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In veel Byzantijnse manuscripten tref je in de marge 
opschriften in versvorm aan – zoals hier in de rand. 
Aan de UGent worden deze epigrammen bijeenge-
bracht in een online doorzoekbare databank.
 
‘Uit de periode van de 8ste eeuw tot de val van 
Constantinopel in 1453 zijn ruim 40.000 Byzantijn-
se manuscripten bewaard’, vertelt wetenschappelijk 
onderzoeker Floris Bernard (vakgroep Letterkunde). 
‘Monniken en andere scribenten kopieerden religieuze 
teksten, maar ook teksten uit de klassieke oudheid. Bij 
zowat 10 procent van de manuscripten komen in de 
marge op- en bijschriften voor, gemaakt door scriben-
ten, de eigenaar van het manuscript of latere lezers. 
Daarin staat bijvoorbeeld waar en in welk klooster een 
manuscript werd gekopieerd of aan welke mecenas ze 
werden opgedragen. Sommige epigrammen prijzen de 
auteur van de tekst of bevatten richtlijnen voor de lezer.
 
In de epigrammen komt de middeleeuwse boekcultuur 
tot leven. Het opmerkelijke is ook dat ze een metrische 
vorm hebben: het zijn gedichtjes. Toen ik mijn proef-
schrift maakte over 11de-eeuwse Byzantijnse poëzie 
bestudeerde ik daarom niet alleen de geijkte poëzie, 
maar ook die voordien weinig opgemerkte epigram-
men. De meeste waren tot nog toe nauwelijks ontslo-
ten of moeilijk toegankelijk. Onze vakgroep besloot ze 
te verzamelen in een doorzoekbare online database. 
Daarvoor kregen we een Hercules-financiering van 
de Vlaamse overheid en een GOA-financiering van de 
UGent (GOA staat voor Geconcerteerde Onderzoeksac-
ties, red.). Onze Database of Byzantine Book Epigrams 
willen we deze zomer lanceren. Byzantinologen uit de 
hele wereld volgen het project met heel veel interesse.’

 WWW.DBBE.UGENT.BE

REACTOR

DROEDELS  
MET POËTISCHE WAARDE
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Tarzans droom
In het Amazonegebied en Centraal Afrika 

groeien lianen als kool. Wat betekent dat voor de 
klimaatopwarming? Om dat uit te zoeken, kreeg professor 
Hans Verbeeck een Starting Grant van de European Research 
Council – net zoals drie andere UGent’ers.

Studenten op het kruispunt
Straks levert de UGent weer 5.000 apetrotse 

alumni af. Die zoeken werk, volgen nog een extra opleiding 
of kiezen voor een buitenlands avontuur. Welke richting ze 
ook uitgaan, de UGent helpt hen op weg.
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INHOUD

Bezorg je gegevens aan:
Magazine Durf Denken,  
p/a afdeling Communicatie, Het Pand, 
Onderbergen 1,  
9000 Gent.

NAAM:

IK BEN:

0 personeelslid aan de UGent

0 student aan de UGent

0  alumnus van de UGent 
(vereniging:  )

0 geen van bovenstaande

ADRES:

(voor personeelsleden is enkel verzending 
naar het dienstadres mogelijk)

EEN ABONNEMENT NEMEN?

Je vindt elke editie van  
het magazine ‘Durf Denken’  

ook online via

www.UGent.be/ 
durfdenkenmagazine

Wil je Durf Denken graag blijven ontvangen? 
Neem een gratis abonnement!
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Reclamewijzer met games?
Kritisch omgaan met nieuwe reclamevormen op 

internet en sociale media – jongeren hebben het er moeilijk 
mee. De UGent zet haar schouders onder twee projecten 
om er iets aan te doen. Lukt het om jongeren spelenderwijs 
reclamewijs te maken?
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Benjamin Decloedt 
was een veelbelovend 
topatleet, studeerde 
Revalidatiewetenschappen 
en Kinesitherapie en gooit 
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Studio Brussel en straks van 
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ERC Starting Grant  
voor onderzoek lianen en klimaat

TARZANS
DROOM
Vier jonge UGent-onderzoekers kregen een Starting 

Grant van de European Research Council (ERC). Een 

van hen is professor Hans Verbeeck. Hij onderzoekt 

de impact van lianen op de klimaat opwarming.

L ianen kun je omschrijven als 
verre familie van de klimop. ‘Maar 
in tropische bossen zijn houtige 
klimplanten veel dominanter 

aanwezig en veel diverser’, zegt Hans 
Verbeeck (vakgroep Toegepaste Ecologie 
en Milieubiologie). ‘In totaal zijn er tien-
duizenden soorten en op één hectare 
tropisch bos vind je er vaak honderden. 
Het is een heel brede groep.’
 
En er zijn er steeds meer van, 
blijkbaar.
‘De laatste 30 jaar neemt de hoeveel-
heid lianen per hectare toe, vooral 

in het Amazonegebied en Centraal- 
Amerika. Een oorzaak zou kunnen zijn 
dat lianen in verhouding tot bomen 
meer voordeel halen uit de stijging van 
het CO2-gehalte in de lucht. Het zou ook 
kunnen dat ze beter tegen de verdroging 
kunnen die in tropische gebieden oprukt 
door de opwarming van de aarde.’

 ‘De vraag is welke impact dat heeft op 
het klimaat. Bomen en lianen gebruiken 
CO2 als  voedingsstof. Bossen, en vooral 
tropische bossen, compenseren we-
reldwijd een kwart van onze CO2-emis-
sies. Welke gevolgen heeft het op de 
CO2-balans, en dus het broeikaseffect, 
als er in verhouding meer lianen en 
minder bomen komen?’
 
Inderdaad, welke gevolgen?
‘Dat willen we dus onderzoeken. Lia-
nen hebben niet noodzakelijk minder 
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In de jungle?
Professor Hans Verbeeck, niet in 

het Amazonewoud, maar in  

de Plantentuin van de UGent.
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bladeren dan een boom, maar de “stam” van 
een liaan is wel veel dunner. Als lianen de 
plaats innemen van bomen zit er in zo’n bos 
dus veel minder CO2 opgeslagen in de vorm van 
houtbiomassa. Anderzijds is het ook niet zeker 
dat de groei van het lianenbestand blijft duren. 
Misschien evolueren we naar een nieuw even-
wicht. Daarom willen we ook het onderliggende 
mechanisme achter de recente groei van het 
lianenbestand in kaart brengen.’
 
‘Een ander onderzoekspunt is de waterbalans. 
Lianen hebben veel grotere houtvaten dan 
bomen, zodat ze water efficiënter transporte-
ren. We verwachten dus ook dat bossen met 

meer lianen meer water zullen verdampen. 
Ook dat is belangrijk voor het klimaat. Het 
water dat de bossen in het Amazonegebied 
verdampen, is de motor voor de wereldwijde 
neerslagcyclus.’
 
