelpunt is.”

Ir. Bram Vervisch 
Van Howest Kortrijk naar de UGent |  
Vakgroep Elektrische Energie, 
Systemen en Automatisering | 
Faculteit Ingenieurswetenschappen 
en Architectuur

Marcus du Sautoy,  
The Number Mysteries,  
2011 / De getalmysteries, 
Uitgeverij Nieuwezijds, 2011 

“Waarom in de zomer een boek lezen 

van een wiskundeprofessor? Wel, omdat 

Marcus du Sautoy erin slaagt wiskundige 

onderwerpen in een alledaags jasje te 

steken en op een verteerbare manier 

voor te stellen. Zit er iets magisch ach-

ter die priemgetallen? Waarom hebben 

sommige theezakjes een tetraëdervorm? 

Hoe stel je geheime codes op? Het boek 

bevat heel wat weetjes waarmee je kan 

opscheppen tegen je vrienden. Via QR- 

codes word je met je smartphone naar 

de website gestuurd voor extra informa-

tie. Het verveelt nooit. Eventueel af te  

wisselen met een stationsromannetje  

om het te laten bezinken. Lees het in  

het Engels!”
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Daarvoor doet de cel een beroep 

op mitochondriën, deeltjes (orga-

nellen) die zich in het cytoplasma 

van de cel bevinden en die op hun 

beurt over een ademhalingsketen 

van vijf complexen beschikken 

waarin de binnengekomen molecu-

len volledig worden afgebroken en 

omgezet in energie in de vorm van 

ATP. Dat proces wordt oxidatieve 

fosforylatie genoemd.

“Ik ben al in 1987 met onderzoek 

daarnaar begonnen,” zegt profes-

sor Van Coster, die twee jaar aan 

de Columbia Universiteit in Man-

hattan (VS) studeerde. “Ik kon daar 

bij twee professoren werken die 

wereldautoriteiten in hun vakgebied 

Voor een niet-geneticus is het  

even in de haren krabben: er zijn 

mutaties gevonden in een nieuw 

gen dat verantwoordelijk is voor  

de assemblage van een cruciale 

component in de oxidatieve  

fosforylatie. Gelukkig bezit profes-

sor Rudy Van Coster de gave om 

een en ander te verduidelijken.

Cellen, de bouwstenen van ons 

lichaam, hebben ATP nodig, een 

hoogenergetische molecule be-

staande uit een suiker met fosfaat. 

“Je kan het vergelijken met benzine 

of diesel voor een auto. Alleen 

moet de cel dat ATP zelf aanmaken 

op basis van de glucose en vet-

zuren die binnenkomen.”  

Rudy Van Coster (midden) en zijn equipe

De jacht op het gen
Onderzoek naar mutaties staat voor een doorbraak

Samen met zijn equipe ontdekte  

professor Rudy Van Coster al voor  

de vierde keer een nieuw gen met een 

afwijking. “Aangezien we daar al zo  

lang op gefocust zijn, word je specialist 

in dat domein.”

Auteur: Raoul De Groote | Fotograaf: Nic Vermeulen
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we zover geraakt zijn. In Israël is 

een onderzoeksgroep die, terwijl 

ons onderzoek al liep, IBA 57 had 

ontdekt bij oudere mensen. Dus 

we moesten snel handelen om de 

eerste te kunnen zijn (grijnst). Hoe 

later een defect zich manifesteert, 

hoe milder het effect. We zijn er 

bijna zeker van dat er nu personen 

zullen opduiken met mildere defec-

ten in hetzelfde gen. Het is nu het 

vierde gen dat we ontdekken – die 

drie andere waren ook bij heel 

jonge kinderen.”

Niet elk onderzoek mondt uit in  

de ontdekking van een nieuw gen 

met een mutatie. “Er zitten mo-

menteel in elk geval nog drie onder-

zoeken in de pijplijn,” zegt professor 

Van Coster.

Een van de tussenstapjes
Soms krijgt Van Coster de vraag 

wat het nut is van zo’n onderzoek 

als de kinderen niet behandeld kun-

nen worden en vroeg overlijden. 

“Maar je kan wel nagaan of de 

ouders in kwestie nog kinderen 

willen en of die dan de ziekte heb-

ben of niet. Dan kunnen ouders de 

zwangerschap afbreken als ze dat 

willen. Of ze kunnen in vitro laten 

bevruchten en het vruchtje alleen 

maar inplanten als het de ziekte 

niet vertoont. Je moet het zoeken 

van een gen eigenlijk zien als een 

van de vele tussenstapjes om te 

komen tot een breder inzicht. Als 

je weet in welk gen een defect zit, 

kan je misschien tussenkomen 

met een vorm van medicatie of, in 

een beperkt aantal gevallen, met 

gen therapie. Ik verwacht dat de 

komende tien jaar de gentherapie 

helemaal zal doorbreken. Dat is de 

uitdaging waar we voor staan.” 

is dat dus wat gemakkelijker omdat 

we ondertussen wel zo’n beetje 

weten welke genen er belangrijk 

zijn voor de mitochondriën.”

IBA 57
Hun laatste ontdekking had te 

maken met een kind uit het Middel-

heimziekenhuis van Antwerpen 

dat een ongewone deficiëntie ver-

toonde in de ijzer-zwavel clusters. 

“We hebben samengewerkt met 

professor Loeys van het UZA, die 

het foutje in het gen uit de mutatie-

analyse heeft kunnen halen. Want 

alle stappen om ijzer-zwavel aan 

te maken zijn nog niet gekend. 

Althans niet bij de mens, wel bij 

gisten. De ouders van dat kindje 

waren neef en nicht en als je als 

ouders familie bent van elkaar is 

het gemakkelijker om te determi-

neren aan welk gen het zou kunnen 

liggen. Zo zijn we tot het gen IBA57 

gekomen. Alleen weet je van een 

foutje in een gen nooit of het ziek-

makend is of gewoon een variant. 

Maar dankzij professor Roland Lill 

uit Marburg (Duitsland), die al jaren 

op ijzer-zwavelclusters werkt,  

konden we vervolgens aantonen 

dat die mutatie geen variant was,  

maar ziekmakend.”

Kinderen met die afwijking hebben 

vaak een combinatie van aandoe-

ningen omdat de meeste energie 

wordt verbruikt door de hersenen 

en de spieren, ook de hartspier. 

“Tijdens het onderzoek was de 

mama bovendien zwanger van  

een tweede kind. Echografisch kon 

men vaststellen dat het dezelfde 

genafwijking had. Beide kinderen 

– de ouders wilden de zwanger-

schap niet afbreken – zijn kort na 

de geboorte overleden.”

De ontdekking van IBA 57 bevestigt 

het belang van een breed netwerk 

en samenwerking. “Want het is 

dankzij die netwerkvorming dat 

waren, waaronder D. DeVivo en  

S. DiMauro die trouwens beide nog 

altijd actief zijn.”

In 1989 keerde hij terug naar België 

en begon hij vanaf 1990 samen 

met studenten en gebruikmakend 

van een oud toestel – je moest alles 

zelf opschrijven – opnieuw met on-

derzoek. “Eigenlijk zijn we het enige 

lab in België dat metingen doet van 

de mitochondriën, al onderhouden 

we een vaste samenwerking met de 

VUB. Ondertussen werken we met 

een kleine, gemotiveerde equipe: 

Joél Smet is laborant van opleiding, 

maar eigenlijk iemand die op het 

niveau van een doctorandus werkt 

en ook constant bezig is met zijn 

job; Boël De Paepe doctoreerde in 

de biomedische wetenschappen; 

Arnaud Vanlander is op dit moment 

aan het doctoreren bij mij; en Elien 

De Latter is FWO-laborante. Dat 

is een klein, maar heel productief 

ploegje. We schrijven gemiddeld 

een tiental papers per jaar.”

