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Het alumnusgevoel

Oud-studenten zijn de beste ambassadeurs voor een universiteit. 

Ze verlaten hun alma mater, slaan hun vleugels uit, en betekenen na 

verloop van tijd een belangrijke meerwaarde. Hun ervaringen zijn nuttig 

voor ons onderwijs- en onderzoeksbeleid, hun bedrijven bieden stage- en 

arbeidsplaatsen voor onze studenten, hun kinderen vinden mogelijk ook 

de weg tot de UGent, … Voor de alumni zelf zijn er eveneens voordelen aan 

een blijvende band met de universiteit, zelfs al vraagt het op het eerste 

gezicht enige inspanningen: het versterkt hun professioneel en persoonlijk 

netwerk en biedt hun permanente vormingskansen.

Hoe evident dit allemaal mag klinken, toch staat de alumniwerking aan 

onze en andere universiteiten nog in de kinderschoenen. De plannen van 

de UGent zijn alvast ambitieus. Een nieuwe, interactieve databank moet 

het binnenkort mogelijk maken om een online alumnigemeenschap op te 

bouwen. Extra middelen worden vrijgemaakt om activiteiten uit te werken 

voor nieuwe alumni. Bestaande initiatieven worden verder ondersteund en 

ingebed in een ruimere aanpak. 

Al deze beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de oud-student de 

band met de UGent onderhoudt. Maar deze logistieke en materiële maat-

regelen zullen uiteraard niet volstaan. De belangrijkste uitdaging is dat de 

alumni zich UGent’er moeten voelen. Dat UGent-gevoel wordt 

door zovele factoren bepaald, en begint reeds op de dag dat ze hier 

hun eerste stappen als student zetten. Het alumnibeleid is dus meer dan 

een foldertje op de plechtige proclamatie: het is investeren in alles wat 

ons imago bepaalt…

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Burgerlijk ingenieurs: 
de wereld als werkterrein p 
Na jarenlange onheilsberichten in de media lijkt het 

tij te keren voor de burgerlijk ingenieurs. Steeds 

meer jongeren kiezen voor deze richting waar 

exacte wetenschappen en technologie centraal 

staan. Ook de jongste visitatierapporten betekenen 

een extra stimulans voor de Gentse ingenieurs-

opleiding. 
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Expliciete verwijzingen naar seks 

slaan niet aan bij consumenten. “We 

ontdekten met ons onderzoek echter 

een nieuwe categorie verborgen 

verleiders: het gaat om impliciete 

verwijzingen naar schoonheid, kracht, 

jeugdigheid, status, gezondheid 

enzovoort. Ze houden verband met 

evolutionaire psychologie”, zegt prof. 

Patrick Vyncke van de vakgroep 

Communicatiewetenschappen.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Caroline Vincart

maakt opnieuw amper een verschil: 

een minderheid van 48,8 procent 

kiest voor sexy. Nog een voorbeeld. 

Een slanke bruingebrande dame in 

bikini maakt reclame voor zonne-

crème. Bij de ene advertentie staat 

op haar buik ‘sexy colour’ geschre-

ven, bij de  andere luidt het ‘100% 

waterproof’. Hier voelt zelfs maar 

37 procent zich tot de sexy versie 

aangetrokken. De onderzoeks-

groep bestond uit 395 personen, 

de helft mannen en vrouwen. 

Er werd met twee generaties ge-

werkt, twintigers en veertigers. 

“Wat blijkt? Expliciete seksuele ele-

baar: een zogenaamde verborgen 

verleider. Daarnaast zie je dezelfde 

advertentie, zonder de verwijzing 

naar seks. De ondervraagden 

moeten binnen de drie seconden 

kiezen welke van de twee versies 

hen het meeste aanspreekt. Het 

effect is nihil: de ene helft van de 

respondenten kiest voor de versie 

zonder verborgen verleider, de 

andere helft voor de versie met 

verborgen verleider. Inspelen op 

seks in reclame kan ook expliciet. 

Welk bericht willen we het liefst bij 

tandpasta: ‘keep your smile sexy’ 

of ‘keep your smile healthy’? Het 

Marketeers die dwepen met sek-

suele boodschappen in adverten-

ties, zijn er aan voor hun moeite. 

Dat heeft onderzoek van professor 

Patrick Vyncke duidelijk uitgewezen. 

Hij richtte vorig jaar het UGent-

onderzoekscentrum C.R.E.A.T.I.V.E. 

op, dat staat voor Centre for 

Research on the  Effectiveness of 

Advertising Techniques, Values 

and Emotions. 

Een naakte vrouw ligt op rode 

bloemblaadjes, deels bedekt door 

de blaadjes. In de ene advertentie 

is in de bloemblaadjes het woord 

'sex' aangebracht, haast onmerk-

Evolutionaire Evolutionaire 
psychologie spoort psychologie spoort 
verborgen verleiders opverborgen verleiders 
Seks in reclame doet het nietSeks in reclame doet het niet
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Info p 
Prof. Patrick Vyncke
Vakgroep Communicatiewetenschappen
Korte Meer 7-9-11, 9000 Gent
Tel. 09 264 68 91
Patrick.Vyncke@UGent.be

waarderen bij het andere geslacht. 

Mannen hechten bijvoorbeeld veel 

belang aan de vruchtbaarheid, en 

dus de jeugdigheid, van vrouwen. 

Een gave huid, glanzend haar en 

grote ogen wijzen hierop. Seksuele 

kenmerken zoals de borsten of 

de verhouding tussen heupen en 

taille kunnen tekenen van vrucht-

baarheid zijn. Vrouwen willen dat 

mannen voor veiligheid en voedsel 

zorgen, dus dat ze sterk zijn, of een 

hoge status genieten. Maar man-

nen moeten ook zorgzaam zijn, en 

voldoende emotioneel stabiel. 

In nieuw onderzoek werd nagegaan 

of deze elementen, die verband 

houden met onze eeuwenoude 

evolutie, een rol spelen in reclame. 

“We mani puleerden advertenties, 

en werkten met elementen die 

bepalen of iemand er bijvoorbeeld 

gezond uitziet. Denk aan witte tan-

den, heldere ogen, glanzend haar, 

of een blos op de wangen”, aldus 

Patrick Vyncke. Uit het onderzoek 

bleek dat er hier wel zeer opval-

lende voorkeuren voor bepaalde 

types advertenties opdoken. Zo is 

er in een bepaalde advertentie een 

man met bloot bovenlijf te zien. Met 

Photoshop werd een tweede versie 

gemaakt: hetzelfde beeld, maar 

de man kreeg dit keer aangedikte 

spieren. Deze advertentie krijgt 

bijna 2 op 3 vrouwelijke responden-

ten achter zich. Anderzijds kan een 

mooie dame met verstevigde spie-

ren die in bikini poseert nauwelijks 

1 op 4 mannelijke respondenten 

bekoren. Bij mannen zijn kracht-

signalen aantrekkelijk, bij vrouwen 

niet. Dit strookt volledig met een 

evolutiepsychologische logica. Een 

jong meisje zonder rimpeltjes en 

Photoshop-correcties
Toch zijn er elementen die wel 

een rol spelen, ook dat toonde 

Patrick Vyncke aan. Het gaat hier 

om baanbrekend onderzoek dat 

vanuit de evolutionaire psychologie 

vertrekt. Evolutionaire psychologie 

is een nieuw paradigma binnen de 

psychologie waarbij Darwins the-

orie van evolutie door natuurlijke 

selectie als uitgangspunt wordt ge-

nomen, inclusief de theorie van sek-

suele selectie. Vanuit deze theorie 

hebben evolu tionair psychologen 

in kaart gebracht hoe mannen en 

vrouwen verschillende kenmerken 

menten zorgen er niet voor dat de 

advertentie aantrekkelijker wordt, 

integendeel, soms is er zelfs een 

omgekeerd effect”, zegt Patrick 

Vyncke. 

Omdat hij en zijn onderzoeksteam 

zich verbaasden over enkele resul-

taten, zoals de keuze bij de tand-

pastareclame, verifieerden ze het 

onderzoek met diepte-interviews. 

Daaruit bleek dat advertenties met 

seksueel getinte slogans onbe-

trouwbaar worden bevonden. Bo-

vendien gaven de ondervraagden 

ook aan dat ze de connotatie met 

seks niet altijd geschikt vonden. 

Evolutionaire 
psychologie spoort 
verborgen verleiders ops op
Seks in reclame doet het niet
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met een tint blonder haar krijgt 

84,8% voorkeurstemmen: hier 

worden onbewuste tekens van 

jeugdigheid weergegeven. Tonen 

we een man het best als stoere 

visser of als zorgzame huisvader? 

Voor mannen maakt het niet zo’n 

verschil, maar bijna 70% van de 

vrouwen gaat voor de man die 

tekens uitzendt van zorgzaamheid 

voor de kinderen. Reclame met 

een olifant heeft zelfs veel meer 

succes als je er ook een klein 

 olifantje bijvoegt, het speelt sterk 

in op een oergevoel dat men 

‘biophilia’ noemt.

Grootschalig onderzoek waarbij 

Patrick Vyncke samenwerkte met 

collega’s in Spanje ging nog een 

stap verder. Het bevestigde niet 

alleen de resultaten van zijn team, 

het toont ook duidelijk aan dat deze 

elementen een aanzienlijk effect 

hebben op een positieve attitude 

ten aanzien van het merk, en op 

de bereidheid om het product 

aan te kopen. In het najaar zal het 

C.R.E.A.T.I.V.E-team ook gelijkaardig 

onderzoek opstarten in Finland en 

Groot-Brittannië.

Onder het bewustzijn
Onderzoek naar reclame behelst 

meer dan het bestuderen van 

advertenties en marketingtech-

nieken. Het gaat ook om het 

ontrafelen van de manier waarop 

we kijken naar beelden en die ver-

werken, vaak in een fractie van een 

seconde. 