Wat is het uiteindelijke doel  
van deze onderzoeken?
‘Het doel is om het eerste simulatiemodel te 
bouwen dat rekening houdt met lianen. Dat 
model zal worden gebruikt om de impact van 
klimaatverandering op tropische bossen beter 
te voorspellen. Daarnaast moet het de modellen 
die het klimaat zelf voorspellen beter en nauw-
keuriger maken.’

Gegevens vergaren
Met meetpalen of flux towers (links, hier 

in Frans-Guyana) worden onder meer 

gegevens over de opslag van CO
2
 door 

lianen verzameld.
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‘Geen enkel bestaand vegetatiemodel houdt 
rekening met lianen. Dat komt onder meer 
doordat lianen moeilijk te bestuderen zijn: 
ze groeien kriskras door elkaar en in de 
klassieke bosbouw worden ze beschouwd 
als een last. Pas de jongste tien jaar gebeurt 
er veel onderzoek naar, maar dat is nog vrij 
versnipperd.’
 
‘Bovendien zijn de bestaande vegetatiemodel-
len gebouwd op basis van data uit gematigde 
gebieden. Die parameters heeft men dan over-
gedragen naar de tropische bossen. De realiteit 
is natuurlijk veel complexer. Hier heeft een bos 
pakweg vier boomsoorten, daar zijn er honderd 
soorten met een veel complexere structuur. En 
dus ook veel lianen.’
 
Hoe wilt u dat nieuwe 
vegetatiemodel opbouwen?
‘Een van de belangrijkste innovaties van het 
project is dat we gebruik zullen maken van 
Lidar-scans: 3D-scans die nu al voor ingeni-
eurstoepassingen worden gebruikt. We willen 
een scanner in het bos zetten die de volledige 
omgeving als één grote puntenwolk in kaart 
brengt. Daarna ontwikkelen we algoritmes die 
de puntenwolk reconstrueren tot bomen en 
lianen. Al die gegevens worden dan gebruikt 
om het model te voeden.’
 
‘Voorts gaan we alle bestaande data verzamelen 
om ze in te voeren in het model én organiseren 
we uitgebreide veldcampagnes om bijkomen-
de gegevens te verkrijgen. We werken vooral 
in Frans-Guyana, Panama en Brazilië omdat 
de logistieke omstandigheden daar behoorlijk 
zijn en er al veel gegevens beschikbaar zijn. In 
Panama werken we bijvoorbeeld samen met 
het Amerikaanse Smithsonian Institute, dat al 
sinds 1980 om de vijf jaar alle lianen en bomen 
opmeet in een bos van 50 hectare. Zo’n unieke 
dataset is indrukwekkend.’
 

Uw onderzoek heeft een Starting Grant 
gekregen van het European Research Council. 
Wat betekent dat voor u?
‘De grants van het ERC zijn heel competitief. 
Slechts 10 procent van de ingediende pro-
jecten wordt goedgekeurd. Het ERC legt geen 
onderzoeksthema's op. Je kunt zelf kiezen wat je 
onderzoekt, zolang het maar high risk, high gain 
is: : je onderzoek mag uitdagend en risicol zijn, 
maar moet een grote impact hebben.

 ‘De bedoeling van de Starting Grants is dat 
jonge onderzoekers genoeg geld krijgen om een 
eigen onderzoeksgroep op te starten en zich vijf 
jaar lang te concentreren op dat ene project. Als 
incentive stelt de UGent succesvolle ERC-kan-
didaten aan als professor binnen het Bijzonder 
Onderzoeksfonds. Voor mij als onderzoeker is 
dit dus een mooie carrièrestap.’ 

GEÏNTERESSEERD? 

Onderzoekers kunnen twee tot zeven jaar na hun doctoraat een 
ERC Starting Grant aanvragen voor een project dat vijf jaar zal 
lopen. De beurzen gaan naar innovatief en baanbrekend onderzoek 
van hoge kwaliteit.
 
Voor onderzoekers die zeven tot twaalf jaar na hun doctoraat een 
ERC Grant willen aanvragen, zijn er de Consolidator Grants. Bij 
moederschapsverlof of lange afwezigheid kunnen die termijnen 
eventueel worden verlengd. Val je niet meer binnen de grenzen, 
dan kun je je kandidaat stellen voor een Advanced Grant.

 Denk je in aanmerking te komen, neem dan contact op met de EU-
cel van de UGent. De begeleiders ondersteunen je om de aanvraag 
te schrijven en in te dienen en begeleiden je bij de verdere stappen.

EU-CEL@UGENT.BE
ERC.EUROPA.EU



Ruth Krebs zal de motivatieprocessen in het 
menselijke brein onderzoeken. ‘Meer bepaald de 
manier waarop motivatie cognitieve proces-
sen beïnvloedt, zoals onze herinneringen aan 
een bepaalde gebeurtenis, en de interacties 
met emotionele processen’, zegt ze. ‘Daarvoor 
gebruiken we allerlei beeldvormingstechnieken, 
zoals het elektro-encefalogram of magnetische 
resonantie tomografie, waarmee we hersenacti-
viteit in kaart kunnen brengen.’
 

MOTIVATIE EN HET BREIN

Ruth Krebs 
vakgroep Experimentele 
Psychologie

Een voorbeeldje? ‘Een klassieke motivator om 
een taak uit te voeren is beloning, bijvoorbeeld 
met geld. Maar mensen die uit zichzelf iets 
graag doen, verliezen soms hun interesse als ze 
ervoor betaald worden. Motivatoren kunnen dus 
ook het omgekeerde effect hebben. Wij probe-
ren uit te zoeken in welke situaties beloningen 
positieve of negatieve effecten genereren. Ook 
inzake opvoeding en onderwijs proberen we 
te bepalen hoe motivatoren het best kunnen 
worden gebruikt om leerlingen maximaal te 
stimuleren. Mogelijk zijn er ook interessante 
dingen te ontdekken in verband met de ziekte 
van Parkinson. De hersengebieden die verband 
houden met die ziekte zijn dezelfde als de ge-
bieden die een rol spelen bij motivatie.’

Hans Verbeeck is niet de enige UGent'er 

die recent een ERC Starting Grant op zijn 

naam kon schrijven. Nog drie andere 

onderzoekers kunnen de komende vijf jaar 

een eigen onderzoeksgroep opzetten.

NOG
KNAPPE
KOPPEN
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GEPROGRAMMEERDE CELDOOD

Moritz Nowack
vakgroep Plantenbiotechnologie 
en Bio-informatica

Moritz Nowack zal zich de komende vijf jaar focussen op 
de moleculaire regeling van geprogrammeerde celdood in 
de ontwikkeling van planten.
 
‘Bij dieren weten we al relatief veel over de mechanismen 
achter sommige vormen van celdood’, zegt Moritz No-
wack. ‘Elke dag sterven bij mensen miljoenen cellen af. Als 
de achterliggende mechanismen worden verstoord, gaat 
het mis. Kanker of auto-immuunziektes zijn bijvoorbeeld 
het gevolg van cellen die niet kunnen afsterven. Neuro-
degeneratieve ziekten als alzheimer hebben dan weer te 
maken met overmatig afsterven van de cellen.’