Van Coster en zijn team krijgen 

van andere ziekenhuizen stalen 

– spier- of huidweefsel – als er een 

vermoeden is van een patiënt met 

een mitochondriale ziekte. “We 

krijgen zo’n zevenhonderd stalen 

per jaar binnen. Aangezien we daar 

al zolang op gefocust zijn, word je 

specialist in dit domein. Het vraagt 

jaren ervaring om het kaf van het 

koren te kunnen scheiden. Want 

we zitten, in tegenstelling tot hoe 

men vroeger over genen dacht, vol 

variatie. Eén persoon kan gemakke-

lijk twee- tot drieduizend varianten 

hebben in zijn DNA. Vandaar dat 

we ook allemaal anders zijn. Het is 

niet zo simpel om dan te zien welke 

variant écht anders is. Voor ons 

“Ik verwacht dat  
de komende tien jaar  
de gentherapie helemaal  
zal doorbreken.”

Info p 
Rudy Van Coster
Vakgroep Pediatrie en Genetica
Tel. 09 332 35 93
Rudy.VanCoster@UGent.be
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Jonge onderzoekers 
bundelen hun krachten

13 UGent-onderzoekers aan doopvont Jonge Academie 

Hoe kunnen we jongeren warm maken 

voor wetenschap? Waar liggen de  

pijnpunten van het huidige weten-

schapsbeleid? En waar ligt er ruimte 

voor baanbrekend interdisciplinair  

onderzoek? Belangrijke vragen,  

maar gesneden koek voor de Jonge 

Academie, een nieuw initiatief dat  

veertig onderzoekers – over de  

Vlaamse universiteiten heen – ver-

enigt. Een derde van hen zijn vrouwen. 

“We hebben grote plannen.” 

Auteur: Sven Rammeloo | Fotograaf: Nic Vermeulen

actief deelneemt aan de discussies. 

En die verlopen op het scherp van 

de snee.” Katrien Remaut, apothe-

ker, knikt. “Maar de discussies ver-

lopen enorm respectvol. Iedereen 

kan ook vrijuit spreken, niemand 

heeft een verborgen agenda. Er is 

een grote consensus over hetgene 

waar we naar streven.”

Idealisme troef
Die streefdoelen staan duidelijk 

in de doelstellingen van de Jonge 

Academie vermeld. Nadenken over 

het huidige wetenschapsbeleid is 

er één van. Het feit dat de 40 leden 

van de Jonge Academie, veelal 

prille dertigers, uit verschillende 

disciplines én universiteiten komen, 

wordt op dat vlak als een enorme 

verrijking ervaren. De academici 

blijken allen met dezelfde proble-

men te kampen, zo ondervond 

Marianne Van Remoortel, gespe-

cialiseerd in Engelse literatuur: 

“Met academici van buiten je eigen 

faculteit, van buiten je eigen univer-

siteit praten, verruimt zó ontzet-

tend je blik. Dan vergeet je op slag 

die tijd die je niet meer in andere 

dingen kan steken.” Het engage-

ment ten aanzien van de Jonge 

Academie blijft voor alle duidelijk-

heid onbezoldigd. Onversneden  

idealisme is de drijvende kracht. 

Inzetten op interdisciplinariteit
Een boontje voor interdisciplinair 

werken, de tweede doelstelling  

van de Jonge Academie, gold  

(net als minimum drie tot maximum 

Jonge onderzoekers hebben van-

daag andere noden dan vroeger. 

De publicatiedruk en de moeilijke 

combinatie werk en gezin, bij-

voorbeeld. Het zijn slechts enkele 

van de hete hangijzers waar de 

kersverse leden van de Jonge  

Academie sinds de inauguratie op 

29 maart 2013 moeten en willen 

over nadenken. De oprichting komt 

dan ook geen dag te vroeg.  

“Het werd tijd dat de jonge  

academici een spreekbuis kregen,” 

zegt Koenraad Jonckheere, kunst-

historicus en een van de dertien 

UGent’ers die zetelen in de Jonge 

Academie. “We merken dat ieder-

een geweldig gemotiveerd is én  

tien jaar postdoc-ervaring) als een 

belangrijk criterium bij de selectie. 

Opnieuw is de nood hoog, want 

interdisciplinariteit staat in Vlaan-

deren nog in de kinderschoenen, 

klinkt het. Koenraad Jonckheere: 

“Interdisciplinair onderzoek houdt 

risico’s in waar in het buitenland 

fondsen voor bestaan, veel meer 

dan bij ons. De juiste administratie-

ve structuur ontbreekt bovendien 

waardoor het heel lang duurt eer 

je iets op gang krijgt. De interesse 

vanuit de politiek, de plaats waar 

uiteindelijk de harde keuzes moe-

ten worden gemaakt, is ook nog 

eens gering. Nochtans hebben de 

beste docotoraten die nu verschij-

nen op z’n minst een minimale 

interdisciplinaire insteek.”  

Collega Samuel Mareel, literatuur-

wetenschapper, pleit logischerwijs 

vurig voor een grotere inzet op 

interdisciplinariteit. “Dé grote ver-

nieuwing is vaak het product van 

een gedurfde kruisbestuiving tus-

sen disciplines. Als universiteit kan  

je niet internationaal scoren door 

te doen wat andere universiteiten 

ook doen. Daarin kan de Jonge 

Academie een enorme rol spelen.”

Brede communicatie
Wetenschap communiceren naar 

de jeugd wordt het belangrijke 

derde streefdoel van de Jonge 

Academie. Tina Kyndt, vertegen-

woordiger wetenschapsbeleid 

binnen de Jonge Academie: “In 

oktober plannen we op Technopolis 

een aanbod voor scholen. In eerste 
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Info p 
Jonge Academie
Hertogsstraat 1
1000 Brussel
www.jongeacademie.be

instantie zullen we samenwerken 

met middelbare scholen, waarbij 

het zaak zal zijn de leerkrachten 

enthousiast te maken. De toena-

dering naar scholen helpt tegelijk 

om onderzoek als een valabele 

carrière te promoten. Professoren 

zijn niet alleen oude bebaarde man-

nen die ergens in een bureautje 

zitten weggemoffeld, maar mensen 

zoals iedereen.” Maar daar stopt 

de communicatie vanuit de Jonge 

Academie allerminst. Een tweede 

communicatiepoot stoelt op con-

tacten met de pers – van kranten 

tot gespecialiseerde bladen – om 

niet enkel jongeren, maar een zo 

breed mogelijk publiek te bereiken. 

“Er zijn al een aantal zaken door 

ons gepubliceerd, zoals een opi-

niestuk over publicatiedruk in De 

Standaard,” zegt Lennart Martens, 

bioinformaticus. “We denken 

voorts iets op poten te zetten met 

Eos en willen de samenwerking 

met De Standaard uitbreiden. Alle 

media moeten de Jonge Academie 

kunnen raadplegen voor content, 

opinie, enzovoort. En ook onze  

Twitteraccount moet een heel 

actief discussieforum worden.” 

Katrien Remaut vult aan: “In Neder-

land worden leden van de Jonge 

Academie bijna standaard uitge-

nodigd bij wetenschapsdebatten in 

tv-programma’s. Mochten we dat 

kunnen bereiken dan zou dat heel 

mooi zijn, maar daar staan we nog 

heel ver vanaf.”

De koe bij de horens
België is het 20e land dat een  

Jonge Academie opricht. Metter-

tijd zal de jongste telg deelnemen 

aan internationale activiteiten van  

de Global Young Academy waar  

de synergie nieuwe mogelijkheden 

en inzichten zal scheppen.  