“Onderzoek wees uit dat er waar-

nemingen zijn die onder de grens 

van ons bewustzijn vallen. Vanuit 

wetenschappelijk oogpunt spelen 

er twee fasen een rol. De eerste 

fase is de scanning fase die heel 

snel verloopt en los staat van 

de hoeveelheid informatie die je 

opslaat. Je ziet iets, dat ga je scan-

nen en daaruit vloeit eventueel een 

Een mooi voorbeeld van een verborgen verleider volgens de klassieke 
technieken. In de linkerversie kan je in de bloemblaadjes het woord 
‘sex’ lezen, in de rechterversie is dit verdwenen.

Op de rechterfoto kan je in de sinaasappelschil en de ijsblokjes in 
het glas het woord ‘sex’ opmerken.

Een toepassing van evolutionair psychologische inzichten. Ze illustreren 
de 'nieuwe' verborgen verleiders, wanneer je doelbewust tekens van 
gezondheid toevoegt (hier: het rechtermodel heeft een veel gavere huid, 
glanzender haar, witter oogwit, helderder ogen, …).
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corrigeren, en hebben dus samen 

een evolutionaire meerwaarde”, 

aldus professor Vyncke. 

Verborgen verleiders die op het 

onderbewuste inspelen door de 

scanning fase en de low road te 

beïnvloeden, zijn intussen een 

hele industrie geworden. Reclame-

beelden worden voortdurend 

gemanipuleerd. “Gevaarlijk is dit 

zeer zeker. Het is daarom heel be-

langrijk dat kinderen al vroeg leren 

kritisch omgaan met media. Dat 

begint best in het lager onderwijs. 

Nu is ‘Media en Maatschappij’ vaak 

nog een randvak in het secundair 

onderwijs. In mijn optiek zou dit 

veel ernstiger moeten worden ge-

nomen. Consumenten weten vaak 

niet dat de beelden werden ge-

manipuleerd, of ze weten het wel, 

maar beseffen niet hoe ze inspelen 

op het onbewuste. Mensen kritisch 

leren kijken en nadenken is cruci-

aal”, aldus Patrick Vyncke. 

gevoelsmatige reactie voort, waar-

na je gaat kijken of het beeld voor 

jou bestemd is. Dan kom je even-

tueel in de tweede fase,  focusing. 

Hier treedt opnieuw een gevoels-

matige reactie op. Beide  fasen 

beïnvloeden het gedrag dat je 

daar tegenover gaat stellen”, zegt 

Patrick Vyncke. Hij verwijst naar 

een advertentie die hij in een tijd-

schrift zag. Op een dubbele pagina 

was er een beeld van twee volle 

rode lippen. Daarop reageerde hij 

gevoelsmatig, het beeld trok hem 

aan. De scanning was dus  positief. 

Toen hij merkte dat het om lippen-

stift ging, bladerde hij verder: lip-

penstift is niet aan hem besteed. 

Verdere focusing was dus niet 

nodig.  “Reclamejongens moeten 

beseffen dat zoiets een proces van 

milliseconden is. Als het dan niet 

lukt, dan is de aandacht echt wel 

weg, en blijft de reclame zonder 

effect”, zegt Vyncke. 

Verborgen verleidersVerborgen verleiders

De discussie over verborgen verleiders in de reclame barstte in de jaren vijftig 

los, eerst vooral in de Verenigde Staten. Jim Vicary had een reclamebedrijf dat 

in het slop zat. Hij werkte zich in de kijker met zijn stelling dat ultrasnelle fl a-

shes met het bericht ‘Drink Coca-Cola’ en ‘Eat Popcorn’ echt effect konden res-

sorteren. Het bleek een stunt te zijn om zijn bedrijf te redden, want er was ab-

soluut geen bewijsmateriaal. Intussen was wel de discussie losgebarsten. Vance 

Packerd kreeg internationale bekendheid met zijn boek The Hidden Persua-

ders. Ook puriteinen namen aan het debat deel. Zij gingen onder meer op zoek 

naar verborgen borsten en penissen in reclame, en zagen die vaak opduiken 

in vormen die volledig onschuldig tot stand waren gekomen. Hun bevindingen 

waren vaak veel te ver gezocht. De discussie leidde er wel toe dat in de VS en 

talloze andere landen een verbod werd ingesteld op het gebruik van dit soort 

technieken.

De laatste jaren is er een nieuwe 

koerswending. Om de beladen 

termen van het onderbewuste dat 

Freud en Jung in gang zetten, te 

vermijden, heeft men het liever 

over expliciete en impliciete syste-

men. Het impliciete, daar ben je je 

niet van bewust. Hierover is al een 

pak wetenschappelijk onderzoek 

verricht. “Ledoux ontwikkelde de 

piste van de ‘low road’ en de ‘high 

road’, de lage en hoge route van in-

formatieverwerking. De lage route 

is puur emotioneel van aard, ver-

loopt snel maar is niet nauwkeurig. 

De hoge route is de reactie die een 

paar milliseconden later komt en 

corrigerend kan optreden. Stel dat 

je in de jungle loopt en je ziet iets 

bewegen. De ‘low road’ doet je op 

de vlucht slaan. De ‘high road’ geeft 

aan dat je best een tweede keer 

kijkt, want misschien is het gewoon 

een liaan die waait in de wind. Bei-

de moeten samenwerken en elkaar 

De cover van een recent boek over verborgen verleiders volgens 
de 'oude' en achterhaalde benadering. In de witruimte tussen 
de bloemen merk je het woord 'sex' op.
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Elk jaar schenkt de Belgische 

Stichting Roeping 15 beurzen 

van 10 000 euro aan jonge Bel-

gen (jonger dan 30 jaar) die een 

roeping willen volgen. Hun niet-

commercieel project kan sociaal, 

wetenschappelijk, cultureel of 

 artistiek van aard zijn. Altijd is het 

maatschappelijk relevant.

In 2007 en 2008 kregen drie 

alumni van de UGent een beurs: 

Céline Termote (assistente, facul-

teit Bio-ingenieurswetenschappen), 

Jo Bernagie (huisarts in Borger-

hout) en Serge Raemaekers (doc-

toraatsstudent, Rhodes University, 

Zuid-Afrika).

Céline Termote – wilde maar 
voedzame planten in Congo
In het regenwoud rond Kisangani 

(Oost-Congo) zocht Céline Termote 

vanaf 2006 in het kader van haar 

doctoraat naar voedzame plan-

ten, die economisch en cultureel 

belangrijk zijn en een grote voe-

dingswaarde hebben. De bedoe-

ling is dat de lokale bevolking die 

later teelt, waardoor ze een groter 

 inkomen verdient en meer voedsel-

zekerheid geniet.

Samen met haar lokale medewer-

kers beriep Céline Termote zich 

daarbij op de kennis van de dorps-

bewoners over die planten. “In de 

stad verdwijnt die, omdat men er 

westerse voeding als hoogwaardi-

ger beschouwt, maar in het dorp 

is ze nog springlevend. De oorlog 

sneed de dorpsbewoners immers 

af van de steden en de westerse 

gewoontes”, legt Céline Termote 

uit.

Onderzoek met 

én voor mensen

“Eerst vroegen we aan de dorpsbe-

woners welke planten ze eten, maar 

niet telen. Samen met hen zochten 

we die dan in het woud.” Nadien 

onderzochten de lokale medewer-

kers de voedselwaarde ervan, met 

technieken die ze aan de faculteit 

Bio-ingenieurswetenschappen van 

de UGent hebben geleerd.

Daarnaast vroegen Céline Termote  

en haar medewerkers aan de 

dorpsbewoners hoe ze de planten 

dagelijks gebruiken. “Veel planten 

worden niet alleen als voedsel ge-

bruikt, maar ook voor de construc-

tie van hutten of als medicijn.” Ook 

die kennis is interessant. “Waarom 

kunnen we geen veldhospitaal 

oprichten waarin we bv. genees-

krachtige schors gebruiken, als de 

werking ervan bewezen is?”

Verder bekeken de onderzoekers 

het economische belang van de 

planten. Ze vroegen of de gezinnen 

de planten verkopen en tegen welke 

prijs. 

Het economische belang hangt ook 

samen met de culturele betekenis 

van planten. “Het heeft geen zin om 

voedselrijke planten te telen, als de 

bevolking ze niet wil eten.” 

Omgekeerd kan de culturele beteke-

nis een plant net waardevol maken, 

zoals bij de kolanoot (Cola acumi-

nata). “Bij een van de onderzochte 

Drie alumni van de UGent hadden 

een roeping. Met een beurs van 

de Belgische Stichting Roeping konden 

ze hun droomproject realiseren.

Auteur: Tom Dejonghe

© Serge Raemaekers

Alumni over hun roeping Alumni over hun roeping 
Gedreven, van Borgerhout Gedreven, van Borgerhout 

tot in Zuid-Afrikatot in Zuid-Afrika
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stammen is die een geluksbrenger. 

Voor mannen zou het ook een afro-

disiacum zijn.” De handel in deze 

noten bloeit dan ook zeer weelderig.

Op basis van de voedingswaarde 

en het economische en culturele 

belang wil Céline Termote binnen 

een jaar een definitieve selectie van 

planten voor teelt maken. “Daarbij 

houd ik zo veel mogelijk rekening 

met wat de dorpsbewoners zelf de 

belangrijkste planten vinden. Zij ken-

nen de lokale situatie veel beter en 

wijzen op zaken die ik zelf over het 

hoofd zou zien.”

Van de oorlog in Oost-Congo heeft 

Céline Termote tijdens haar onder-

zoek nog niet veel gemerkt. De hui-

dige evolutie baart haar wel zorgen.