 ‘Ook bij de groei en ontwikkeling van planten speelt ge-
programmeerde celdood een belangrijke rol. Toch wordt 
dat bij planten minder vaak onderzocht, onder meer 

omdat de mechanismen grondig verschillen 
van die bij dieren. Wij gaan er nu fundamenteel 
onderzoek naar doen.’
 
‘Op termijn kan dit onderzoek de basis leggen 
voor landbouwtoepassingen. Denk maar aan 
nieuwsoortige herbiciden die het onkruid ver-
delgen door de interne celdoodmechanismen 
te activeren. Een andere toepassing zou kunnen 
zijn dat we celdood door omgevingsstress leren 
voorkomen. Bij planten als maïs, rijst of tarwe 
zorgt die omgevingsstress ervoor dat 
ze zich moeilijker voortplanten.’

VROUWELIJKE TIJDSCHRIFTENREDACTEURS
Marianne Van Remoortel zal de komende vijf jaar de 
transnationale netwerken in kaart brengen die vrou-
welijke tijdschriftenredacteurs in de loop van de 18de 
en 19de eeuw hebben opgezet. ‘In die tijd speelden 
vrouwen politiek en economisch een secundaire rol’, 
zegt ze. ‘Door hun redacteurschap konden ze toch 
een impact hebben op maatschappelijke en culturele 
processen. Wij brengen hun rol in het ontstaan van de 
tijdschriften zelf in kaart. Ook onderzoeken we de ver-
banden met de ontwikkeling van de moderne roman, 

het idee van huiselijkheid dat in dezelf-

Marianne Van Remoortel
vakgroep Letterkunde

de periode opkwam, tot en met de opkomst 
van de consumptiemaatschappij en de strijd 
voor vrouwenrechten.’
 
‘Er bestaan al studies die het redacteurschap 
van vrouwen op lokaal vlak hebben bestu-
deerd. Wij willen die studies overkoepelen en 
de internationale uitwisseling tussen verschil-
lende redacties in kaart brengen. Daarmee 
willen we ook de basis leggen voor een hech-
tere samenwerking tussen de onderzoekers 
zelf. Traditioneel is er in dit vakgebied weinig 
uitwisseling tussen bijvoorbeeld Engelse en 
Franse onderzoekers. Ons onderzoek moet een 
aanzet geven om dat te veranderen.’



#UGent

facebook.com/UGent · instagram.com/UGent · twitter.com/UGent · pinterest.com/UGent · linkedin.com/company/ghent-university

WAT IS ER GAANDE OP:

ditisbiotech
02:34 –  9 mrt. 2015

Medische primeur aan @UGent – moedermelksuiker 
uit bieten via @VTMnieuws
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WERELDCREATIE 
VOOR GUSO

 
Dit voorjaar werkt het Gents Universitair Symfonisch 

Orkest (GUSO) mee aan een wereldpremière. De jonge 
Franse componist Simon Thierrée, die regelmatig 
muziek schrijft voor theater en film, componeerde 
in opdracht van het GUSO en twee andere ensem-

bles het Triple Fall Concerto. Daarin treden klassieke 
muziek en verschillende muzikale zigeunertradities 

uit Europa met elkaar in dialoog.
 

De compositie brengt de drie solisten van het 
befaamde Tcha Limberger Trio – met Hongaarse 

muzikale roots – en de klassiek geschoolde muzikan-
ten van GUSO samen in een unieke wereldcreatie die 
je in geen geval mag missen. Op het programma staat 

ook nog muziek van Brahms en Bartok.
 

De wereldpremière vindt plaats op 9 april in 
Boedapest. In Gent kan je het GUSO samen met het 
Tcha Limberger Trio aan het werk horen op 30 april 

(Muziekcentrum De Bijloke) en 8 mei (Capitole) 2015.

Info en tickets: 
WWW.GUSO.BE

KRIJGT JOUW PROJECT  
DE GROENE RUIJTER?

Op 22 april 2015 – de Dag van de Aarde – reikt de 
UGent voor de tweede keer de Groene Ruijter uit. Die 
award geeft projecten een steuntje in de rug die de 
wereld en de UGent duurzamer maken. De eerste 

Groene Ruijter ging vorig jaar naar de studenten van 
de 'Groene Vleugel', een project dat streeft naar meer 

groen in verloren hoekjes op de campussen.
 

Met de Groene Ruijter zet de UGent de gedreven strijd van 
Andreas de Ruijter voor een duurzamere wereld verder. 

Andreas, die overleed in juli 2013, was student burgerlijk 
ingenieur en onder meer bestuurslid van UGent1010.

 
Zowel studenten als personeelsleden kunnen een 

project voorstellen. De winnaars krijgen naast de award 
een subsidie van 500 euro om het project uit te voeren. 
De klemtoon ligt op voorstellen om de studeer-, werk-, 
leef- en onderzoeksomgeving duurzamer te maken, te 
sensibiliseren voor een duurzaamheidsvraagstuk of op 

een originele en creatieve manier aan te zetten tot meer 
duurzaamheid. Indienen kan nog tot 10 april 2015. 

Meer info:
 MILIEU@UGENT.BE 

WWW.UGENT.BE/STUDENT/NL/MEER-DAN-STUDEREN/ 

MILIEU/GROENERUIJTER
Gu

y 
Ve

rs
tr

ae
te

In 2014 ging de prijs naar de 'Groene Vleugel', een 

project voor meer biodiversiteit op de campussen.
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STUDENTEN OP HET

De UGent helpt je op weg

Straks levert de UGent weer 5.000 nieuwe 

alumni af. Die zoeken werk, studeren verder, 

doctoreren of kiezen voor een buitenlands 

avontuur. De UGent helpt hen op weg.

Op de jaarlijkse Afstudeerbeurs van de 
Associatie Universiteit Gent kun je contacten 
leggen met ruim 170 potentiële werkge-

vers. EURES, het Portaal voor Beroepsmobiliteit van de 
Europese Commissie, verstrekt er informatie aan wie 
in het buitenland aan de slag wil. De Masterbeurs of 
Verderstudeerbeurs bundelt alle mogelijke informatie 
over vervolgopleidingen. Je vindt er ook een specifieke 
Jobmarkt voor wetenschappelijke onderzoekers.
 Afstudeerbeurs, dinsdag 31 maart 2015, 12 tot 18 uur, ICC Gent. 
AFSTUDEERBEURS.AUGENT.BE

 
Het Adviescentrum voor Studenten van de 
UGent infosessies over arbeidsmarktthe-
ma’s. Je vindt ze op Minerva onder 'Voorbe-

reiden op het afstuderen', in de studentennieuwsbrief en 
op flyers en posters. Een drietal avondsessies  belichten 
sociaaljuridische materies waarmee je rekening moet 
houden, zoals het recht op kinderbijslag en andere 
uitkeringen.