Lennart Martens: “We hebben 

grote plannen. De equipe is klaar 

om de koe bij de horens te vatten. 

De Jonge Academie is een heel 

mooi concept: dat we allemaal jon-

ge academici zijn, met soortgelijke 

uitdagingen, werkt om de groep 

samen te houden. De tijd zal uitwij-

zen of onze inzet en enthousiasme 

voldoende zullen zijn, maar daar 

hebben we goede hoop op.” 

De Jonge Academie, een initiatief van professor Dominique Willems en professor Hilde 

De RidderSymoens, werd opgericht binnen de Koninklijke Vlaamse Academie voor 

Wetenschappen en Kunsten en kreeg onmiddellijk steun van de Koninklijke Academie 

voor Nederlandse Taal en Letterkunde. Andere UGentleden van de Jonge Academie 

dan deze vermeld in het artikel zijn Korneel Rabaey, Peter Van Nuffelen, Koen De 

Temmerman, Adriaan van Dixhoorn, Emiliano Acosta, Kim Verbeken en Frederik De 

Laender.

V.l.n.r.:Tina Kyndt, Emiliano Acosta, Marianne Van Remoortel,  
Lennart Martens, Frederik De Laender ,Katrien Remaut, Korneel Rabaey
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Interdisciplinaire 
samenwerking  

legt funderingen bloot 

De interdisciplinaire samenwerking tussen  

het bodemkundige team van professor Marc  

Van Meirvenne en het archeologische team van 

professor Wim De Clercq bleek enorm vrucht-

baar. Samen met doctor Philippe De Smedt 

slaagden ze erin om via een bodemscan de ge-

heimen van de middeleeuwse Abdij van Boudelo 

in Klein-Sinaai, nabij Sint-Niklaas, bloot te leggen. 

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen

Abdij van 
Boudeloo  
quasi 
chirurgisch 
onderzocht 
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Op twee plaatsen troffen we ge-

bouwen aan die tot het agrarische 

deel van de abdij behoorden. Ze 

stonden op opgehoogde delen in 

het lage landschap en werden met 

grachten omringd. Op de ophoging 

stonden gebouwen, één ervan 

mogelijk een schuur. De oostelijke 

constructie bleek gebouwd op een 

natuurlijke zandige opduiking in het 

oude paleomeer, de westelijke con-

structie op een soort schiereiland 

dat de mensen zelf hadden aan-

gelegd. Voor ons was deze vondst 

vrij uniek. We kregen de kans de 

nering van een abdij, het landbouw-

gedeelte dus, te onderzoeken; iets 

waar we nagenoeg niets van afwis-

ten. Deze vondst is ook belangrijk 

Klein-Sinaai was ideaal. De religieu-

zen stichtten daar rond 1200 een 

abdij en bewerkten er de grond. 

Door de godsdienstoorlogen moes-

ten ze de plek verlaten en trokken 

ze naar Gent. Na het onderzoek 

met de 3D-sensoren bleken we de 

oude visie op de abdij te moeten 

wijzigen. Vroeger dacht men dat 

het abdijareaal beperkt bleef tot 

het domein dat op een historische 

kaart getekend stond. Nu blijkt dat 

men ook in een naastliggend lager 

terreindeel een groot deel van het 

domein uitbouwde, zij het tijdelijk. 

Dit lager terreindeel was in de 

prehistorie een meer, maar bleek 

tijdens de middeleeuwen tijdelijk 

droog genoeg voor bewoning.  

Heb ik het goed dat deze 

ontdekking op toeval berust?

Philippe De Smedt: “Inderdaad. In 

het kader van mijn doctoraat deed 

ik onderzoek naar de Moervaartde-

pressie, een uitgedroogd laatglaci-

aal meer. Ik deed er geofysisch on-

derzoek naar de rivieren die water 

toe- en afvoerden en botste op een 

voordien ongekende archeologi-

sche site. Toen namen we contact 

op met professor De Clercq.” 

Hoe is de Abdij van Boudeloo 

historisch te situeren? 

Wim De Clercq: “In de middeleeu-

wen moest men door de groei van 

de steden op zoek naar gronden 

om te exploiteren. Het gebied in 

Op de foto v.l.n.r.: Philippe De Smedt, Wim De Clercq en  
Marc Van Meirvenne met sensor, gps en veldcomputer.

Dieptemodel van de site waarop 
de gebouwen gevisualiseerd zijn.

Info p 
p Marc Van Meirvenne (rechts)
 Vakgroep Bodembeheer
 Tel. 09 264 60 56
 Marc.VanMeirvenne@UGent.be
 p Philippe De Smedt (links)
 Vakgroep Bodembeheer
 Tel. 09 264 60 42 

Philippe.DeSmedt@UGent.be
p Wim De Clercq (midden)
 Vakgroep Archeologie
 Tel. 09 331 01 51
 W.DeClercq@UGent.be 

De praktijk van de bodemscan 

Een quad trekt een elektromagnetische inductiesensor over de site. Het elektro

magnetisch veld dat de zendspoel uitstuurt, reageert met de bodem waardoor 

een tweede elektromagnetisch veld ontstaat. Door beide velden te vergelijken, 

worden de elektrische en magnetische kenmerken van de bodem bepaald.  

Een kleibodem is elektrisch meer geleidend dan een zandbodem. Daarnaast is de 

boven laag magnetisch gevoeliger dan de diepere lagen. Sporen in de magnetische 

signatuur van de bodem tonen aan wat er ooit met die bovenste laag is gebeurd. Als 

er bijvoorbeeld een gracht is uitgegraven, wordt de magnetische toplaag verwijderd. 

Wordt die gracht weer opgevuld, dan krijgt die een andere magnetisatie dan de 

omgeving. De bodemsensor detecteert deze verschillen. Door daarna kleinschalige, 

gerichte opgravingen uit te voeren op basis van vragen die naar boven komen uit de 

gecombineerde geofysische en archeologische interpretatie, kunnen de onderzoekers 

de bodemeigenschappen beter interpreteren. Door kleine opgravingen kan men dan 

meer gericht informatie inwinnen over de site.
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Marc Van Meirvenne: “Absoluut, 

we kunnen een gebied heel gede-

tailleerd bekijken en opmeten, tot 

drie meter diep. We interpreteren 

de gegevens en daarna doen we 

heel gericht maar beperkt veld-

werk. Dat volstaat om een groter 

gebied te karakteriseren. Zodra 

je begint te graven, vernietig je 

immers eigenlijk wat er is. Met 

onze sensoren werken we niet-

destructief.” 

Philippe De Smedt: “We onder-

zoeken de bodem op een quasi-

chirurgische manier. Veel van de 

archeologische resten blijven na 

ons onderzoek ongeschonden in 

de grond zitten.”  

resolutie. Later heb ik het opnieuw 

gedaan in een fijnere resolutie en 

toen was ik drie dagen bezig. Uniek 

aan onze werkwijze is dat we bo-

demkundige informatie integreren 

en focussen op de combinatie van 

archeologische en natuurlijke va-

riaties van het landschap. Bij onze 

reconstructie zie je letterlijk wat er 

in het terrein aanwezig was. Soms 

wordt voor het publiek een drie-

dimensionaal beeld gemaakt van 

bijvoorbeeld gebouwen, maar dat is 

steeds gebaseerd op interpretatie. 

Bij ons vind je pure feiten.” 

Het lijkt me dat deze scan

techniek veel voordelen biedt.

voor het erfgoedbeheer. Door de 

hoge grondwaterstand waardoor 

ook organische resten uit de 

middeleeuwen – hout, botten,… – 

bewaard bleven, levert de site 

bijzonder waardevolle informatie 

op. Aangezien Vlaanderen weinig 

beschermde archeologische sites 

heeft, stelden we aan de Vlaamse 

Gemeenschap voor om dit complex 

te beschermen.” 