Ruggensteun van de stichting

Momenteel bevindt Céline Termote 

zich in Gent, maar met het geld van 

de Belgische Stichting Roeping wil 

ze nog één keer naar Congo reizen, 

om in Kisangani het algemene voe-

dingspatroon te onderzoeken. “Dat 

is eenzijdig: de ene dag maniok met 

maniokbladeren, en de volgende 

dag maniokbladeren met maniok. 

We willen ontdekken welke gebre-

ken het patroon vertoont”, legt ze 

uit, “en bestuderen hoe we die met 

de lokale, ‘wilde’ planten kunnen 

verhelpen.” Eens het veldwerk voor 

het doctoraat af is, zou ze dankzij de 

beurs ook alle vergaarde kennis in 

een boekje samenbrengen en ver-

spreiden in de dorpen die ze heeft 

bezocht. “Zo kunnen de stammen 

van elkaar leren.”

De juiste klik maken
Later wil Céline Termote tijdens een 

postdoctoraatsstudie starten met 

de teelt. “Als we variëteiten ontwik-

kelen en de boeren steunen om die 

op de markt te brengen, hebben ze 

nieuwe nicheproducten waarvan ze 

zelf de prijs kunnen bepalen.” Dat 

zou werkgelegenheid kunnen schep-

pen en de boeren een inkomen 

verschaffen.

Dan komt het allerhoogste doel in 

zicht: boeren die zelf met nieuwe 

planten experimenteren. “Dat is 

echte ontwikkeling: zelf initiatief 

 nemen, de juiste klik maken”.

Jo Bernagie – laagdrempelige 
gezondheidszorg
In april 2007 opende huisarts 

Jo Bernagie mee het allereerste 

wijkgezondheidscentrum in Antwer-

pen: vzw ’t Spoor, in Borgerhout. 

 Samen met een tweede huisarts, 

een verpleegkundige, een admini-

stratief bediende en een sociaal 

 assistent biedt ze daar gezond-

heidszorg aan wijkbewoners via 

een forfaitair systeem.

“Per maand ontvangen we voor 

elke ingeschreven patiënt een vast 

bedrag van de mutualiteiten. Daarbij 

maakt het niet uit of de patiënt nu 

één keer per jaar of elke dag langs-

komt. Zo moet hij minder uit eigen 

zak betalen, en blijft onze gezond-

heidszorg laagdrempelig.”

Gezonde geest in 
een gezond lichaam
Het wijkgezondheidscentrum wil 

zijn patiënten niet alleen verzorgen, 

maar ook voorkomen dat ze ziek 

worden, via preventieve acties. 

Vaak vervullen die een behoefte 

van de patiënten. Onder de noemer 

van de vzw werkt de verpleeg-

kundige de acties dan uit, samen 

met andere buurtorganisaties. 

“Zo merkten vrouwelijke patiënten 

op dat zij aan sport wilden doen. 

Daarom startten wij met turnles-

sen voor dames.”

Daarnaast schenkt het centrum 

aandacht aan de geestelijke ge-

zondheid. “Zo werkt hier sinds 

kort een sociaal assistent. Hij 

zal de patiënten ook met andere 

zaken helpen, zoals huisvesting. 

Bovendien versterken we ons team 

binnenkort met een psychologe”, 

vertelt Jo Bernagie.

Multiculturele geneeskunde
“In Borgerhout wonen veel mensen 

van Marokkaanse afkomst. Zij ma-

ken een groot deel van ons patiën-

tenbestand uit”, aldus Jo Bernagie . 

Hun cultuur en visie op gezond-

heidszorg verschillen soms van 

de westerse, wat het werk van Jo 

Bernagie boeiend maakt. Zo moet 

ze met een aantal taboes rekening 

houden.

Soms is de taal een probleem. In 

dat geval beroept de arts zich op 

de telefonische tolkendienst Babel 

of helpt iemand uit de wachtzaal.

Verder hebben veel inwoners van 

Marokkaanse afkomst suikerziekte. 

Als de ramadan start, willen zij mee-

doen. Ze denken verkeerdelijk dat ze 

niet ziek zijn.

Info p 
www.stichtingroeping.be | info@stichtingroeping.be

© Céline Termote
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Moeilijke start
“In het begin ondervonden we wat 

tegenkanting van andere huisartsen 

die schrik hadden voor concur-

rentie”, blikt Jo Bernagie terug. “Nu 

loopt de samenwerking vlotter.”

Ook financieel was het begin moei-

lijk. Het centrum schreef stichtingen 

aan voor subsidies, zoals de Belgi-

sche Stichting Roeping.

Het aantal ingeschreven patiënten 

groeit echter snel. Momenteel telt 

het bestand er bijna 750. Daarom 

dekken de inkomsten meer en 

meer de uitgaven. “De mondelinge 

reclame doet nu zijn werk”, glundert 

Jo Bernagie.

“Volgens mij kunnen we 3 000 tot 

4 000 patiënten aan. De vraag is: 

stoppen we op een bepaald mo-

ment om de kwaliteit te bewaken 

en verder te werken binnen de 

bestaande situatie, of breiden we 

nog uit?”

Serge Raemaekers – beter 
beheer van traditionele 
visserij in Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika onderzoekt Serge 

Raemaekers sinds 2004 in het 

kader van zijn doctoraatsstudie de 

visserspraktijken van traditionele 

kustgemeenschappen. Ook be-

studeert hij de overbevissing van 

‘abalone’ of oorschelp. Die kennis 

moet leiden tot een visserijbeheer 

dat beter afgestemd is op de tra-

ditionele visserij én een duurzame 

vangst van o.a. ‘abalone’ mogelijk 

maakt.

Enorme kloof tussen overheid 
en traditionele vissers
Eind jaren 90, na de afschaffing 

van apartheid, legaliseerde de nieu-

we democratische Zuid-Afrikaanse 

overheid de traditionele visvangst, 

waarbij ze nu aan vissers individu-

ele rechten toekent. Dat systeem 

is echter op maat gesneden van 

commerciële visserijbedrijven, niet 

van de vissers uit de traditionele 

kust gemeenschappen.

“Zo kent de overheid een beperkt 

aantal licenties toe, omdat de na-

tuurlijke hulpbronnen schaars zijn. 

De lokale kustgemeenschappen 

vissen echter in groep, waardoor 

er meer vissers dan licenties zijn. 

Ook geeft de overheid alleen rech-

ten aan meerderjarigen, terwijl ook 

veel kinderen als huishoudelijke 

taak vissen.”

De regelgeving loopt mank omdat 

er volgens Serge Raemaekers 

“een enorme kloof gaapt tussen de 

lokale kustgemeenschappen en de 

centrale overheid. Die laatste weet 

niets over de visserspraktijken van 

de eerste”.

Illegale vangst voor 
het Verre Oosten
Binnen zijn onderzoek spitst  Serge 

Raemaekers zich ook toe op de 

illegale overbevissing van o.a. de 

‘abalone’ of oorschelp, een gegeer-

de en dus waardevolle delicatesse 

in het Verre Oosten. Aangezien de 

traditionele gemeenschappen vrij 

arm zijn, duiken zij massaal naar 

die zeevruchten. Chinese triades 

smokkelen de ‘abalone’ dan het 

land uit.

Zo verdienen de arme vissers ge-

makkelijk wat geld. Ze krijgen ech-

ter niet de volle marktprijs. Die gaat 

die naar de tussenpersoon. “De 

totale omzet bedraagt 100 miljoen 

dollar. Daarmee is dit de belangrijk-

ste wildlife trade in Afrika, groter 

dan bijvoorbeeld ivoor”, benadrukt 

Serge Raemaekers.

De weg is nog lang
Momenteel werkt Serge Raemae-

kers zijn doctoraatsthesis af, met 

o.a. steun van de Belgische Stich-

ting Roeping. Daarna wil hij verder 

onderzoek verrichten, eventueel sa-

men met Belgische universiteiten.

De weg naar een goed werkend be-

heerssysteem is immers nog lang. 

“De traditionele gemeenschappen 

wantrouwen de overheid, die vooral 

oor heeft voor commerciële vis-

serijen”, vertelt hij. Pas als ze met 

elkaar praten, kunnen ze een gul-

den middenweg vinden.

Ondertussen dringt de tijd: “Ook 

voor andere soorten verandert de 

traditionele vangst. Vroeger was 

ze vrij duurzaam, want tamelijk 

klein. Nu neemt de bevolking toe, 

en beseft ze dat ze geld kan verdie-

nen met natuurlijke hulpbronnen. 

Ze weet dat sommige soorten er 

slecht aan toe zijn, maar haar prio-

riteit is overleven.”

Ook smokkelaars lonken naar an-

dere waardevolle soorten, die nog 

meer voorkomen, zoals een lokale 

kreeftensoort. Daarom moet de 

overheid ook daarvoor zo snel mo-

gelijk een beter beheerssysteem 

ontwikkelen.

Afgerond zal het onderzoek van 

Serge Raemaekers dus nooit zijn. 

“Mijn roeping blijft, en die wil ik ver-

der volgen.”

© Séverine Windels
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Hoe gingen democratische landen 

om met vluchtelingen uit nazi-

Duitsland? Niemand wilde Joden 

opvangen. Voor het eerst werd 

onderzoek uit verschillende landen 

samengebracht en vergeleken. 

Dit gebeurde op aansturen 

van de Gentse historicus Frank 

Caestecker, vakgroep Nieuwste 

Geschiedenis.

Auteur: Hilde Pauwels

Illegaal Illegaal 
dus marginaaldus marginaal

Waarom is een internationale 

aanpak belangrijk?