Heb je specifieke vragen? Vraag dan via het 
Adviescentrum voor Studenten een per-
soonlijk gesprek aan met loopbaanadviseur 

Karel De Middeleir. Op de website van het Adviescentrum 
vind je ook nuttige info over de zoektocht naar werk en 
solliciteren, naast loopbaanadvies en nuttige jobsites.  
WWW.UGENT.BE/ADVIESCENTRUM

 
Werkgevers en HR-dienstverleners posten op 
het Alumni UGent Vacatureforum een uit-
gebreid aanbod: van stages en startersjobs tot 

banen waarvoor ervaring of zelfs een doctoraat vereist is. 
WWW.ALUMNIVACATURES.UGENT.BE

 
Elk jaar werken meer dan 500 afgestudeer-
den hun doctoraat af. De meesten mikken 
niet zozeer op een academische carrière, 

maar willen vooral een interessanter profiel op de 
arbeidsmarkt. 
WWW.UGENT.BE/NL/ONDERZOEK/DOCTOREREN

 
Droom je van een vervolgstudie of stage in 
het buitenland, dan is de afdeling Inter-
nationale Betrekkingen van de UGent een 

nuttige tussenhalte. Je krijgt er volop informatie en on-
dersteuning in verband met studiebeurzen en program-
ma's als Erasmus+, BAEF en Fulbright. 
WWW.UGENT/VERDER-STUDEREN-BUITENLAND

1

KRUISPUNT

2

3

4

5

6
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‘Eigenlijk staat mijn hele studietraject in het teken van een 
droom die ik al lang koester: journalist worden. Na Sociologie, 
een opleiding die een ruime basis biedt voor heel uiteenlopen-
de carrières, koos ik voor Bedrijfseconomie om mijn kansen op 
de arbeidsmarkt verder te verhogen. Anderhalf jaar later vind ik 
dat ik, sociaal en academisch, nog niet alles uit mijn studen-
tentijd heb gehaald. Daarom ben ik van plan om in september 
te starten met Meertalige Bedrijfscommunicatie. Ik mag dan 
ergens stage lopen en dat zal ongetwijfeld weer nieuwe per-

spectieven openen. Intussen doe ik op zondag al eindredactie bij 
De Standaard.
 
Mijn goede raad: als je erover denkt verder te studeren, neem dan 
zeker de tijd om te onderzoeken wat je er concreet van verwacht. 
Ik heb van elke richting die me enigszins aansprak grondig het 
curriculum geanalyseerd. Het is ook altijd nuttig om cursussen te 
doorbladeren en met studenten te praten. Hoe beter je geïnfor-
meerd bent, hoe kleiner het risico op foutieve beslissingen.’

Johannes Huysmans 
 master in de Sociologie, studeerde 
daarna Bedrijfseconomie en wil nu 
nog een master na master Meer-
talige Bedrijfscommunicatie volgen.

‘Bekijk goed alle opties’



16 DURF DENKEN

‘Na het middelbaar ben ik in Roeselare bachelor in de Verpleeg-
kunde gaan studeren, met de bedoeling om daarna aan de UGent 
de master in de Verpleegkunde en Vroedkunde te behalen. Dat 
is me gelukt. Nog tijdens de aansluitende lerarenopleiding kon 
ik als wetenschappelijk medewerker aan de slag in de vakgroep 
Maatschappelijke Gezondheidkunde. Sinds februari doctoreer ik 
in het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
op de preventie van incontinentie-geassocieerde dermatitis. Ik 
kan dit maximaal vier jaar doen. Daarna zie ik wel weer.

Mijn goede raad: kom uit voor je ambities. Vraag raad aan mensen 
die zicht hebben op in je onderzoeksveld. Kriebelt het om te doctore-
ren? Probeer al in de loop van je studies na te gaan of wetenschap-
pelijk onderzoek je echt ligt. Vijf jaar geleden had ik nooit durven 
dromen dat ik vandaag op deze stoel zou zitten, want in mijn sector 
zijn de vacatures voor onderzoekers niet bepaald dik gezaaid. Bij mij 
is de klik gekomen toen ik bezig was aan mijn masterproef en mijn 
promotor mijn interesse voor dit werk actief aanwakkerde. Zonder 
haar had ik misschien heel andere keuzes gemaakt.’

Karen Van den Bussche
 master in de Verpleegkunde 
en Vroedkunde, is als weten-
schappelijk medewerker / 

doctoraatsstudent ver-
bonden aan het Universitair 

Centrum voor Verpleegkunde 
en Vroedkunde (UCVV).

‘Spreek je ambitie uit’



‘Toen ik in juli 2013 mijn masterdiploma op zak had, heb ik meteen 
bij een bekende keten van hoorcentra de stage gedaan die nodig is 
om mijn RIZIV-erkenningsnummer in de wacht te slepen. Dat heeft 
mij geen windeieren gelegd, want sindsdien heb ik in verschillende 
winkels vervangingen mogen doen. Een vast contract heb ik nog 
niet te pakken, maar al bij al heb ik hooguit twee maanden thuis 
gezeten. Ik mag dus niet klagen. Ik oefen het vak uit waarvoor 
ik heb gestudeerd en ik blijf wat ik geleerd heb onderhouden en 
bijspijkeren.

Mijn goede raad: grijp de kansen die je krijgt! Schrijf je zo snel 
mogelijk in bij de VDAB. Ga actief en gericht op zoek naar interes-
sante jobs en houd alle mogelijke vacaturesites in de gaten, zowel 
algemene als heel specifieke. Laat je vooral niet ontmoedigen. Je 
moet accepteren dat je van veel kandidaat-werkgevers geen ant-
woord krijgt. Solliciteren zorgt nu eenmaal vaak voor frustraties, 
zeker in deze tijden van economische laagconjunctuur. Bijt door 
en geef altijd het beste van jezelf. Dan heb je jezelf in ieder geval 
niets te verwijten.’ 

Nina Desmet, 
master in de Logopedische en 
Audiologische Wetenschappen 

(afstudeerrichting Audiolo-
gie), werkt momenteel in 

een hoorcentrum.

‘Grijp de kansen’
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‘De voorbije twee jaar waren één groot avontuur. Straks voltooi ik 
mijn master na master in Human-Centered Design & Engineering, 
een Amerikaanse combinatie van psychologie en IT. In plaats van een 
masterproef te maken, nam ik twee maanden deel aan een IT com-
munity project in Puerto Rico. Momenteel werk ik bij het Clean Energy 
Institute, waar ik IT-assistentie lever voor de volgende generatie van 
zonnepanelen. In juni keer ik terug naar huis. Mijn nieuwe ervaringen 
hebben mij goesting gegeven om zelf een bedrijf te leiden. Ik kan 
alvast de connecties aanboren die ik hier heb verzameld.