Philippe De Smedt: “We zijn die 

vraag nu volop aan het stofferen. 

Tot amper dertig jaar geleden 

stond er nog een bos. Doordat er 

nooit zwaar geploegd is en door 

de vochtige ondergrond, is alles 

zo goed bewaard gebleven.” 

Werkt u al lang met deze 

bodemscantechniek?

Marc Van Meirvenne: “We zijn 

toch al een tiental jaar bezig met 

meerdere types aan sensoren. Nu 

kunnen we heel gedetailleerd van 

grote oppervlakken de bodemken-

merken scannen en interpreteren. 

In onze onderzoeken troffen we 

meer en meer archeologisch rele-

vante sporen aan. Sinds een zestal 

jaar werken we met archeologen 

samen voor de interpretatie ervan. 

Philippe is trouwens master in 

archeologie én doctor in de bio-

ingenieurwetenschappen en dat 

biedt een unieke meerwaarde voor 

de toenemende wisselwerking tus-

sen de vakgebieden. Onze exper-

tise staat op een vrij hoog niveau. 

Zo leverde ons onderzoek o.a. in 

Stonehenge nieuwe elementen 

op. Dat onze bevindingen over de 

Boudeloo-site in het Open Acces 

tijdschrift van de Nature Publishing 

Group zijn gepubliceerd, duidt op 

het belang ervan.” 

Hoe lang duurt het scannen? 

Philippe De Smedt: “De eerste keer 

heb ik de 2,4 hectare in één dag 

gescand, weliswaar met een grove 

Beelden van het grachtensysteem, de twee kleinere  
omwalde zones en de gebouwrestanten die centraal  
werden aangetroffen. De opgegravingen zijn aangeduid met oranje lijnen.

De publicatie is te vinden op 

www.nature.com/srep/2013/130321/srep01517/full/srep01517.html
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“Dat is ook nodig want er moét een switch 

gebeuren in Vlaanderen. De laatste tien tot vijf-

tien jaar is zeer veel van onze massaproductie 

verhuisd naar het Oosten. We moeten erover 

waken concurrentieel te blijven en dat lukt al-

leen als je enorm klantenspecifiek werkt, zorgt 

voor een snelle levering en je toespitst op kleine 

batches. Duizend producten maken om er tien 

te leveren en 990 in stock te houden, dat is 

niet meer van deze tijd.”

Jullie begeleiden de kmo’s met een online 

verbeteringstool.

“Oorspronkelijk werkten we met een soort van 

papieren verbeterkrant. We baseerden ons toen 

al op het PDCA-plan: Plan – Do – Check – Act. 

De papieren versies werden manueel aange-

vuld in de verschillende afdelingen, maar daar-

door was het overzicht meer dan eens zoek. 

Vandaar dat we een online PCDA-tool hebben 

opgestart. Ieder personeelslid heeft er toegang 

toe en kan de status, de commentaren en up-

dates zien. Via deze tool kunnen ook wij vanop 

afstand volgen hoe alles loopt.”  

“Ons bedrijf is gegroeid vanuit een 

Europees onderzoeksproject naar 

procesverbetering bij kmo’s.  

Door hun omvang hebben die kmo’s 

meestal niet de nodige kennis in huis 

om zelf hun processen te verbete-

ren. Bovendien is een specifieke aan-

pak op het tempo van de kmo nood-

zakelijk. Na het project besloten we 

als spin-off van de universiteit verder 

te werken. Sinds januari 2013 zijn 

we voltijds met Veltion bezig.”

Waar komt de naam Veltion 

vandaan?

“Veltion komt uit het Oud-Grieks en 

betekent ‘Beter in vergelijking met 

voorheen’. Dat is wat we beogen: 

de Vlaamse kmo’s helpen hun ar-

beidsprocessen te verbeteren door 

gebruik te maken van procesinno-

vatie en lean manufacturing. We 

stellen ons bij elke kmo de vraag 

hoe we de verspilling eruit kunnen 

halen en alleen de waardetoevoe-

gende activiteiten overhouden.” 

Hoe pakken jullie de begeleiding 

aan? 

“Alles start met goed luisteren. 

Eerst gaan we bij het bedrijf polsen 

of we elkaar kunnen vinden. Daarna 

proberen we op een ambition and 

action day de managers op één 

lijn te krijgen over waar ze met hun 

bedrijf naartoe willen. Vervolgens 

houden we een kick-offsessie  

met de medewerkers over lean 

management. We vragen wat zij 

als verspilling beschouwen en wat 

volgens hen beter kan. Daarna star-

ten we de procesverbetering op en 

volgen we het bedrijf gedurende een 

langere periode, maar dan aan een 

trager tempo, bv. een dag elke twee 

weken. We willen dat de veranderin-

gen blijvend zijn en dat veronderstelt 

constante controle en bijsturing van 

de processen.” 

Je doet de kmo’s nadenken 

over hun knelpunten en 

daardoor schieten ze wakker?
Info p 
Veltion | Ir. Tim Govaert
Verpleegstersstraat 21, 9000 Gent
Tel. 0498 13 79 40 | Tim@Veltion.be

Spin-off Veltion versterkt 
Vlaamse kmo’s

Klemtoon op lean manufacturing en innovatie

Veltion, een dynamische spin-off van de Universiteit 

Gent, wil de Vlaamse economie productiever en con-

currentiëler maken. Ir. Tim Govaert legt uit hoe hij 

en zijn partner Ir. Thomas Van Landeghem Vlaamse 

kmo’s begeleiden in het innoveren en verbeteren  

van hun arbeidsprocessen. 

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Kort
p OFFICIëLE VERTALINGEN  

VAN UGENTTERMINOLOGIE  
NAAR HET ENGELS

Voor internationale communicatie gebruikt de UGent 

hoofdzakelijk het Engels. Voor een aantal organisato-

rische begrippen had het Bestuurscollege in maart 

2006 een officiële vertaling naar het Engels goedge-

keurd. 

Dit overzicht is in april 2013 aangepast en is te vinden 

op www.UGent.be/nl/werken/organisatie/huisstijl/

vertaling-begrippen.htm. 

Onder impuls van de werkgroep Vertaalbeleid heeft 

het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) 

ook een uitgebreid lexicon samengesteld met meer 

dan 700 vertalingen van courante UGent-terminologie: 

www.UGent.be/terminologie. 

p VIBUGENT PAKT UIT  
MET UNIEKE 
HOGERESOLUTIEMICROSCOPIE

In mei namen het Vlaams Instituut voor Biotechnologie 

en de Universiteit Gent (VIB-UGent) een nieuwe,  

unieke technologie voor hogeresolutiemiscroscopie in  

gebruik. De CLEM-technologie (Correlative Light Electron 

Microscopy) verbindt licht- en elektronenmicrosco-

pie met elkaar en laat toe dynamische opnames te 

maken van levende cellen om die vervolgens op nano-

meterschaal uit te vergroten. Het VIB is daardoor één 

van de vijf laboratoria ter wereld die over het juiste 

materiaal beschikken om celbiologieonderzoek uit 

te voeren.

p ZET DE LEDEGANCK  
AAN JE LIPPEN…

UGent Present, een team van studenten-brouwers, 

behaalde met het zelfgebrouwen bier ’t Ledeganckske 

een tweede plaats in de Brouwlandbiercompetitie.  

Die was aan zijn vierde editie toe, maar voorzag 

voor de eerste keer een aparte prijs voor studenten-

brouwers. 36 teams namen daaraan deel en het bier 

van UGent Present bleek het op een na beste te zijn. 