Frank Caestecker: “De opvang van 

vluchtelingen uit nazi-Duitsland 

werd in verschillende landen 

onderzocht, maar de onderlinge 

samenhang was braakliggend ter-

rein. Toch is dat belangrijk, want 

wat een land wel of niet doet, heeft 

impact op de omliggende landen. 

Verschillende historici legden 

tijdens twee colloquia hun bevindin-

gen samen, hier werkte ook SOMA 

aan mee (het Belgisch Studie- en 

Documentatiecentrum Oorlog en 

Hedendaagse Maatschappij, nvdr). 

Daaruit vloeit een boek voort dat 

begin 2009 verschijnt. Het beslaat 

de periode 1933–1939.”

Hoe ging men om met 

vluchtelingen uit nazi-Duitsland?

“Toen Hitler in 1933 de macht 

greep, vluchtten vooral andersden-

kenden. Die werden min of meer 

geaccepteerd, op de communisten 

na want die vond men te subver-

sief. Een veel grotere stroom vluch-

telingen waren de Joden, zij waren 

daarentegen nergens welkom. 

Vanaf 1938 verhardde het antise-

mitisme. In dat jaar werd Oosten-

rijk geannexeerd en er was Kris-

tallnacht, een regelrechte aanval 

op Joden. Hun bezittingen werden 

in beslag genomen, veel mannen 

werden in kampen opgesloten. De 

enige manier om daaraan te ont-

snappen was Duitsland verlaten. 

Joden mochten amper tien mark 

meenemen.’’

Hoe verklaar je dat 

democratische landen deze 

mensen aan hun lot overlieten? 

“Net dan was er een tendens naar 

meer protectionisme. Tussen 

1860 en 1914 konden buiten-

landers zich overal vestigen als 

ze maar zelf voor hun inkomen 

zorgden. Bij de heropbouw na WO I 

wilde men de eigen bevolking tegen 

concurrentie van buitenlanders 

afschermen. Vanaf dan duiken 

overal steeds meer restricties op 

om migratie aan banden te leggen. 

Er waren veel Joodse vluchtelin-

gen, bovendien waren ze berooid. 

Aan de grens werden ze terug-

gestuurd. Nu is zoiets ondenkbaar, 

sinds 1952 is er de Conventie 

van Genève die bescherming biedt 

aan wie individueel wordt vervolgd. 

Maar wie vlucht voor bepaalde an-

dere vormen van vervolging is nog 

steeds niet beschermd.” 

Wat konden de Joodse 

vluchtelingen aanvangen? 

“Ze hadden geen andere keuze dan 

illegaal de grens over te steken. 

Want grenswachters stuurden hen 

terug. Om Joden te kunnen onder-

scheiden van andere Duitsers die 

wel vrij mochten rondreizen, dron-

gen Zwitserland en Zweden er bij de 

nazi’s op aan om in de paspoorten 

van Joden een letter J te stempe-

len, wat ook gebeurde.”

Wat gebeurde er met de illegale 

vluchtelingen?

“Illegalen werden opgepakt en terug 

naar Duitsland gestuurd. België 

maakte hierop een uitzondering, 

de publieke opinie vond immers dat 

dit te ver ging. België gedoogde de 

illegalen. Opvang kwam er van de 

Joodse gemeenschap, later sprong 

de overheid financieel bij. Dit raakte 

gekend, er ontstond al vlug een 

netwerk van mensensmokkelaars 

om Joden illegaal naar België te 

brengen. Let wel, het Belgische 

beleid is zeker niet eenduidig. Een 

visum voor België kregen Joden 

nog steeds niet, ook aan de grens 

werden ze teruggestuurd. België 

vroeg bovendien aan de nazi’s om 

de vluchtelingenstroom te helpen 

indijken. Duitse grenswachters 

kregen toen het bevel om net als 

de Belgische grenswachters Joden 

tegen te houden. Het werd dus dub-

bel zo moeilijk. Wie aan de grens 

werd opgepakt, belandde in een 

concentratiekamp.” 

“Joodse vluchtelingen 
waren nergens 
welkom”

Info p 
“Refugees from Nazi-Germany and 
the liberal European States, 1933–1939”, 
Berghahn Books, Oxford New York. 
Editor: Frank Caestecker, vakgroep 
Nieuwste Geschiedenis
Tel. 09 264 40 07, 
Frank.Caestecker@UGent.be
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de universiteit het thema opentrek-

ken naar andere kansengroepen, 

zoals mensen met een functiebe-

perking, allochtonen, werkstuden-

ten enzovoort.” 

Betere begeleiding
“Een aantal problemen is gekend, 

zoals de instroom en het snel afha-

ken van allochtone jongeren. Een 

goede opvolging en begeleiding 

zijn nodig. We stelden ook vast dat 

jongeren niet altijd vertrouwd zijn 

met het academische taalgebruik, 

hiervoor zullen concrete projecten 

opgestart worden”, aldus profes-

sor Marysa Demoor. “Er komt ook 

een mentorproject om vrouwelijke 

academici bij hun loopbaan te be-

geleiden. Zij ontwikkelen immers 

minder dan hun mannelijke col-

lega’s strategieën om een vaste 

benoeming te verwerven.”

De bestuursploeg van de uni-

versiteit nam intussen ook het 

initiatief om meer kinderopvang 

te voorzien. Op die manier wil de 

UGent de combinatie tussen werk 

en gezin optimaliseren. Pleitbe-

en als ze dat toch doen, waarom ze 

vaak snel weer afhaken. Tegelijker-

tijd zullen er acties op het getouw 

worden gezet om het tij te keren. 

De cel werd op 15 oktober aan het 

personeel en de studenten voor-

gesteld. 

Aan de cel zijn drie medewerkers 

verbonden, de leiding is in handen 

van initiatiefneemster en rectoraal 

adviseur Diversiteit en Gender, 

prof. Marysa Demoor. De cel 

bouwt voort op het werk van het 

Centrum voor Genderstudies, op-

gestart in 1991, dat in 2004 van 

toenmalig rector De Leenheer de 

opdracht kreeg om een actieplan 

voor gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen uit te werken: UGender. 

De cijfers spraken boekdelen. “Bij 

de studenten vormen meisjes in-

tussen de meerderheid, zeker in 

bepaalde richtingen zoals farmacie, 

psychologie en pedagogische we-

tenschappen. Bij vaste benoemin-

gen en hogere functies, zoals van 

hoogleraren, zijn vrouwen echter 

nog steeds een minderheid’’, aldus 

professor Marysa Demoor. “Nu wil 

Met een Gelijke Ganzenspel 

maakte de pas opgerichte Cel 

Diversiteit en Gender duidelijk 

welke hindernissen studenten en 

personeel kunnen ondervinden. Wil 

je na je studies aan de universiteit 

werken? Jongens mogen hun pion 

een vakje hoger zetten en sollicite-

ren, vrouwen zijn eerder geneigd 

te wachten tot een professor hun 

medewerking vraagt en moeten 

daarom een beurt overslaan. Ben 

je een allochtone student? Dan 

liggen je slaagkansen lager, ga een 

vakje achteruit. 

De Cel Diversiteit en Gender wil in 

kaart brengen hoe het komt dat zo 

weinig jongeren uit kansengroepen 

zich inschrijven aan de universiteit, 

Hoewel iedereen in theorie gelijke 

onderwijskansen heeft, blijken er in de 

praktijk voor sommige groepen nog 

steeds obstakels te zijn. Zo stromen 

allochtonen niet alleen moeilijk door, 

soms zijn er ook taalbarrières. 

Vrouwen stuiten bij benoemingen 

en bevorderingen nog al te vaak 

op een glazen plafond. De nieuwe 

Cel Diversiteit en Gender werkt 

voor verschillende doelgroepen een 

actieprogramma uit, in samenwerking 

met alle geledingen van de universiteit. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Nic Vermeulen

Meer kleur Meer kleur 
in de aulain de aula
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zorger van de Cel Diversiteit en 

Gender was niet alleen rector Van 

Cauwen berge, vooral vicerector 

Luc Moens zette zijn schouders 

onder het initiatief. “We streven 

ernaar om in alle procedures 

en regels de hinderpalen weg te 

halen. Als je bijvoorbeeld bij sol-

licitaties het absolute volume aan 

wetenschappelijke publicaties als 

criterium neemt, dan scoren vrou-

wen soms minder goed omdat ze 

omwille van zwangerschappen hun 

focus een tijdje hebben verlegd. 

Hiermee moet je dus rekening 

houden, en je moet de kwaliteit 

van de kandidaten niet alleen via 

de kwantiteit meten. Zo kun je 

op verschillende terreinen acties 

 ondernemen met het oog op ge-

lijke kansen”, aldus vicerector 

Luc Moens. 

“Het gevecht is soms hard”
Professor Ann Heirman, docent Chinese taal en cultuur: “Ik sta helemaal achter het initiatief, ik hoop vooral dat er een actief 

beleid zal uit voortvloeien. Met onze opleiding bereiken we veel allochtone studenten, niet alleen van Chinese origine maar ook 

studenten wiens achtergrond aansluit bij de Arabische taal en cultuur. Het gebeurt te vaak dat ze geen aansluiting vinden of 

dat ze in het eerste semester mooie cijfers halen, maar daarna afhaken. Het glazen plafond voor vrouwen bestaat wel degelijk. 

Vrouwelijke doctorandi hebben daardoor meer motivatieproblemen dan hun mannelijke collega’s. Om door te stromen, moeten 

ze soms een hard gevecht voeren. Dat kan te zwaar zijn, sommigen laten het daardoor maar op zijn beloop.’’