Mijn goede raad: proef actief van het buitenland! Het geeft je 
een nieuw perspectief en verrijkt je leven. De grootste uitdaging 
is eigenlijk het overwinnen van je eigen onwetendheid. Natuur-
lijk vraag je je af hoe je zo’n buitenlands verblijf moet betalen 
en of je je zo'n stap in het onbekende niet zult beklagen. Mijn 
antwoord: studiebeurzen zijn speciaal uitgevonden voor mensen 
zoals jij. Alle informatie die je nodig hebt, kun je tegenwoordig 
online vinden, dus laat je daardoor zeker niet tegenhouden. 
Studeren in het buitenland is een unieke ervaring, mis ze niet!’

Koen De Couck
 studeerde Experimentele 

 Psychologie. In 2013 kreeg hij een 
Fulbright beurs voor de University 

of Washington.Vorig jaar kwam
daar nog een beurs bovenop van

de Belgian American Educational
Foundation Inc (BAEF).

‘Het buitenland 
verrijkt je leven'
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e volkssterrenwacht waar ik werk, is meer 
dan honderd jaar oud en werd oorspronkelijk 
gebouwd voor de studenten wetenschappen. In 
de jaren 70 besloot de universiteit een nieuw 

observatorium te bouwen op campus De Sterre. Het oude 
raakte in verval. Enkele amateur-sterrenkundigen richtten 
daarom de vzw Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de 
RUG (VSRUG) op, renoveerden de gebouwen en bliezen het 
observatorium nieuw leven in. De gebouwen zijn nog altijd 
van de UGent, maar onze vzw bemant de sterrenwacht.
 
Twee jaar geleden begonnen we een tweede renovatie-
ronde. We hebben nu iets meer ruimte voor onze missie: 
astronomie populariseren. We geven informatie aan 
journalisten en andere geïnteresseerden, schrijven 

nieuwsbrieven, werken educatieve projecten uit, orga-
niseren evenementen en kijkdagen … In de grote koepel 
staat een telescoop uit 1880, de oudste nog werkende 
telescoop van Europa. In een kleinere koepel bevindt zich 
een moderne telescoop. Daarnaast hebben we nog een 
klein weerstation, vooral voor educatieve doeleinden, met 
onder meer een 12 meter hoge barometer.
 
Hoewel ik eigenlijk bio-ingenieur ben, boeien de sterren 
me al van jongs af aan. Ik kwam hier terecht toen ik op 
zoek was naar een halftijdse baan. Het werk is erg afwis-
selend – ik doe de administratie, organiseer evenemen-
ten en stuur de vrijwilligers aan. Bovendien deed het mijn 
oude liefde voor de astronomie weer oplaaien. Intussen 
werk ik hier al tien jaar, en ik kijk nog geregeld door de 
telescoop. Heel fascinerend om de ringen rond Saturnus 
van zo dichtbij te zien. Kijken naar de sterren doet je ook 
nadenken. Je beseft dat we uiteindelijk maar een stofje 
zijn in de onmetelijke kosmos.’

WWW.RUG-A-PIEN.BE 

D

UNIVERSE

STOFJE IN DE KOSMOS
Met een telescoop uit 1880 turen naar de  ringen 

van  Saturnus: dat kan in de Volkssterrenwacht  Armand Pien. 

An Van der Eecken is een van de UGent'ers die 

het   observatorium draaiende houden.
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Verolien Cauberghe
vakgroep Communicatiewetenschappen

Katarina Panic
vakgroep Communicatieweten-

schappen, projectleider AdLit
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at is het doel van AdLit, 
een project waarin vier 
Vlaamse universiteiten 
samenwerken en dat 
wordt gecoördineerd 
door de vakgroep 
Communicatiewe-
tenschappen van de 
UGent. Bij AdLit sluit een 
wetenschapscommu-

nicatieproject van de UGent aan, dat mini-
games ontwikkelt om jongeren spelenderwijs 
reclamewijs te maken. We praten erover met 
professor Verolien Cauberghe, professor Liselot 
Hudders en Klara Van Geit van de vakgroep 
Communicatie wetenschappen.
 
Elk jaar krijgen kinderen en jongeren 
zowat 25.000 reclameboodschappen te 

Twee projecten voor kinderen en jongeren

SPELENDERWIJS
RECLAMEWIJS

Product placement, advertorials, reclame via sociale media, 

advergames: kinderen en jongeren worden overspoeld met 

nieuwe reclameformats die ze vaak niet als reclame herken-

nen. Hoog tijd om hen reclamewijzer te maken.

verwerken. Waarom vinden marketeers hen 
zo aantrekkelijk?
Verolien Cauberghe: ‘Steeds meer kinderen en 
jongeren hebben zelf geld te besteden. Daar-
naast beïnvloeden ze het koopgedrag van hun 
ouders en natuurlijk zijn ze de consumenten 
van later – het loont om ze al van jongs af aan 
te binden aan een merk of een  product.’
 
Vroeger zagen kinderen vooral reclame op 
tv, in duidelijk afgebakende reclameblokken. 
Zo duidelijk is het allang niet meer?
Liselot Hudders: ‘Nieuwe formats doen de 
grenzen tussen media-inhoud en commer-
ciële inhoud vervagen. Kinderen hebben het 
erg moeilijk om reclame nog als zodanig te 
herkennen – ze beseffen bijvoorbeeld niet dat 
een tv-serie over een pretpark tegelijk ook een 
lange reclamespot is.’

D

Liselot Hudders
vakgroep Communicatie-

wetenschappen
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AdLit. Het interdisciplinaire onder-
zoeksproject AdLit – kort voor adver-

tising literacy of reclamewijsheid – wordt 
gefinancierd door het Agentschap voor 
Innovatie door Wetenschap en Technologie 
(IWT). Zeven onderzoeks- en vak groepen 
van vier Vlaamse universi teiten werken 
erin samen. Voor de UGent, die het 
project ook coördineert, werken drie 
partners mee: het Center for Persuasive 
Communication (CEPEC) en het Center for 

Journalism Studies (CJS) – twee onder-
zoeksgroepen van de vakgroep Communi-
catiewetenschappen – en de vakgroep 
Onderwijskunde. Ook stakeholders uit 
de overheid, de onderwijswereld en de 
reclamesector zijn betrokken.
 
Het AdLit-project ging eind 2014 van 
start en loopt nog tot eind 2018. Naast 
wetenschappelijke publicaties en zes 
doctoraten zal het project  verschillende 

valorisatietools ontwikkelen. De stake-
holders kunnen die inzetten om de 
reclamewijsheid te verhogen: methodes 
om reclamewijsheid te meten, reclame 
cues die kinderen helpen om reclame 
te herkennen, educatieve pakketten 
en sensibiliseringscampagnes, een 
overzichtelijk juridisch vademecum voor 
de reclamesector.

WWW.ADLIT.BE, INFO@ADLIT.BE

Verolien Cauberghe: ‘Dat geldt ook voor internet 
en sociale media. Kinderen  delen leuke film-
pjes met elkaar en zorgen er zo voor dat een 
reclame campagne viraal gaat. En ze spelen met 
veel plezier advergames: computer spelletjes die 
een merk onder de aandacht brengen, inter-
actief, met veel animatie en effecten.’
 