’t Ledeganckske wordt gebrouwen met drie mout- en 

twee hopsoorten en bevat ook honing en koriander. 

Die combinatie zorgt voor een volmondig aroma, met 

een frisse toets en bittere hint in de afdronk.

p UNIVERSITEIT GENT LOOPT VLOT
Op 22 mei 2013 behaalde de Universiteit Gent tijdens 

de 34ste Watersportbaanloop het beste resultaat 

over alle categorieën heen en voor de vijfde opeenvol-

gende keer won zij de wisselbeker. Met een 90-tal at-

leten aan de start was de UGent bovendien het beste 

vertegenwoordigd van alle deelnemende organisaties. 

Prijzen waren er voor zowel mannen als vrouwen in 

drie leeftijdscategorieën, al lag de nadruk hoofdzakelijk 

op het recreatieve aspect.
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Kort
p UGENT BREIDT KUNSTCOLLECTIE UIT
De Universiteit Gent kreeg onlangs de kunstcollectie 

van architect Charles Vandenhove en zijn vrouw onder 

haar hoede. Die collectie geeft een zeer persoonlijke 

kijk op de Europese kunst na 1945. De belangrijkste 

werken zijn tussen 30 juni en 13 oktober 2013 te be-

zichtigen in het museum Dhondt-Dhaenens in Deurle. 

Daarnaast ontwierp Vandenhove een onderzoeks- en 

tentoonstellingspaviljoen, dat naast de Gentse Boeken-

toren zal gebouwd worden. Hierin zullen onderzoeks-

projecten gerelateerd aan kunst en architectuur een 

plaats vinden.

Meer info: www.museumdd.be

p UGENT VIERT OPEN 
MONUMENTENDAG

Op 28 september 2013 vindt voor de 25ste keer 

Open Monumentendag Vlaanderen plaats. Tijdens 

die jubileumeditie stelt ook de Universiteit Gent een 

aantal van haar monumenten open. Anders dan vorige 

jaren werken de Gentse deelnemers met geografisch 

afgebakende sites. De UGent koos er daarom voor om 

als onderwijssite de Braunschool en de Aula in de Vol-

dersstraat en de Wintertuin in de vakgroep Sociologie 

in de Korte Meer te selecteren. In de Zorgsite rond 

het STAM kunt u terecht in het Rommelaerecomplex 

in de Jozef Kluyskensstraat. Tot slot mag ook de Boe-

kentoren niet ontbreken. De universiteitsbibliotheek 

aan de Rozier opent gedeeltelijk de deuren als weten-

schapssite. De Boekentoren is enkel te bezoeken met 

een gids en na inschrijving. Dat kan via 09 210 10 10 

of via gentinfo@gent.be. De andere sites zijn vrij te be-

zoeken.

Meer info: http://sector.openmonumenten.be/25steeditie

p UNIVERSITEIT GENT IN ETHIOPIë
In het kader van de Institutionele Universitaire Samen-

werking (IUS) werkt de Universiteit Gent, samen met 

andere Vlaamse universiteiten, nauw samen met de 

Jimma University in Ethiopië. Drijvende kracht achter 

dat IUS-JU-project is UGent-professor Luc Duchateau 

van de vakgroep Vergelijkende Fysiologie en Biometrie. 

IUS-JU focust op de impact van de Gilgel Gibe hydro-

elektrische dam op de menselijke en dierlijke gezond-

heid. Doel is om de levenskwaliteit van de plaatselijke 

gemeenschappen te verbeteren. Daarnaast wil de 

UGent mee de onderzoeks- en educatieve mogelijkhe-

den van het academisch personeel van de Ethiopische 

universiteit versterken.

p GEDAAN MET PIEKEREN!
Onverbeterlijke piekeraars kunnen sinds kort aan de 

slag met het zelfhulpboek Loslaten – Ik pieker als ik 

niet tegenwoordig ben, dat psycholoog en gedrags-

therapeut Roland Rogiers van de dienst Psychiatrie 

van het UZ Gent samen met vier coauteurs schreef. 

Het boek geeft de lezer inzicht in de werking van het 

brein en reikt een aantal technieken aan om anders 

te handelen en te denken. Het is zo een eerste stap 

op de weg om piekeren de baas te kunnen.

Loslaten – Ik pieker als ik niet tegenwoordig ben wordt, 

uitgegeven door Academie Press. Het boek telt 215 p.  

en kost 24 euro.
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Hoe slaag je erin al die 

activiteiten te combineren? 

“Ik heb inderdaad een vrij druk pro-

fessioneel leven, maar dat vind ik 

helemaal niet erg. Ik snijd er wel een 

beetje mee in mijn eigen vlees. Voor 

wie een academische carrière be-

oogt, worden extra inspanningen op 

het vlak van interne dienstverlening 

en onderwijs niet erg gevalideerd, 

vooral onderzoek telt. Maar ik blijf 

het doen omdat ik een grote af-

finiteit heb met de universiteit. Als 

student was ik al sterk betrokken 

bij het studentenleven: vier jaar 

studentenvertegenwoordiger in de 

raad van bestuur van de UGent en 

mede-initiatiefnemer van Student 

KickOff. Ik vind dat de universiteit 

haar drie maatschappelijke taken 

– onderwijs, onderzoek en dienst-

verlening – moet waarmaken en 

geef daarom zelf het goede voor-

beeld. Ik steek dan ook veel tijd in 

onderwijs en denk er ook veel over 

na. Kan ik aan onderwijsvernieuwing 

doen, hoe enthousiasmeer ik jonge 

mensen voor hun studies? Dit al-

les staat echter niet in de weg dat 

ik doe wat een doctorandus doen 

moet: onderzoek doen. Naast de 

We are UGent!
Over een doctorandus  

die meer is dan een knap onderzoeker
Negenproef met Stijn Baert

Stijn Baert is een bezige bij. Terwijl de meeste doctorandi zich vooral op onderzoek toespitsen, 

heeft hij nog een grote onderwijsopdracht en focust hij volop op dienstverlening. Zo vertegenwoor-

digt hij het assisterend en academisch personeel in diverse interne bestuurs- en adviesorganen 

met onder andere een actieve rol in de Commissie Communicatie van de universiteit. Hij noemt 

zichzelf een rasechte UGent’er en straalt dat ook uit. 

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen



 27 27

goede job, omdat dat zoveel meer 

oplevert. Onze aanbeveling strookt 

helaas niet met het beleid van de 

overheid die jongeren zo vlug mo-

gelijk aan het werk wil. Deze studie 

werd ondertussen gepubliceerd 

in Labour Economics.”

En de waterfalls?

“Met dit onderzoek richtten we 

ons naar het middelbaar onderwijs. 

Daaruit bleek dat er een afruil be-

staat tussen enerzijds overzitten en 

anderzijds afstromen van ASO over 

TSO naar BSO. Mensen die dub-

belen, komen minder snel in het 

watervalsysteem terecht. Overzit-

ten verbetert de slaagkansen ook 

op korte termijn, maar op lange 

termijn zijn de effecten genuan-

ceerder en hangen ze af van de 

algemene getalenteerdheid van de 

individuele scholier.”

Waarom heb je eigenlijk 

gekozen voor dit onderwerp?

“Ik ben enorm inhoudelijk geïnteres-

seerd in arbeidseconomie. Ik heb 

eerst de studies van burgerlijk in-

genieur afgerond. Maar in de krant 

las ik nooit over techniek en weten-

schap, wel over humane proble-

men, al dan niet arbeidsmarktgere-

lateerd. De stap naar deze studie 

en dit onderwerp was vlug gezet.” 

Hoe zie je je toekomst?  

Wil je aan de UGent blijven of 

beoog je een job in de privé? 