“Universiteit moet verantwoordelijkheid opnemen’’
Meryem Kaçar, advocate en lid van de raad van bestuur van UGent: “Ik ging zoals veel Turkse meisjes naar het beroepsonderwijs, 

daarna studeerde ik rechten. De sprong was enorm, gelukkig kreeg ik heel veel hulp van verschillende assistenten. Zij deden dat 

uit eigen beweging. De Cel Gender en Diversiteit is een schitterend initiatief. Voor mij is het als een levensproject om allochto-

nen beter te laten doorstromen. Zeker in Gent is dit belangrijk, er is immers een groot potentieel aan allochtone jongeren. Uni-

versiteiten kunnen op veel niveaus hun verantwoordelijkheid opnemen. Ook kan er onderzoek gevoerd worden om na te gaan 

wat er in het lager en het secundair misloopt.”

“Samenwerking is belangrijk’’
Geert Schacht, afdelingshoofd Studie- en Loopbaanadvies: “Het is niet gemakkelijk om kansengroepen te detecteren, we moe-

ten opletten dat het niet stigmatiserend werkt. Ons uitgangspunt is dat maatregelen die voor kansengroepen goed zijn, voor 

iedereen goed zijn. De cel is een prima initiatief, wel moeten we erover waken dat de werking volledig in de universiteit is geïn-

tegreerd om op die manier maximale resultaten te bereiken. 

Zelf ben ik betrokken bij een project binnen de stad Gent. Dat wil werken met studenten die als tutor en rolmodel zullen funge-

ren en naar secundaire scholen zullen stappen. Daar kunnen ze dan contacten leggen, bijvoorbeeld met allochtone jongeren. Een 

informele babbel haalt vaak meer uit dan een mooie brochure. Niet alleen de universiteit stapt in het project, alle hogescholen 

in Gent zijn erbij betrokken.”

Info p 
Medewerkers Cel Diversiteit en Gender: Katrien De Bruyn, Sigried Lievens en Hanneke 
Pyck. De leiding is in handen van prof. Marysa Demoor. diversiteitengender@UGent.be, 
Tel. 09 264 39 78, www.diversiteitengender.UGent.be

“Pioniersrol voor UGent”
Vlaams minister Kathleen Van Brempt van Gelijke Kansen: “Ik ondersteun het initiatief ten volle. Een 

universiteit vormt immers mensen die later beslissingen zullen nemen. Aandacht voor gender en 

diversiteit is dus cruciaal. Vrouwen maakten een sprong, hun studieresultaten zijn bovendien vaak 

beter dan bij jongens. Anders gesteld is het met jongeren uit kansarme gezinnen, hier is nog veel 

werk te doen. Ook allochtone jongeren stromen moeilijk door, het hoger onderwijs bereikt amper 5 

procent van hen, dat is absoluut veel te weinig. De stad Gent draag ik een warm hart toe omdat ze 

een voortrekker in diversiteit en gelijke kansen is, ook de UGent kan in Vlaanderen een pioniersrol 

spelen.”

Prof. Marysa Demoor Vicerector Luc Moens
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“Met onze uiterst gedetailleerde 

scans willen we in het weten-

schappelijk onderzoek enkele 

doorbraken realiseren”, zegt prof. 

Steven  Staelens. Samen met de 

professoren Stefaan Vandenberg-

he, Ignace Lemahieu en Filip De 

Vos leidt hij het INFINITY labo. Het 

vormt een samenwerking tussen 

ingenieurs en de radiofarmacie 

en is ongeveer een halfjaar actief, 

eind november werd het officieel 

ingehuldigd. Er is een scanner om 

patiënten te onderzoeken maar 

het labo legt zich in de eerste 

plaats toe op de beeldvorming van 

kleine proefdieren, nodig voor we-

tenschappelijk onderzoek. 

“De technologie is sterk geavan-

ceerd en complex. Vooral de reso-

lutie is vernieuwend. De scanners 

geven een beeld dat zowat vijftien 

keer beter is dan wat tot nu toe bij 

mensen mogelijk is. Bij een patiënt 

van 75 kg kun je momenteel iets 

met een grootte van ongeveer 

1 centimeter opsporen. Wij wer-

ken met muizen van 25 gram en 

bereiken een detail van 0,35 mm”, 

zegt Steven Staelens. 

Het onderzoek met proefdieren 

dient als voorbereiding op onder-

zoek bij mensen. Zo is het mogelijk 

om een beter inzicht te verwerven 

in bepaalde ziekteprocessen en in 

de impact van geneesmiddelen. 

“We zijn ervan overtuigd dat het 

labo een bijdrage zal leveren tot 

een veel snellere evaluatie van ge-

neesmiddelen. Vroeger had men 

soms verschillende jaren nodig 

om de werking van een genees-

middel aan te tonen, door in vivo 

moleculaire beeldvorming kan dit 

op veel kortere periode gebeuren, 

met tegelijk een drastische ver-

mindering van het aantal proef-

Info p 
INFINITY staat voor INovative Flemisch IN 
vivo Imaging TechnologY.
Prof. Steven Staelens, IBITECH-MEDISIP, 
De Pintelaan 185, Blok B, 9000 Gent, 
Tel. 09 332 21 47, 
Steven.Staelens@UGent.be

De UGent beschikt sinds kort over 

het meest geavanceerde scantoestel 

voor kleine proefdieren ter wereld. 

Het laat toe om een veel scherpere 

diagnose te stellen van bijvoorbeeld 

tumoren of afwijkingen in de hersenen, 

en het moet de ontwikkeling van 

geneesmiddelen versnellen. Het 

INFINITY labo werd eind november 

officieel geopend. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Caroline Vincart

Wereldprimeur Wereldprimeur 
aan de UGentaan de UGent
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dieren”, aldus Staelens. 

Er wordt met levende dieren 

gewerkt, uiteraard worden ze 

volgens alle ethische normen 

en  regels verzorgd en verdoofd. 

“Het grote voordeel van in vivo 

geneesmiddelenonderzoek met 

beeldvorming is dat je ook dyna-

mische processen kunt nagaan, 

zoals bijvoorbeeld de verdeling van 

het geneesmiddel in het lichaam 

in functie van tijd. Onze scans 

leveren beelden op vanuit een 

verschillend perspectief, op het 

beeldscherm kun je door het dier-

tje scrollen.” 

Resultaten zijn er al
Hersen- en kankeronderzoek zijn op 

dit ogenblik de speerpunten van het 

labo. “We boekten vooral resultaten 

in hersenonderzoek. We testten 

bij muizen en ratten nieuwe speur-

stoffen die de transportersites van 

dopamine en voor serotoninerecep-

toren aantonen. Deze neurorecep-

toren hebben een impact op het 

gemoed, ze spelen een rol bij angst, 

depressie, anorexia enzovoort. We 

vonden enkele nieuwe gegevens die 

een bijdrage kunnen leveren aan de 

ontwikkeling van nieuwe diagnosti-

sche middelen en medicijnen. Ook 

in de sector van oncologie zijn er 

resultaten. We bestudeerden bij 

muizen de interactie van monoklo-

nale antilichamen bij pancreaskan-

ker waar de overlevingskansen laag 

zijn. Met behulp van beeldvorming 

kunnen we nauwkeurig in beeld 

brengen waar de monoklonale 

antilichamen met de tumorcellen 

interageren, hoe groot de tumor is 

en of die al dan niet is ingekapseld. 

Vroeger ging het om een resolutie 

van een halve centimeter, maar bij 

muizen en ratten was dat teveel 

om kleine details te zien. In ons 

labo hebben we de eerste camera 

wereldwijd die 0,35 millimeter reso-

lutie in beeld brengt.” 

Ook naar behandelingen gebeurt 

er onderzoek. “Momenteel loopt 

een studie met ratten waarbij we 

de invloed van een chemotherapeu-

ticum nagaan. We maakten groe-

pen van ratten die we elk met een 

verschillende formulering van een 

chemotherapeuticum behandelen 

om tumoren in de buikholte te 

bestrijden. Daarna gaan we na op 

welk chemotherapeuticum de rat-

ten het best reageren. Met behulp 

van beeldvorming is het dus moge-

lijk de efficiëntie van behandeling 

op een andere en nauwkeuriger 

manier te beoordelen dan via de 

klassieke technieken”, aldus Steven 

Staelens. 

Revolutionaire technologie 
“De technologie is niet aan de 

UGent ontwikkeld, wel ingekocht bij 

een Nederlandse spin-off, ik was er 

anderhalf jaar visiting post-doc. Het 

eerste prototype konden we naar 

Gent halen. In de beeldvorming is 

het een revolutionaire doorbraak. 

Belangrijk is hoe de radioactieve 

straling naar de detectoren wordt 

geleid, hierin zit precies het in-

novatieve. Een proefdiertje wordt 

met  radioactiviteit geïnjecteerd. 

Die radio activiteit vervalt en stuurt 

tijdens dat proces fotonen uit. Die 

gaan alle richtingen uit, het is de 

bedoeling die stralen in een be-

paalde richting te geleiden zodat 

we hun herkomst in het lichaam 

kunnen achterhalen. Hiervoor werd 

een loden geleider gebouwd, een 

collimator. Het is een cilindervor-

mige buis met 75 gouden gaatjes 

die de fotonen naar detectoren 

leiden. Goud is een hard materiaal 

dat de straling stopt. Zo kun je 

van elke foton precies achterhalen 

waar die vandaan komt. Het gaat 

om de spatiale resolutie: als je 

twee tumoren naast elkaar legt, 

mogen ze zelfs op een halve mil-

limeter van elkaar liggen.” 

Steven Staelens is burgerlijk 

inge nieur in de natuurkunde. 

Hij maakte een doctoraat in de 

nucleair medische instrumenta-

tie, nu is hij docent radiologische 

technieken. “Mijn ambitie was 

om de kennis die je als ingenieur 

verwerft, toe te passen in een 

maatschappelijk relevante sector”, 

verduidelijkt Staelens. 