Is dat gevaarlijk?
Verolien Cauberghe: ‘Dat ze onbewust beïnvloed 
worden, maakt hen kwetsbaar voor materialis-
me en consumen tisme, wat later tot obsessief 
koopgedrag kan leiden. Kinderen kunnen con-
flicten krijgen met hun ouders en voelen zich 
ongelukkig omdat het product verbleekt bij wat 
idealiserende reclame had voorgespiegeld.’
 
Kinderen moeten daarom reclamewijs worden. 
Wat betekent dat?
Liselot Hudders: ‘Ze moeten in staat zijn om 
reclame als zodanig te herkennen: banners op 
hun tablet, een infomercial op tv, een adver-
game … Ze moeten de intenties van reclame-
makers herkennen: wat willen ze van me? Dat ik 
hun product koop, gegevens prijsgeef, een film-
pje deel met vrienden? Ze moeten de strategie-

en begrijpen waarmee reclamemakers verleiden: 
fun en humor, cadeautjes die je kunt winnen, 
 positieve gevoelens die je met een merk leert 
associëren … En ze moeten een  ethische reflex 
ontwikkelen: is die reclame eerlijk of  misleidend, 
respecteert ze de regelgeving?’
 
Dat is een hele boterham. Is dat haalbaar?
Lieselot Hudders: ‘Het AdLit-project is bestemd 
voor min-18-jarigen. Die groep is erg divers. Met 
AdLit willen we onder meer een gedifferentieerd 
educatief aanbod ontwikkelen om kinderen en 
jongeren van verschillende leeftijden kritisch 
naar reclame te leren kijken. Voor kinderen 
 jonger dan zes moeten we inzetten op regel-
geving. Oudere kinderen kunnen gaandeweg 
cognitieve vaardigheden aanleren.’

Verolien Cauberghe: ‘Reclamekennis volstaat 
niet om kinderen weerbaar te maken. Als ze met 
reclame geconfronteerd worden, moeten ze hun 
kennis haast automatisch activeren en inzetten 
als een kritisch afweermechanisme. Dat is niet 
eenvoudig. Daarom willen we met AdLit ook een 
“reclame cue” ontwikkelen: een symbooltje dat 
alle media zouden moeten gebruiken om kinde-

1
Twee ‘wijze’ projecten
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ren erop te wijzen dat ze reclame voorgescho-
teld krijgen. Die cue kan als een trigger werken 
om de aangeleerde kennis te activeren.’
 
Bij het AdLit-project is ook de reclamesector 
als stakeholder betrokken?
Verolien Cauberghe: ‘AdLit pleit voor ethisch 
 adverteren. Reclame is niet negatief: als ze 
ethisch is, kan ze ook leuk en creatief zijn en 
helpen om geïnformeerde beslissingen te 
 nemen. Bij misleidende reclame is dat anders: 
die kan negatieve gevolgen hebben voor het 

Reclamewijze 
minigames
Klara Van Geit: 'Jongeren 

schrikken als ze beseffen 

dat ze zo veel over zichzelf 

prijsgeven.'

2

merk. Als kinderen zulke reclame leren her-
kennen en afwijzen is dat een goede zaak voor 
reclame makers die wél ethisch willen werken. 
Samen met de reclamesector willen we na-
denken over een regelgevend kader voor nieuwe 
reclame formats.’
 
Jullie werken daarnaast ook aan 
een wetenschaps communicatie project van de 
UGent met games. Wat is de bedoeling?
Klara Van Geit: ‘We ontwikkelen een platform 
met minigames voor jongeren van 12 tot 16 om 
hen reclamewijs te maken. Die games zullen 
op de verschillende aspecten van reclame-
wijsheid inspelen. Jongeren krijgen in een spel 
bijvoorbeeld de opdracht om zo veel mogelijk 
reclamevormen als zodanig te markeren: we 
beginnen eenvoudig, met formats zoals banners 
die jongeren al goed kennen, maar geleidelijk 
aan maken we het moeilijker, met bijvoorbeeld 
ook native advertising en gesponsorde blogs.’
 
‘Voor een ander game vragen we hen eerst om 
aan te melden via Facebook. De privégegevens 
die we zo van hen krijgen – leeftijd, interesses, 
profielfoto’s enzovoort – verwerken we dan in 
het game. Jongeren die met ons samenwerken 
om de games te ontwikkelen, vonden het erg 
confronterend om te beseffen hoeveel infor-
matie ze online over zichzelf prijsgeven …’ 

Game project. Dit wetenschaps-
communicatieproject wordt 

gefinancierd door de UGent en is in sep-
tember 2014 opgestart. Het project loopt 
twee jaar. Het doel: een platform van mi-
nigames ontwikkelen en verspreiden om 
jongeren bewuster te maken van actuele 
reclametechnieken en -strategieën. De 
games worden eind april gelanceerd.

KLARA VAN GEIT, KLARA.VANGEIT@UGENT.BE
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Zeg niet zomaar masseur
Benjamin Decloedt: ‘Honderd jaar geleden 

bestond kinesitherapie niet eens.  

De discipline is nog altijd volop in beweging. 

Een kinesist is echt wel meer dan  

een veredelde masseur!’
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J

Benjamin Decloedt, 
kinesitherapeut en muzikant

e hebt een mooie sportcarrière 
achter de rug, als veelvoudig Belgisch 
kampioen hinkstapspringen en met 
goede tijden op de 100 en 200 meter. 

Ben je daarom kinesitherapie gaan studeren?
‘Het zal in elk geval wel hebben meegespeeld. 
Atletiek is bij uitstek een sport waarin je 
manier van bewegen erg belangrijk is. Kine 
sluit daar goed bij aan, al heb ik ook nog 
even getwijfeld of ik niet beter geneeskunde 
zou studeren.
 
Het mooie aan kinesitherapie is dat de we-
tenschap nog volop in beweging is. Veel zaken 
in de medische wetenschap liggen al eeuwen 
vast, maar honderd jaar geleden bestond 
kinesitherapie nog niet eens. Sommige mensen 
beschouwen een kinesist nog weleens als een 

veredelde masseur. Vijftig jaar geleden was dat ook zo, 
maar de discipline maakt een enorme evolutie door.’
 
En dan is er nu St. Grandson. Wel iets helemaal anders 
dan de wereld van topsport en kine.
‘Had ik in mijn laatste jaar aan de UGent geen kniebles-
sure gehad zodat ik niet kon sporten, dan zat ik hier 
waarschijnlijk niet. Anderzijds komt mijn muzikale car-
rière natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Ik speel al van 
jongs af aan in groepjes. Maar de focus is wel veranderd, 
dat is waar.
 