“Het is absoluut mijn bedoeling om 

aan de universiteit te blijven. Aan-

gezien ik mijn doctoraat een jaar 

voor het eind van mijn contract 

afleg, kan ik nog een jaar op het-

zelfde niveau verder doen. Daarna 

probeer ik een nieuw mandaat te 

pakken te krijgen waarin ik hopelijk 

de combinatie van onderzoek en 

onderwijs verder kan zetten.”  

en is er niet zo veel discriminatie. 

Op de arbeidsmarkt daarentegen 

heerst een zuiver etnische kloof. 

Hier spelen mogelijk factoren als 

discriminatie, uiteenlopende netwer-

ken, een lagere voorkeur voor werk 

en hogere voorkeur voor vrije tijd 

vanwege de allochtonen. Pas in een 

tweede studie focusten we volop op 

discriminatie. We reageerden op 

vacatures met valse sollicitaties en 

maakten daarbij gebruik van cv’s 

met zowel allochtone als autochto-

ne namen. Wat bleek? Werkgevers 

reageerden veel minder snel op  

de cv’s met de vreemde namen.  

Bij knelpuntberoepen, bij moeilijk in 

te vullen vacatures dus, verdween 

de discriminatie.”

Deze etnische discriminatie 

heeft wellicht negatieve 

economische effecten? 

“Absoluut, met de vergrijzing 

hebben we trouwens alle arbeids-

krachten nodig. We kunnen het 

ons niet permitteren om een hele 

schare potentiële talenten zomaar 

aan de kant te schuiven, enkel en 

alleen omwille van afkomst.” 

Waar slaat de term spring

boards op, de springplanken?

“Werkloze pas afgestudeerden 

staan voor de keuze. Aanvaarden 

ze om het even welke job of zoeken 

ze het best wat langer naar die 

heel goede job? We bestudeerden 

het effect van die keuze op het  

tijdstip waarop men wél een job  

op niveau vond. De conclusie was 

duidelijk. Wie kiest voor een job on-

der zijn niveau, blijft vrij lang in die 

situatie zitten. Dit is niet onschul-

dig, want wie een job op zijn niveau 

heeft, verdient meer en ervaart 

meer bevrediging in zijn/haar job. 

Bovendien is een goede match tus-

sen job en werknemer een goede 

zaak voor de economie. We raden 

pas afgestudeerden dan ook aan 

iets langer uit te kijken naar een 

studies van mijn doctoraat werkte 

ik de afgelopen jaren nog aan een 

achttal andere studies.” 

Je aanpak valt ongetwijfeld 

op, want je bent al tweemaal 

bekroond met de titel  

Best Teaching Assistant.

“Inderdaad (lacht). De laatstejaars-

studenten van de faculteit hebben 

me daarmee bekroond in 2012 

én 2013 en dat doet me enorm 

veel plezier. Maar ook op het vlak 

van dienstverlening ijver ik voor een 

positief samenhorigheidsgevoel 

tussen studenten en personeelsle-

den en wil ik mensen dichter bij de 

universiteit brengen. Ik begon met 

twee andere alumni UGent Alumni 

After Work, de afterworkparty 

voor UGent-alumni en -personeel. 

Ik ben een UGent’er pur sang en 

geloof dat de UGent als instelling 

pas graag gezien wordt als elk 

personeelslid en elke student dat 

gevoel uitdraagt. We are UGent!” 

In je doctoraat onderzoek je  

de succesfactoren in de over

gangen op school en van school 

naar werk voor jongeren in 

Vlaanderen. De Engelse titel 

luidt Transitions in Youth:  

on Springboards, Waterfalls 

and Bottlenecks. 
“Die drie woorden dekken groten-

deels de lading. De term bottlenecks 

groepeert de twee hoofdstukken 

rond etniciteit. In een eerste studie 

gingen we na of we de verschillen 

tussen autochtonen en allochtonen 

op school en daarna in het be-

roepsleven kunnen verklaren door 

waarneembare sociaaleconomische 

ken merken, of zijn ze zuiver aan et-

niciteit gelinkt? Op school blijken de 

verschillen vooral sociaaleconomisch 

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.

Info p 
Stijn Baert
Vakgroep Sociale Economie
Tel. 09 264 34 81
Stijn.Baert@UGent.be
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Faculteits-
bibliotheek als 

laboratorium 
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ondersteunen. Zo kunnen we de 

boeken centraal aankopen, hogere 

kortingen afdingen en dubbele aan-

kopen vermijden.”

Marc Boone: “Het actuele tekort 

aan studieplaatsen blijft een  

uitdaging. Vanaf 2015 komen  

er met de faculteitsbibliotheek  

in het totaal 800 bij, maar of  

dat volstaat? De omvorming van 

één binnenplaats tot atrium over-

dekt met glas, met studieruimte 

voor studenten, was daarom zo 

cruciaal voor ons.” 

 

Saskia Scheltjens: “Het Plateau-

Roziergebouw is ontworpen als 

laboratorium voor de ingenieurs, 

nu wordt het echt het laboratorium 

van Letteren en Wijsbegeerte.”

 

Marc Boone: “Ik vernam dat  

de Rozier verkeersvrij wordt  

gemaakt in 2015. Naast de  

Boekentoren wordt trouwens 

ook een paviljoen voorzien waarin 

de kunstcollectie van architect 

Charles Vandenhove zal huizen. 

We evolueren naar een echt kun-

stenkwartier, met in de buurt ook 

nog het Rijksarchief, de Waalse 

Krook en het Amsab.” 

tes eerst grondig te renoveren. 

Fase één is intussen afgerond. 

Op dit ogenblik bevinden zich hier 

op de eerste verdieping 3,5 km 

aan boeken uit de vakgroepen 

Letterkunde en de afdeling Nabije 

Oosten, samen met de bibliotheek-

administratie. In februari 2014 

volgen Kunstwetenschappen, 

Wijsbegeerte & Geschiedenis en 

eind 2015 ten slotte is het de 

beurt aan de collecties (Toegepas-

te) Taalkunde, Talen & Culturen 

en Archeologie. Op dat ogenblik 

zal deze faculteitsbibliotheek de 

grootste openkastbibliotheek in 

Gent zijn.” 

“De bib moet vooral relevant zijn 

voor toekomstige generaties,”  

stelt Marc Boone. “We willen onze 

bib klaarstomen voor de 21e eeuw 

en voorzien daarom een hybride 

model waar naast studie plaats 

is voor digitale activiteiten en  

collecties.”  

Saskia Scheltjens: “De faculteitsbi-

bliotheek zal in ieder geval leiden 

tot een efficiënter gebruik van men-

sen en middelen. De vakgroepen 

blijven inhoudelijke expertise bie-

den, terwijl wij hen administratief 

Het masterplan Letteren en  

Wijsbegeerte van 2006 toonde 

het zwart op wit aan: er waren 

49 vakgroep- en seminariebiblio-

theken, verspreid over 222 ver-

schillende locaties. Centralisatie 

was dan ook broodnodig. Sinds 

2009 werkt de UGent aan de op-

richting van een gecentraliseerde 

faculteitsbibliotheek Letteren 

en Wijsbegeerte, tegenover de 

Boeken toren. “Oorspronkelijk wou 

men alle vakgroepen en auditoria 

in de Blandijn centraliseren en de 

bibliotheken in de Rozier,” stelt 

Saskia Scheltjens, “maar omdat 

de faculteit in sneltreinvaart 

groeit, is dat plan al voorbijge-

streefd. De enorme omvang van 

het project verplicht ons om de 

verhuis van de bibliotheken gefa-

seerd aan te pakken, maar dat 

laat ons toe de vrijgekomen ruim-

Info p 
p Marc Boone 

Decanaat Letteren en Wijsbegeerte 
Tel. 09 264 39 30 
Marc.Boone@UGent.be

p Saskia Scheltjens 
Faculteitsbibliotheek Letteren 
en Wijsbegeerte

 Tel. 09 221 33 71
 Saskia.Scheltjens@UGent.be 

Freddy Mortier, voormalig decaan van de faculteit 

Letteren en Wijsbegeerte en momenteel vicerector-

elect, nam het initiatief voor een volledig geïntegreerde 

faculteitsbibliotheek in de Rozier. Huidig decaan  

professor Marc Boone zet zijn werk verder en wordt 

daarbij geholpen door een even enthousiaste  

faculteitsbibliothecaris, Saskia Scheltjens.  