Het team van het INFINITY labo 

bestaat uit achttien medewerkers: 

ingenieurs, biomedische weten-

schappers, en masters natuur-

kunde. De helft zijn buitenlandse 

wetenschappers. Allen werken 

ze dagelijks samen met zes apo-

thekers en masters in de biome-

dische wetenschappen van de 

radiofarmacie, onder leiding van 

prof. Filip De Vos. Artsen maken 

echter geen deel uit van het team, 

het labo levert immers alleen de 

technologie voor beeldvorming. De 

diagnose van patiënten en de be-

handeling blijft het terrein van de 

geneeskunde. “Aan het UZ Gent 

zijn er voldoende onderzoeksgroe-

pen met specialismen waarmee 

we kunnen samenwerken, zoals de 

experimentele chirurgie, gastro-

enterologie, nucleaire geneeskun-

de enzovoort. Intussen traden we 

ook toe tot het IBBT, dat inmiddels 

vier centra voor beeldverwerking 

telt.”

“Het labo uitbouwen, is een 

grote uitdaging”, besluit Steven 

Staelens . “Op piekmomenten wer-

ken we tot 75 uur per week, soms 

enkele weken na elkaar. We krij-

gen aanvragen om bij INFINITY te 

komen werken vanuit de hele we-

reld. Momenteel wordt de techno-

logie in andere labo’s gekopieerd, 

maar we hebben een voorsprong 

van 1 jaar.”

“Sneller medicijnen ontwikkelen 
door moleculaire beeldvorming”
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“Ingenieurs gaan ervoor: of het nu 

hun studies zijn, de 12-urenloop of 

wat dan ook. Het zijn heel gedre-

ven jongeren”, zegt prof. Patricia 

Verleysen. Ze is voorzitter van de 

pr-commissie waar gewerkt wordt 

aan contacten met de buiten-

wereld en interne communicatie. 

“De opleiding is intellectueel niet 

te onderschatten, de eisen liggen 

vrij hoog. We zijn de breedste in-

genieursopleiding in Vlaanderen. 

Om die redenen kunnen ingenieurs 

bijna overal aan de slag”, zegt prof. 

Ronny Verhoeven, onderwijsdirec-

teur van de faculteit. In zijn dienst 

gebeurt de kwaliteitsbewaking, 

zoals de evaluaties van de profes-

soren, de voorbereiding van visita-

tiecommissies en de organisatie 

van uurroosters en examens. “Niet 

alleen kennis speelt een rol, ook 

inzicht, analytisch vermogen en 

 sociale vaardigheden zijn belang-

rijk”, aldus Patricia Verleysen. 

Samen met de bedrijfswereld
De relatie met de industrie is een 

cruciaal aandachtspunt. Niet alleen 

de faculteit, maar ook de studen-

tenkring VTK (Vlaams Technische 

Kring), werkt nauw samen met de 

bedrijfswereld. De industrie heeft 

ingenieurs tekort: laatstejaars 

krijgen interessante jobs met 

aantrekkelijke arbeidsvoorwaar-

den aangeboden. “De zuigkracht 

van de arbeidsmarkt is zo groot 

dat we soms moeite hebben om 

afgestudeerden te stimuleren aan 

de universiteit te blijven voor on-

derzoekswerk. Ingenieurs kunnen 

met hun veelzijdig diploma overal 

terecht. Heel wat afgestudeerden 

werken momenteel in consultancy-

bureaus”, weet Ronny Verhoeven. 

Steeds meer trekken ook dienst-

verlenende bedrijven ingenieurs 

aan, zoals ziekenhuizen, banken 

en verzekeringskantoren. Ook hier 

is de expertise van ingenieurs ge-

geerd: het gaat vaak om de beoor-

deling van omvangrijke projecten 

met een complexe technische 

problematiek. Ook voor de opleiding 

zelf is de bedrijfswereld belangrijk. 

Er zijn masterproeven in samen-

werking met bedrijven en elk jaar 

staat een vijftal bedrijfsbezoeken 

Cijfers in stijgende lijn Cijfers in stijgende lijn 

Dit jaar nam het aantal nieuwe eerstejaarsstudenten met ongeveer 8% toe. 

Er zijn ook iets meer meisjes dan vroeger, maar ze blijven fl ink in de minderheid.

Na jarenlange onheilsberichten in 

de media lijkt het tij te keren voor 

de burgerlijk ingenieurs. Steeds meer 

jongeren kiezen voor deze richting 

waar exacte wetenschappen en 

technologie centraal staan. 

Ook de jongste visitatierapporten 

betekenen een extra stimulans voor 

de Gentse ingenieursopleiding.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto's: Toon Coussement

Burgerlijk ingenieurs: Burgerlijk ingenieurs: 
de wereld als werkterreinde wereld als werkterrein
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Tel. 09 264 57 61, 
Patricia.Verleysen@UGent.be, 
Technologiepark Zwijnaarde 903
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op het programma. Alle onder-

nemingen komen in aanmerking, 

denk bijvoorbeeld aan ArcelorMit-

tal, Bekaert, Electrabel, Barco of 

Alcatel-Lucent. Ook de grote bouw-

bedrijven, aannemers en baggerbe-

drijven zijn interessant. 

Stage werkt verrijkend
“Studenten kunnen op vrijwillige 

basis in een bedrijf stage lopen. 

Dit is in het programma opgeno-

men als keuzevak. We moedigen 

dat fel aan en de belangstelling 

neemt toe”, zegt Patricia Verley-

sen. De ervaring leert dat studen-

ten dit contact met de werkvloer 

verrijkend vinden. Zo leren ze dat 

het praktisch realiseren van een 

project niet zo vanzelfsprekend 

is en dat je moet leren hoe je van 

iemand iets gedaan krijgt”, zegt 

professor Verhoeven. 

Een dergelijke stage kunnen de 

studenten niet alleen in eigen land 

uitvoeren. “Voor een ingenieur is 

de wereld zijn werkterrein. Wij 

bieden onze studenten de moge-

lijkheid om daar al tijdens hun op-

leiding van te proeven”, zegt Ronny 

Verhoeven. “Zo vind je Gentse 

ingenieursstudenten in alle uithoe-

ken van de wereld. Via het interna-

tionale stageprogramma IAESTE 

krijgen onze studenten de kans 

om op stage te gaan in bijvoor-

beeld de VS, Australië of China. 

Het programma zorgt ook voor 

opvang ter plaatse, waardoor de 

studenten meteen in een hechte 

groep terecht komen. De interna-

tionale stagiairs zijn meestal erg 

positief over hun IAESTE-ervaring”. 

Daarnaast kunnen de studenten 

een deel van hun masterprogram-

ma afwerken in het buitenland. 

Omdat de ingenieursopleiding 

aan de UGent internationaal hoog 

wordt aangeschreven, is het niet 

vanzelfsprekend om gelijkwaardige 

opleidingen te vinden. “We zijn 

heel strikt, we sturen onze studen-

ten niet naar een universiteit waar 

het niveau lager ligt”, luidt het. 

Vernieuwd programma
Dat studenten in Gent een goede 

ondersteuning krijgen, speelt mee 

in de aantrekkingskracht van de 

opleiding. “Om de overbrugging met 

het secundair onderwijs vlot te laten 

verlopen, hebben we recent in het 

programma een aantal vernieuwin-

gen doorgevoerd. De eerste drie 

weken krijgen de studenten nu een 

heel intensieve training van de wis-

kunde van het secundair onderwijs. 

Dat is nodig, want hier gaan de les-

sen wiskunde relatief snel vooruit”, 

aldus Patricia Verleysen. 

Studenten worden meer dan vroe-

ger op concrete ontwerpsituaties 

voorbereid. Nieuw dit jaar is de 

projectlijn die vanaf dag één start 

en verder doorloopt naar alle jaren 

van de opleiding. Eerstejaars krijgen 

in kleine groepjes een opdracht 

waarbij ze leren samenwerken en 

creatief denken om een concreet 

ingenieursprobleem aan te pakken. 

“Het heeft veel succes, je merkt 

het enthousiasme. Zelf begeleid ik 

“Opleiding staat aan top in Vlaanderen”
Decaan Luc Taerwe: “Het is aangenaam vast te stellen dat het aantal studenten verder stijgt. 

In de media is er een toenemende belangstelling voor technologie en wetenschappelijke oplei-

dingen, dit verklaart misschien het succes. De vraag op de arbeidsmarkt is voor alle ingenieurs-

richtingen heel hoog. Als faculteit leveren we zelf ook fl ink wat pr-inspanningen. 

De eerste bachelor is gemeenschappelijk en de studenten moeten dan nog geen keuze maken. 

In het tweede bachelorjaar zien we dat naast de richting architectuur, de opleidingen bouw-

kunde en werktuigkunde-elektrotechniek opvallend sterk scoren. De richting bouwkunde aan 

de UGent is de beste in Vlaanderen, zo blijkt uit het rapport van een recente visitatie. Het pro-

gramma is goed opgebouwd, de infrastructuur en de laboratoria zijn heel degelijk. Bovendien 

wordt ook de kwaliteitszorg als zeer goed ervaren. 

Ook andere factoren spelen een rol: in het algemeen komen de studenten graag naar Gent, de 

sfeer aan de faculteit is aangenaam, er is een actieve studentenkring, er is een intense begelei-

ding van de eerstejaarsstudenten via het monitoraat en met de docenten en professoren is er een goed contact. Het belangrijk-

ste is uiteraard de inhoud van de studierichting en die scoort bijzonder goed. 

De komende jaren wil ik onder meer verder werk maken van de internationale profi lering van onze opleidingen. Op onderwijsvlak 

is er de implementatie en opvolging van het vernieuwde bachelorprogramma waarin de vier basispijlers van onze ingenieurs-

opleiding – wiskunde, basiswetenschappen, ingenieursvakken en ontwerpgerichtheid – al vanaf het eerste jaar aan bod komen. 