Het is ook niet zo dat ik de wereld van de sport volledig 
achter mij heb gelaten. Ik werk intussen als zelfstan-
dig kinesitherapeut in twee praktijken, in Laarne en 
Zomergem. Het leuke is dat mijn collega's allemaal fan 
zijn van St. Grandson. Als ik een concert in Nederland 
heb en wat vroeger moet vertrekken, springen ze met 

OP PUKKELPOP!’
‘DEZE ZOMER

Een multitalent, zo kun je Benjamin Decloedt beslist noemen.  

Na een afgebroken carrière als topatleet gooit hij nu hoge ogen met 

zijn groep St. Grandson. En ‘tussendoor’ is hij afgestudeerd als master 

in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie.
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plezier voor me in. Omgekeerd doe ik dan ook 
eens iets extra voor hen.
 
Het houdt je wel scherp, vind ik, die afwisseling 
tussen twee werelden. Maar gemakkelijk is het 
niet om al die verschillende agenda's op elkaar 
af te stemmen. De laatste tijd gaat er veel tijd 
naar allerlei geregel.’
 
Klinkt niet erg rock 'n' roll allemaal.
‘Tijdens de week is het dat ook niet echt (lacht). 
Maar in het weekend halen we dat in!’
 
Overigens: ben je nu een soloartiest of een 
groep? Want je leest daar heel verschillende 
dingen over.
‘Ik ben solo begonnen, maar na een tijdje heb 
ik een akoestisch duo gevormd met Jasper 
Timmerman – ook een kinesist trouwens. Onze 
wegen zijn gescheiden omdat we allebei begon-
nen te werken. Hij heeft gekozen voor de band 
waar hij zelf nummers voor schrijft. Daarna 
ben ik solo verdergegaan, maar sinds kort is 

‘Een professor die indruk op mij heeft gemaakt, is Erik Witvrouw 
(vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie). Met de 
spin-off SpartaNova heeft hij blessurepreventie op de kaart gezet, 
maar het is ook een leuke, grappige man die een goed contact 
heeft met zijn studenten.
 
Dankzij professor Witvrouw zat ik bijna in Qatar. Hij was de promo-
tor van mijn thesis, en bij mijn laatste mondeling examen vroeg 
hij langs zijn neus weg of ik al plannen had voor het volgende jaar. 
Iedereen wist dat hij dat jaar naar een reusachtig sportcentrum 
in Doha zou gaan, om er de kine uit te bouwen ter voorbereiding 
van het WK voetbal in 2022. Dat centrum is “top” op elk gebied: de 
allerbeste chirurgen omringd door de allerbeste paramedici, een 
hyperprofessioneel trainingscentrum enzovoort.
 
Ik was echt van plan om te gaan. Het contract lag al klaar, maar 
toen bleek dat het centrum zijn criteria strenger had gemaakt: 
ze vroegen drie jaar ervaring. Jammer, want professioneel was 
het een unieke ervaring geweest. Anderzijds: St. Grandson was er 
waarschijnlijk nooit gekomen …’

Bijna in Qatar
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Op www.stgrandson.com vind je ook de clip  
van St. Grandsons eerste single, Midnight Swim.  
Het eerste album van de groep wordt verwacht in 2016.

MADE 
@UGent

Benjamin Decloedt
°1990
master in de Revalidatiewetenschappen en 
de Kinesitherapie (UGent, 2013)

St. Grandson een echte band. Via-via heb ik een 
celliste, een drummer en een bassist kunnen 
aantrekken en samen vormen we een groep 
waar ik echt trots op ben en die er live ook staat. 
Ik schrijf de muziek en de teksten, maar het is 
niet zo dat ik alles te zeggen heb. Ik luister naar 
de mening van de andere groepsleden.
 
Het is ook nodig voor mijn muziek dat ze door 
een band wordt gespeeld. Pas op, ik speel heel 
graag solo, maar ik ben geen singer-songwriter 
met alleen maar een akoestische gitaar. Daar-
voor is de muziek te gelaagd.’

Hoe zou je je muziek omschrijven?
‘Indiepop is de term die misschien het best 
de lading dekt. Het is niet echt pop, maar wel 
catchy genoeg om zowel muziekkenners als het 
grote publiek aan te spreken.
 
Samen met de bands Zinger en I Will I Swear 
heeft St. Grandson in februari De Nieuwe 
Lichting van StuBru gewonnen. Had je 
dat verwacht?
‘Het scheelde niet veel of we hadden ons 
niet eens ingeschreven! Ik heb vroeger al een 
paar keer deelgenomen aan wedstrijden, en 
zelfs de finale gehaald, maar op dat moment 
was ik wedstrijden een beetje beu. Bij veel 
wedstrijden gaat het nog nauwelijks om de 
muziek. Als je geen pure rock speelt, kun je 
het wel vergeten.
 
Het mooie aan De Nieuwe Lichting is dat het 
daar wél om de songs gaat. Pas nadat de acht 
beste ingezonden nummers geselecteerd zijn, 
moet je je live bewijzen in de AB. Voor alle 
duidelijkheid: ik vind optreden heel leuk. Maar 
het is goed om weten dat de kwaliteit van de 
nummers op de eerste plaats komt, en daarna 
pas het livegedeelte.

 
De Nieuwe Lichting heeft vele deuren geopend. 
Eind februari hebben we samen met de andere 
winnaars in de AB gespeeld en deze zomer 
staan we op Pukkelpop. Dat kun je als beginnen-
de band anders nooit bereiken.’
 
Maar een internationale carrière heb je wel al 
achter de rug.
‘Een beperkte carrière dan, en per toeval. Een 
vriend uit Rome had me naar New York uitgeno-
digd voor een optreden. Dankzij mijn manage-
mentbureau zijn daar nog vijf of zes optredens 
bijgekomen. Niet in de grote zalen natuurlijk, 
maar in kleine cafés. Soms speelde ik voor tien 
man, soms voor honderd. Deze zomer gaan we 
waarschijnlijk terug om op een paar kleinere 
festivals te spelen.
 
In New York heb ik trouwens een van mijn mooi-
ste momenten beleefd met mijn concert in The 
Flanders House, een soort culturele ambassade 
van de Vlaamse overheid. Als je de clip op You-
Tube bekijkt, snap je wat ik bedoel: een concert 
op de zeventigste verdieping van de New York 
Times building, technisch perfect in orde, met 
achter mij een fantastisch zicht op de Empire 
State Building. De max!’
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Professor Paul Calle, 
vakgroep Inwendige Ziekten

Niet alleen jongeren in het vizier nemen

PINTJES 
PAS VANAF 18?

U
DENKT?

Momenteel mag je in België sterkedrank 
en cocktails kopen vanaf 18 jaar, maar bier 
en wijn al vanaf 16 jaar. De media focus-
sen regelmatig op comazuipen en andere 
alcoholproblemen bij 16-18-jarigen, maar 
zo dreigen we hen te stigmatiseren. Tegelijk 
sluiten we de ogen voor de zware maat-
schappelijke kosten die alcohol in de hele 
samenleving met zich meebrengt, vooral in 
de risicogroepen van 18 tot 25 en van 45 
tot 55. Als spoedarts ken ik helaas de ravage 
die alcoholmisbruik aanricht, van verkeers-
ongevallen en vechtpartijen tot psychiatri-
sche problemen en levercirrose.
 