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen
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de lichaamsgrootte. Hij heeft eerst 

aan een Amerikaanse universiteit 

gewerkt en nu is hij in Zwitserland 

voor een twee jaar durend onder-

zoeksproject. Zodra dat is afgelopen, 

moet hij weer op zoek naar iets 

nieuws. Maar dat is normaal in  

het leven van een onderzoeker.” 

Maurits, je bent als derde 

en jongste broer net doctor 

geworden. Wat heb je 

onderzocht? 

Maurits: “Ik bestudeerde het wa-

terverbruik bij bomen en meer 

specifiek hoe dat gemeten kan 

worden. Daarvoor ontwikkelden we 

een sensor die meet hoe het water 

door de bomen getransporteerd 

wordt. Zo slagen we er onder meer 

in de stresssituatie van bomen te 

monitoren, wat van belang kan zijn 

Jullie vader is germanist en jullie 

moeder pedagoge. Vanwaar 

komt jullie passie voor biologie? 

Michiel: “We zaten alle drie in de 

Jeugdbond voor Natuur en Milieu 

en wellicht komt daar onze inte-

resse vandaan. Maar ook van thuis 

kregen we veel mee, want onze 

ouders trokken regelmatig met ons 

de natuur in. Verder heeft de pas-

sie voor wetenschap van onze leer-

kracht biologie uit het middelbaar, 

Koen Verschoore, er zeker toe bij-

gedragen dat we hier nu zitten.” 

Dat zal hij graag horen. 

Laten we met de afwezige 

beginnen. Wat doet Martijn 

in Zwitserland?

Michiel: “Hij onderzoekt er hoe onge-

wervelden in alpenweiden beïnvloed 

worden door grazers van verschillen-

Drie broers,  
drie UGent-doctors

Maurits Vandegehuchte doctoreerde 

op 31 mei 2013 aan de UGent. Op het 

eerste gezicht niets bijzonders, ware 

het niet dat Maurits de jongste is van 

drie broers die alle drie hun doctoraat 

aan de UGent behaalden. Maurits (26) 

en Michiel (32), beiden bio-ingenieur, 

zijn paraat voor een gesprek. Broer- 

bioloog Martijn (29) werkt in Zwitser-

land en kan er helaas niet bij zijn. 

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen



 31 31interessante opmerking terug.”

Maurits: “Als jongste heb ik veel 

hulp gehad bij de algemene aspec-

ten van het doctoreren. Hoe krijg 

ik iets gepubliceerd? Waar moet 

ik op letten? Altijd handig als je bij 

iemand die je goed kent om raad 

kan vragen.” 

Michiel: “Omgekeerd ook hoor, bij 

ideeën of twijfels over bepaalde za-

ken gebruik ik Maurits als klankbord. 

We zitten in hetzelfde schuitje, in het-

zelfde milieu, dezelfde vakgroep, …”

Waar gaan de gesprekken 

over, aan tafel bij de ouders? 

Biologie, literatuur, pedagogie?

Maurits: “Een typische misvatting. 

We spreken eigenlijk weinig over 

ons beroep maar veel meer over 

waar we daarbuiten mee bezig zijn, 

het dagelijks leven, familie, vrien-

den. We hebben het ook wel eens 

over het werk, maar dan over de 

meer algemene aspecten zoals de 

collega’s, nieuwe plannen, moge-

lijke frustraties... Doctoreren is ook 

een job zoals een ander (lacht).”

Wat zijn jullie toekomstplannen?

Maurits: “Ik wil graag aan de UGent 

blijven en heb daarvoor al een 

beurs aangevraagd.” 

Michiel: “Ik ben nu vast verbonden 

aan de UGent voor een termijn van 

drie jaar, en die is één keer her-

nieuwbaar. Ik ben de mogelijkheden 

aan het aftoetsen voor de verdere 

toekomst: die kan aan de universi-

teit liggen, maar ook daarbuiten.” 

 

die het effect bestudeert van che-

mische stoffen op het milieu. Ver-

mits ons laboratorium gespeciali-

seerd is in aquatische toxicologie, 

bestudeerde ik watervlooien als 

modelsoort om mijn hypotheses 

te testen. Watervlooien hebben 

een belangrijke positie in het voed-

selweb van een zoetwatereco-

systeem. Ze eten microscopisch 

kleine algen en worden zelf opgege-

ten door vissen. In milieutoxicologie 

wordt de relatie tussen concen-

traties van chemische stoffen en 

negatieve effecten op organismen 

onderzocht, bijvoorbeeld een da-

lende reproductie in de watervlo. 

Nieuw in mijn onderzoek was de 

introductie van epigenetica binnen 

de milieutoxicologie. Bestaande 

studies toonden aan dat chemi-

sche stoffen het methylatiepatroon 

in het DNA van ratten veranderen, 

met als gevolg een verminderde 

reproductiecapaciteit tot bij de 

niet-blootgestelde nakomelingen. 

Bij watervlooien toonden we het-

zelfde effect aan.” 

En waarover handelde het 

onderzoek van Martijn,  

de middelste broer? 

Michiel: “Hij onderzocht de inter-

acties tussen ondergrondse en 

bovengrondse ongewerveldenpo-

pulaties in helmgras en hoe deze 

afhankelijk zijn van de omgeving 

en het genotype van het gras. Hij 

toonde ook aan dat voor zand-

stabilisatie in de duinen het best 

helmgras van de lokale populatie 

gebruikt wordt, omdat planten van 

een ander genotype een negatief 

effect kunnen hebben op de diversi-

teit aan ongewervelden.”

Jullie kennen elkaar door  

en door. Helpen jullie elkaar  

op professioneel gebied?

Maurits: “Inhoudelijk niet zozeer, 

daarvoor lopen onze expertises 

te ver uiteen.”

Michiel: “We polsen wel af en toe bij 

elkaar en krijgen dan wel eens een 

bij het bepalen van irrigatiedosis-

sen. Door deze stress te bepalen, 

krijgen we een beter inzicht in hoe 

verschillende soorten met waterte-

korten omgaan en welke meer of 

minder droogteresistent zijn. Dat is 

onder andere interessant in het on-

derzoek naar klimaatsverandering: 

welke soorten zullen toekomstige 

droogtes beter overleven?”

Kan je je onderzoek 

extrapoleren naar 

voedingsgewassen?

Maurits: “Ik richt me specifiek op 

bomen, maar een collega past de 

sensor nu aan om deze te kunnen 

toepassen op kleinere gewassen 

zoals tomaat. Vorige zomer heb ik de 

sensor toegepast in een veldstudie 

op mangrovebomen in Australië. 

Mangroves komen voor in getijden-

gebieden en hebben te kampen met 

hoge zoutgehaltes, wat de waterop-

name bemoeilijkt. Door drie maan-

den de waterhuishouding van deze 

mangrovesoorten te monitoren, gin-

gen we na hoe ze met deze stress-

situatie omgingen. De twee soorten 

die ik bestudeerde, stonden zij aan 

zij maar vertoonden vreemd genoeg 

een totaal verschillend groeipatroon. 