Creativiteit en ontwerp- en communicatievaardigheden worden gaandeweg ontwikkeld gedurende de drie bachelorjaren. Voorts 

komt de academisering van de hogescholen eraan, een project dat tegen 2012–2013 moet zijn afgerond en dat een belangrijke 

invloed op de werking van onze faculteit zal hebben. Dit alles vormt een boeiende uitdaging voor de komende jaren.”
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een project waarbij studenten een 

vistrap moeten ontwerpen. In rivie-

ren zijn er stuwen waar vissen niet 

voorbij kunnen, met een speciale 

constructie kunnen ze wel passe-

ren. Het komt erop aan door logisch 

te denken een wiskundig model te 

ontwikkelen en via groepswerk tot 

creatieve oplossingen te komen. 

Aan de tussentijdse resultaten kan 

ik zien dat de studenten dit ter har-

te nemen en zich ten volle inzetten”, 

stelt Ronny Verhoeven vast. 

Meisjes gewenst
Meisjes zijn nog in de minderheid, 

maar hun aantal neemt toe. Alleen 

in de opleiding architectuur zijn er 

meer meisjes dan jongens, vermoe-

delijk omdat je hier vaardigheden 

nodig hebt die vrouwen meer aan-

spreken, zoals creativiteit en kunst-

zinnigheid. “In de klassieke richtin-

gen is er nog werk aan de winkel. 

Opvallend is wel dat de meisjes die 

dan toch voor deze opleidingen 

kiezen, vooral aangetrokken worden 

door de eerder harde sectoren. 

Bouwkunde telt bijvoorbeeld meer 

meisjes dan computerwetenschap-

pen. Zoiets is moeilijk te verklaren. 

Fijn is ook dat ze het later in de 

praktijk zeer goed doen, ook op 

organisatorisch en leidinggevend 

vlak”, zegt Ronny Verhoeven. Ook 

dit is een kentering, afgestudeerde 

“Het teamgevoel overheerst”
Annelien Van Laere: “Ik nam deel aan het Bekaert Experience weekend waar afstuderende 

ingenieurs op een informele manier het bedrijf konden leren kennen. Ik besloot er te sol-

liciteren en werk er nu als R&D Project Manager. In het begin komt er heel wat op je af, je 

wordt onmiddellijk ingeschakeld voor verschillende projecten, wat tegelijk uitdagend en 

een beetje griezelig is. Ik heb direct langetermijnopdrachten gekregen met veel ruimte 

om alles zelf te plannen en voor eigen input van ideeën. Het is leuk om te voelen dat het 

bedrijf meteen in mij gelooft en mij de kans geeft me te bewijzen. Er zijn momenteel 

meer mannelijke dan vrouwelijke ingenieurs, ik stoor me daar helemaal niet aan en het 

valt me zelfs niet meer op wanneer ik in sommige projecten vooral met mannen moet 

samenwerken. Het teamgevoel overheerst en vrouwen worden hier zeker evenwaardig 

ingeschat. Bij het solliciteren ondervond ik zelfs dat vrouwelijke ingenieurs juist enorm 

gewild zijn.”

vrouwen kwamen vroeger vooral 

in studiebureaus terecht, waar ze 

wat afgeschermd werkten. Nu is er 

geen onderscheid meer. “Voor het 

eerst trok een van onze afgestu-

deerde dames voor een internatio-

naal project naar een baggerboot. 

Niet zo gemakkelijk, want dan ben je 

telkens drie maanden weg van huis. 

We zijn benieuwd, het is een sector 

waar ook veel mannen na enkele 

jaren afhaken.” 

“Praktijk is boeiend”
Tim Vanden Berghe: “Ik ben nu projectleider bij het bedrijf Denys. Daar 

werk ik momenteel aan de bouw van een tunnel. Daarvoor was ik een half 

jaar projectleider bij de bouw van een waterleiding in Nederland, ik volgde 

ook al een project in Algerije. Dat ik bij Denys terecht kwam, heeft met 

mijn studies te maken. Ik maakte een thesis in samenwerking met het 

bedrijf en heb daar achteraf gesolliciteerd. Het is absoluut heel boeiend 

om nu de praktijk mee te maken. Ik volgde de richting werktuigkunde en 

daar kun je veel kanten mee uit. Een aantal collega’s bouwkundig inge-

nieur werkt in de banksector, wat je misschien niet onmiddellijk zou ver-

wachten. De opleiding was zwaar, toch zou ik het iedereen aanraden want 

professioneel heb je heel wat kansen in het bedrijfsleven.”
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“Ik werk met uitdagende technologie”
Yannick Clybouw: “Technologie en wetenschappen interesseerden me 

sterk. Ik twijfelde tussen de richting fysica of burgerlijk ingenieur, voor al-

lebei heb je inzicht in wiskunde nodig. Uiteindelijk koos ik voor de meest 

praktijkgerichte opleiding. Ik werk als hardware-ingenieur bij Alcatel-Lucent 

in Antwerpen, in het cost improvement team van de ADSL/VDSL groep. In-

ternet via VDSL is sneller dan via ADSL. Mijn taak bestaat erin om samen 

met het team kostenbesparende oplossingen te zoeken voor de hardware. 

Mijn scriptie-opdracht kwam van het bedrijf, het eerste jobcontact kwam 

er op de jobfair die door de studentenkring werd georganiseerd. Mijn baan 

is heel leuk, ik werk met uitdagende technologie in een heel competitieve 

sector. Op termijn zou ik naar people management in technische afdelingen 

willen doorgroeien, of evolueren naar een technisch-commerciële functie. 

De link met technologie wil ik graag behouden.’’

“Stage in de VS”
Stefanie Moerenhout: “Ik koos voor de opleiding omdat er op de arbeidsmarkt een grote 

vraag is. Het diploma biedt nog meer mogelijkheden dan ik dacht. Via IAESTE doe ik nu een 

lange stage in de VS, ik doe onderzoek aan de University of Illinois aan het departement 

Environmental Engineering. Met een doctoraalstudente werk ik aan een project over de 

verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater met behulp van bioreactoren. Het is een 

leuke en leerrijke ervaring, en dit in een heel internationale omgeving. Ook in de VS zijn 

vrouwelijke ingenieurs nog duidelijk in de minderheid. Sommige bedrijven doen echt wel 

een inspanning om meer vrouwen aan te trekken. Ik hoop dat ik later een baan vind die 

me blijft motiveren.”

@
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Info p 
Dr. Willem Dhooge
(momenteel Projectmanager 
bij FlandersBio)
Tel.: 09 241 80 46
Willem@Dhooge.org

Stedelijk zaadvocht Stedelijk zaadvocht 
scoort beterscoort beter

Willem Dhooge onderzocht voor 

zijn doctoraat de milieufactoren 

die de mannelijke vruchtbaarheid 

beïnvloeden. Hij stelde duidelijk 

regionale verschillende vast in de 

spermakwaliteit bij de Vlaamse man. 

Auteur: Katrien Vermeulen | Foto's: Toon Coussement
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Wat zijn de oorzaken van 

de lagere spermakwaliteit 

op het platteland?

De oorzaak kan velerlei zijn, maar 

iedereen denkt natuurlijk meteen 

aan pesticiden. In de Amerikaanse 

studie zijn er ook wel verbanden 

gevonden met gewasbescher-

mingsmiddelen, maar ik ben eer-

der aarzelend om aan onze studie 

dergelijke conclusie te verbinden. 

Noteer trouwens dat we mid-

denin de dioxinecrisis zaten op het 

moment van het onderzoek. We 

hebben daarom beslist om niet 

pesticides, maar dioxines te me-

ten bij de gerekruteerde mannen. 

Daartoe hebben we een biologisch 

test systeem gebruikt. Voordeel 

was dat we alle stoffen konden me-

ten die een dioxine-achtige werking 

hebben. We kregen dus een resul-

tante van alle stoffen die aanwezig 

zijn in het bloed, ook van die waar 

je niet naar op zoek bent. Het geeft 

met andere woorden info over de 

totale dioxinebelasting.

Wat was het effect van de 

dioxines op de vruchtbaarheid?

We stelden een duidelijk verband 

vast tussen de mannelijke hor-

moonwaarden en dioxines. Meer 

dioxines  betekenden minder man-

nelijk hormoon, en ook minder 

zaadvolume, twee parameters die 

fysiologisch gelinkt zijn. Dioxines 

hadden geen effect op de zaad-

productie. Het probleem situeert 

zich dus wellicht bij de klieren die 

het zaadvocht produceren zoals de 

prostaat, waar de dioxines direct 

of indirect kunnen op inwerken. 

Verder was ik verwonderd over 

het sterke verband tussen de in-

name van eieren die de mannen 

rapporteerden en de dioxinewaar-

den in het bloed. Dat effect is 

bekend, maar het verband in onze 

studie was opmerkelijk sterk. Om 

hieruit echter te concluderen dat 

De resultaten waren niet echt 

wat jullie verwacht hadden…

Zeker niet. Er waren heel duidelijke 

regionale verschillen in sperma-

kwaliteit. De spermaconcentratie 

lag in Peer lager dan in Antwerpen, 

en ook de hormoonwaarden waren 

er veel lager. De resultaten waren 

op z’n minst verrassend te noe-

men, aangezien het net het tegen-

overgestelde was van wat 

we verwachtten. 

Zijn er gelijkaardige studies 

gebeurd in binnen- of 

buitenland?

Er zijn tal van studies waarbij ver-

schillende steden met elkaar ver-

geleken worden, maar voor zover 

ik weet werd er naast de onze op 

dat moment nog maar één andere 

studie gedaan waarbij het platte-

land met de stad vergeleken werd. 