Dat neemt niet weg dat het zinvol kan zijn 
om extra op jongeren in te zetten. Ze zijn 
extra kwetsbaar voor groepsdruk en ge-

woontevorming: wie op zijn 16de regelma-
tig drinkt, associeert dat met gezelligheid 
en zet alcohol in om met stress, frustratie 
en succes om te gaan. Geen bezwaar dus 
om de alcoholleeftijd te verhogen tot 18. 
Als je goede argumenten aandraagt, zullen 
jongeren dat accepteren, zoals ze ook 
aanvaarden dat je op je 16de nog niet de 
maturiteit en het inschattingsvermogen 
hebt om auto te rijden. We mogen dan wel 
niet alleen de jongeren in het vizier nemen. 
En we moeten inzetten op verschillende 
sporen tegelijk. We moeten sensibiliseren 
tegen alcohol zoals we dat met succes 
tegen roken hebben gedaan. En we moeten 
ontradende maatregelen nemen, zoals 
prijsverhogingen en absolute nultolerantie 
in het verkeer.
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Professor Wouter 
Vanderplasschen, 

vakgroep 
Orthopedagogiek

Wetenschappelijk is aangetoond dat de 
alcoholconsumptie daalt als je alcohol 
moeilijker toegankelijk maakt – bijvoorbeeld 
door de prijs te verhogen, alcohol uit nacht-
winkels te bannen of de alcoholleeftijd te 
verhogen. Scandinavische en Amerikaanse 
voorbeelden leren ons ook dat een over-
dreven restrictief beleid tot excessen kan 
leiden. Als geïsoleerde maatregel heeft een 
verhoging van de alcoholleeftijd weinig zin. 
Kun je je voorstellen dat je alcohol streng 
verbiedt voor min-18-jarigen en dat je die 
jongeren dan op hun 18de in de Overpoort-
straat loslaat?
 
Anderzijds zijn we – terecht – veel minder 
tolerant voor jongeren die te veel drinken. 

We weten ook dat alcohol allesbehalve gun-
stig is voor een zich nog volop ontwikkelend 
brein dat risico’s moeilijk kan inschatten. De 
verhoging van de alcoholleeftijd kan onder-
deel zijn van een preventiebeleid, dat dan 
wel ook andere maatregelen moet omvatten. 
Informatie over de nefaste gevolgen van 
alcohol, bijvoorbeeld, en over de feitelijke 
alcoholconsumptie. Jongeren blijken elkaars 
consumptie immers vaak te overschatten 
– als je denkt dat je vrienden 10 pintjes per 
avond drinken, wordt dat ook voor jou de 
norm. We moeten de verantwoordelijkheid 
van de ouders activeren en jongeren sensibi-
liseren om zorg te dragen voor elkaar. Experi-
menteren hoort bij de adolescentie, maar dat 
gebeurt het best in een veilige omgeving.

Liever informeren dan bestraffen

Milou Hüpscher 
Neen! Helpt bovendien niet. Jongeren 
die comazuipen, komen toch altijd 

wel aan hun drank. Je pakt er de jongere mee die 
doodnormaal een wijntje mee wil drinken. De goeden 
lijden hier weer eens onder de kwaden! Waar blijft de 
eigen verantwoordelijkheid? Pak de slechtwillenden na 
drankmisbruik keihard aan maar scheer niet bij voorbaat 
iedereen over één kam! Word alsjeblieft niet net zo'n 
overspannen land als Nederland! 8 maart om 6:29

Sanne De Craemer 
Een verbod zal niet helpen, er moet een 
mentaliteitswijziging komen. Hoe? Geen 

idee. Ikzelf drink geen alcohol en ik verwonder me 
er altijd over hoe bizar iedereen dat vindt… 7 maart 
om 7:42

Alexander Detaeye 
Sterke drank sowieso verbieden onder 
21 jaar, of duurder maken. 7 maart om 6:41

Peter Baudelaire 
Start een beleid van sensibilisering 
in het onderwijs, laat leerlingen al 

vanaf de lagere school de gevolgen aanschouwen 
van mensen die door alcohol hun leven pertinent 
zagen verwoesten.Dit is een taak voor de zowel het 
onderwijs als de samenleving! 7 maart om 23:07

Sofie De Meyer 
Zeker niet verbieden want dit heeft 
tegenover gestelde effect. Kijk maar 

naar Australië. Sensibiliseren is de boodschap!· 
7 maart om 15:02

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:
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WAAR VIND JE DE OUDSTE NOG 
WERKENDE TELESCOOP VAN EUROPA 

(UIT 1880!)

VRAAG

Lees meer over de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien op p. 17.
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‘GESLACHT EN 
WOONPLAATS? 
NIET MEER NODIG’

DIE DURFT DENKEN

‘Ik onderzocht de functie van twee concepten in 
het Burgerlijk Wetboek – het geslacht en de woon-
plaats. Die bepalen mee je juridische identiteit 
en de rechten en plichten die voor jou gelden. In 
1804, toen het Burgerlijk Wetboek tot stand kwam, 
was het evident om het geslacht te registreren: 
je was ofwel man, ofwel vrouw, en als man had 
je nu eenmaal meer rechten. Ruim 210 jaar later 
kunnen we dat binaire genderconcept niet meer 
volhouden. We accepteren gendervarianten, 
hebben het homohuwelijk erkend, aanvaarden 
geen ongelijkheid meer op basis van het geslacht. 
We evolueren naar een genderindifferent recht. 
Daarom is het beter de registratie van het geslacht 
te schrappen en het alleen nog over juridische 
personen te hebben.

 
Iets dergelijks geldt voor de woonplaats. In 1804 
was de functie duidelijk: het recht moest je 
kunnen vinden, en dat kon het best op een fysiek 
adres. Anno 2015 leiden we mobiele levens – 
 iemand woont in A, werkt in B, verblijft de helft van 
de week bij zijn vriendin in C. We zijn vlotter online 
te vinden dan op een fysiek adres. Waarom zou je 
dat niet vervangen door een account in de cloud?
 
De scriptie was een spannend avontuur. Wat 
begon als een onderzoek naar de functie van ju-
ridische begrippen voerde me naar inzichten die 
me eerst zelf verrasten, maar later logisch leken. 
Ik woon en werk nu in Lyon, maar het thema blijft 
me bezighouden – er is zelfs belangstelling vanuit 
de politieke wereld.’

Boeiend en uitdagend
Voor de scriptie waarmee Alexandra  Vanvooren 

master in de Rechten werd, kreeg ze de Vlaamse 

Scriptieprijs. Haar onderzoek is ook voor niet-juris-

ten boeiend én uitdagend.

WWW.SCRIPTIEPRIJS.BE
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'Een spannend avontuur'
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