Doorgaans krimpt een boom ’s och-

tends om ’s avonds en ’s nachts 

weer uit te zetten, maar één van de 

twee onderzochte soorten bleek net 

het tegenovergestelde te doen. Dat 

was voor mangroves bij mijn weten 

nog nooit eerder geregistreerd.”

Michiel, jij spitste je voor je 

doctoraat toe op watervlooien?

Michiel: “Ja, mijn doctoraat ka-

derde binnen de milieutoxicologie 
V.l.n.r.: Martijn, Michiel en Maurits

Info p 
p Maurits Vandegehuchte (links)
 Vakgroep Toegepaste Ecologie  

en Milieubiologie
 Tel. 09 264 61 26
 Maurits.Vandegehuchte@UGent.be
p Michiel Vandegehuchte (rechts)
 Vakgroep Toegepaste Ecologie  

en Milieubiologie
 Tel. 09 264 37 07 

Michiel.Vandegehuchte@UGent.be 
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Colofon

Zogezegd
p KONING ALBERT BEZOEKT HET VIB
Op 12 juni 2013 bezocht Koning Albert het Vlaams Instituut 

voor Biotechnologie (VIB) op de campus van het Technologie-

park in Zwijnaarde. In haar verslag meldde Het Laatste Nieuws 

dat de vorst gesprekken met de wetenschappers had en dat  

hij door een microscoop de structuur van de milt bekeek. Ook 

een robot die elke dag foto’s maakt van 400 maïsplanten, ze 

weegt, meet en water geeft droeg zijn interesse weg. Als af-

sluiter maakte de vorst een rondrit op het technologiepark en 

maakt hij kennis met de verschillende onderzoeksinstellingen  

en bedrijven. De vorst werd begeleid door VIB-groepsleider 

professor Salvador Moncada, zijn wetenschappelijke advies-

raad professor baron Jacques De Ruyck en professor baron 

Herman Vanden Berghe, de grondlegger van de gentechono-

logie Marc Van Montagu, de huidige rector en vicerector van 

de UGent en toekomstig rector Anne De Paepe. Ook Vlaams 

minister van Innovatie Ingrid Lieten, gouverneur Jan Briers en 

burgemeester Daniël Termont waren present.

p HOE EN WAAR MAAKTEN  
DE ROMEINEN GLAS?

Britse en Belgische wetenschappers hebben methodes 

ontwikkeld waardoor kleine verschillen kunnen worden opge-

spoord in de ruwe grondstoffen die Romeinen gebruikten voor 

de glasproductie, zo meldt het persagentschap Belga. Met de 

nieuwe methodes hopen de onderzoekers meer nauwkeurig 

te achterhalen waar glas gemaakt werd. Glas wordt gemaakt 

van zand, maar om het doorzichtig te maken werd in de oudheid 

antimoon of een antimoonhoudend mineraal gebruikt. Professor 

Frank Vanhaecke van de vakgroep Analytische Chemie (UGent) 

en zijn team ontwikkelde een nieuwe methode waarbij kleine ver-

schillen in isotopenverhouding tussen antimoonertsen gedetec-

teerd en gekwantificeerd worden. Daardoor kan de geografische 

herkomst van het ruwe antimoonhoudende materiaal achter-

haald worden. De informatie leidt niet alleen tot een grondiger 

inzicht in de productie van glas, maar ook naar de handel in ruwe 

materialen en (half) afgewerkte producten.

p TOON ME HOE JE DANST,  
EN IK ZEG HOE JE JE VOELT

In De Standaard van 4 juni 2013 verscheen een uitgebreid  

artikel over het effect van een gemoedstoestand op iemands 

manier van dansen. Centraal daarin stond het onderzoek van 

de musicologe Edith Van Dyck van de UGent. Voor haar docto-

raat ging ze na hoe het zit als iemand op een slechte of net 

uitstekende dag danst. 32 gewone mensen – geen acteurs, 

dansers of choreografen dus – werden eerst in een bepaalde 

stemming gebracht. Ze kregen vrolijke of trieste zinnen te zien 

zoals “je hebt net een nieuwe job”, of “je geliefde huisdier is 

overleden”. Ze werden gevraagd om zich in te leven. Ze kregen 

ook muziek te horen. Wie vrolijk moest worden, kreeg een 

mazurka of Bachs “Brandenburg concerto no. 2” te horen; wie 

triest moest worden, kreeg het thema van “Schindler’s list” en 

de “Prelude opus 28 no. 6” van Chopin. Eenmaal in de juiste 

gemoedsgesteldheid moesten de deelnemers dansen op een 

nieuw gecomponeerd stuk. “Er moest een goede beat in, maar 

verder moest het vooral zo neutraal mogelijk zijn. Dat bleek  

best moeilijk, en het uiteindelijke resultaat leek ontzettend op 

die typische luchthavenmuziek: saai, maar niet storend.”  

De deelnemers kregen een speciaal motion capture-pak aan 

met 34 meetpunten. Ze kwamen twee keer langs: de ene keer 

werden ze vrolijk gemaakt en de andere keer triest. 

Van Dyck: “Als we hun twee dansjes bekeken, zagen we zelfs 

met het blote oog het verschil. Als ze vrolijk waren, dansten  

ze vrijer en wilder. Dat zag je aan het ritme, aan de snelheid,  

en ook aan de impulsiviteit en breedheid van de bewegingen.”

In een vervolgonderzoek ontdekte Van Dyck dat die invloed niet 

alleen voor de onderzoekers of geoefende 

dansleraars onmiddellijk zichtbaar was, 

maar voor zo goed als iedereen. Ze 

maakte een filmpje van de dansers en 

vormde hen om tot een soort “avatars” 

waardoor bijvoorbeeld hun gezicht geen 

details over hun stemming kon weg-

geven. Ze zette het vrolijke en trieste 

dansje naast elkaar en liet ze door een 

andere groep deelnemers bekijken. 

“Na amper tien seconden schatte 

80 procent van de kijkers de ge-

moedstoestand van de dansers 

juist in. Een uitzonderlijk goed 

resultaat.”



 

 

Meeting in  juli of augustus 2013?  
Boek nu en kies uit één van de onderstaande aanbiedingen: 

 Welkomstkoffie bij aanvang van de meeting 

 Glaasje cava na de meeting in de bar of bij mooi weer op ons buitenterras 

 Korting bon van 10% bij de eerstvolgende meeting (geldig tot december 2013, 
niet van toepassing op overnachtingen) 

 Ontspannende boottocht op de Leie voor de volledige groep 

Interesse? Neem dan contact met ons op via het nummer 0032 (0)9 225 00 00 of via mail 

reservations@historic-hotels-ghent.com. 

 

  Hotel Gravensteen   Hotel de Flandre   Ghent River Hotel 
 

 

 

 

 

 

 

*Deze actie is geldig voor meetings die plaatsvinden in een hotel binnen de groep ‘Historic Hotels Ghent’. 
**Enkel van toepassing op meetings georganiseerd in  juli of augustus 2013 voor minimum 10 personen. 
***10% korting is geldig tot december 2013 en is niet van toepassing op overnachtingen. 

Jan Breydelstraat 35 Poel 1-2 Waaistraat 5 

‘Donjon’          ‘de Flandre’    ‘Anseele’ 

Bar Gravensteen          ‘Strauss’    ‘Artevelde’  

Historic Hotels Ghent ~~Jan Breydelstraat 35, 9000 Gent ~~reservations@historic-hotels-ghent.com 
Tel: 0032 (0)9 225 00 00 ~~www.historic-hotels-ghent.com 
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