Dat was in Amerika, ongeveer in 

dezelfde periode. Zij kwamen tot 

dezelfde conclusies als onze studie. 

Twee onafhankelijke studies die 

met een uniforme studieopzet een 

landelijke regio met een stedelijke 

vergeleken, kwamen dus tot gelijk-

aardige conclusies.

Mijn doctoraat splitst zich uit over 

twee thema’s. De eerste studie 

situeert zich binnen een grootscha-

lig project in 1999, dat bekend 

staat als de Flemish Environmental 

Health Study. Daarbij werden drie 

leeftijdscategorieën onderzocht: 

adolescenten, jonge mannen en 

oudere vrouwen. Het was een 

studie om na te gaan of biomer-

kers kunnen gebruikt worden in 

epidemiologische studies. Ons luik 

was dat van de jonge mannen. 

We hebben onderzoek gedaan in 

twee regio’s in Vlaanderen. Aan 

de ene kant rondom de haven van 

Antwerpen, een regio waarvan we 

wisten dat het vrij zwaar vervuild 

was. Dat werd aan de andere kant 

gecontrasteerd met een gebied 

waarvan de data toonden dat het 

weinig vervuild was, namelijk Peer. 

We vergeleken dus een landelijke 

gemeente met een stedelijk gebied. 

Bij de mannen die we onderzocht 

hebben, keken we naar sperma-

kwaliteit en parameters in het 

bloed zoals het mannelijk hormoon 

testosteron en vervuilende stoffen 

zoals dioxines. 

Een laborante haalt een ingevroren zaadstaal 
van een kandidaat-donor uit de vloeibare stikstof.
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erin zit, maar je gaat kijken of dat 

extract een bepaald biologisch 

effect heeft. De uitkomst van 

dergelijke tests beschouwt men 

als biologisch relevanter dan een 

verzameling piekjes op een grafiek 

volgens gaschromatografie. Die 

individuele concentraties van ver-

schillende stoffen moet je immers 

nog vertalen naar een mogelijk 

biologisch effect. Als je het biolo-

gisch effect zelf gaat meten of een 

tussenstap daarin zoals bij biomo-

nitoring, zit je al een stapje dichter 

bij het ziektebeeld. 

Is zulk een test dan 

betrouwbaarder?

Niet direct. Beide analysebena-

deringen zijn complementair. Bio-

monitoring is een onderzoeksveld 

dat nog volop aan het evolueren 

is. Bepaalde ziektepatronen zo-

als bijvoorbeeld kanker zijn zeer 

complex. Wat aanleiding geeft 

tot kanker is heel uiteenlopend. 

Er zijn een aantal testsystemen 

ontwikkeld die gaan kijken naar 

een stadium net vooraleer kanker 

optreedt. Veel wetenschappers 

geloven dat het vrij voorspellend 

is voor het ontwikkelen van kanker 

als je iets ziet op het niveau van 

het DNA. Maar daar is geen we-

tenschappelijke consensus over. 

Dergelijke testen staan dichter bij 

het ziektebeeld, maar zijn zeker 

nog niet algemeen aanvaard.

dat de mannelijke vruchtbaarheid 

gelinkt wordt aan de blootstelling 

aan oestrogenen, voornamelijk tij-

dens de zwangerschap, dan is dat 

wel van groot belang. Ik vrees dat 

het probleem van de parabenen 

veel groter is dan dat van de alkyl-

fenolen, die ook een oestrogene 

werking hebben, maar nu door de 

industrie zelf niet meer gebruikt 

worden. Parabenen zijn werkelijk 

alomtegenwoordig, en volgens mij 

is er meer onderzoek nodig op dat 

vlak.

Je maakte gebruik 

van biomonitoring, geen 

alledaagse methodiek.

Biomonitoring betekent dat je ge-

bruik maakt van biologische midde-

len om iets te testen – in dit geval 

het milieu, of het kan betekenen 

dat je op zoek gaat naar biologi-

sche parameters bij mens of dier. 

Bij biomonitoring maak je gebruik 

van biologische testsystemen in 

plaats van de gebruikelijke che-

misch-analytische testsystemen 

zoals GC-MS (gaschromatografie-

massaspectrometrie). In plaats 

daarvan wordt er gebruikgemaakt 

van cellulair gebaseerde systemen. 

Die geven een bepaalde respons, 

die dan gerelateerd is aan een be-

paald ziektebeeld. 

Wat is het voordeel van 

biomonitoring tegenover de 

bekende systemen?

Biomonitoring wordt gezien als 

een stap dichter bij de ziekte. 

Als je kijkt naar een milieustaal, 

bijvoorbeeld een waterstaal, dan 

kan je een aantal stoffen gaan 

meten waarvan men weet dat ze 

een bepaalde ziekte veroorzaken. 

Die worden bijvoorbeeld gemeten 

met massaspectrometrie. Bij bio-

monitoring wordt er een extract 

gemaakt van dat complexe staal. 

Je weet mogelijk niet precies wat 

de dioxine crisis een merkbaar ef-

fect heeft gehad op de mannelijke 

vruchtbaarheid is mogelijk toch een 

stap te ver. Wat wel duidelijk is, 

geruggesteund door het totaal aan 

beschikbare internationale data, 

is dat dioxines daadwerkelijk een 

effect op de testosteronwaarden 

hebben.

Wat moet er volgens jou 

gebeuren met zulke resultaten?

Het minste wat er zou moeten 

gebeuren, is een nieuw gelijkaardig 

onderzoek naar de oorzaken van 

de opgemerkte spermakwaliteits-

verschillen tussen landelijk en 

stedelijk gebied in Vlaanderen. Als 

hieruit sterke vermoedens rijzen 

dat bepaalde chemische stoffen 

in het milieu een biologisch effect 

hebben, moeten we alles doen om 

ze uit ons milieu te houden.

Er was ook een tweede luik 

aan je doctoraat…

Inderdaad, daarin heb ik een test 

gevalideerd en een andere test 

ontwikkeld voor het nagaan van 

stoffen met vrouwelijke hormoon-

werking in het milieu. We hebben 

daarbij waterstalen genomen van 

de Bovenschelde. De test is te ver-

gelijken met onze dioxinetest. Daar-

naast was er een test die geen 

gebruik maakt van levende cellen, 

maar wel bekijkt in welke mate 

een stof bindt op de receptor zelf. 

Enerzijds vonden we totale oestro-

geenwaarden in de Bovenschelde 

die zowat de hoogste van Europa 

waren. Daarnaast vonden we een 

aantal stoffen die duidelijk verband 

hielden met deze oestrogene activi-

teit, met als belangrijkste de para-

benen. Hoe hoger de concentratie 

parabenen in het Scheldewater, 

hoe hoger de oestrogene werking. 

Parabenen zijn bewaarmiddelen 

die zowat in alle cosmetica en crè-

mes gebruikt worden. Als je weet 

“Extra onderzoek naar 
de spermakwaliteit in 
Vlaanderen is noodzakelijk”



ugent

 22

configuratie van supercomputers, 

tekende voor het samenstellen 

ervan. Danny Schellemans wijst 

er nadrukkelijk op dat energiezui-

nigheid een belangrijk gunnings-

criterium was bij de openbare 

aanbesteding. “We kozen voor een 

computer met low voltage proces-

soren, omdat die resulteren in een 

laag stroomverbruik. Op vollast 

verbruikt de computer ongeveer 

70 kilowatt, of zowat 40% minder 

dan met gewone processoren.”

De manieren van toegang tot het 

nieuwe rekenmonster worden nog 

uitgewerkt, maar zullen gebaseerd 

zijn op twee principes. Enerzijds 

gratis toegang voor alle gebruikers, 

maar dan zonder garanties op vrije 

rekencapaciteit, en anderzijds een 

mogelijkheid tot reservering van 

rekencapaciteit, mits betaling van 

een vergoeding. 

De HPC maakt voorts deel uit van 

zal bij wijze van spreken binnen een 

aantal minuten al uitsluitsel kun-

nen geven of er een probleem is, 

terwijl dat vroeger een paar dagen 

duurde”, licht Schellemans toe.

Gespecialiseerde beheerders 

van de HPC leggen momenteel 

contacten met geïnteresseerde 

vakgroepen. Het afstemmen op 

de diverse behoeften is namelijk 

allerminst een eenvoudige klus. 

De directie Informatie en Commu-

nicatietechnologie van de UGent 

wil de gebruikers zo goed mogelijk 

van dienst zijn, zodat ze zo efficiënt 

mogelijk kunnen werken. “Daarom 

stellen we hen nu ook al de nodige 

software ter beschikking”, aldus 

Danny Schellemans.

Zowat alle onderdelen voor de 

HPC werden geleverd door IBM. 

Clustervision, een Nederlands be-

drijf gespecialiseerd in de bouw en 

Na veel voorbereiding is de UGent 

trots op de komst van de nieuwe 

high performance computer 

(HPC). “Deze computer geeft aan 

ons onderzoek een onschatbare 

toegevoegde waarde”, zegt Danny 

Schellemans, directeur Informatie 

en Communicatietechnologie aan 

de UGent. “Aan de UGent was er 

nood aan een gecentraliseerde 

computer met meer rekencapaci-

teit om onze onderzoekers op een 

vlotte en efficiënte manier te laten 

rekenen.” 

De nieuwe HPC kan in tal van 

onderzoeksgebieden een nut bewij-

zen, onder meer in de moleculaire 

biologie, thermodynamica, informa-

tica en beeldverwerking. “Bij onder-

zoek in de medische beeldverwer-

king zal men nu bijvoorbeeld veel 

sneller detailbeelden kunnen bekij-

ken om kanker op te sporen. Men 

In de kelder van het rectoraat raakt 

de gloednieuwe ‘supercomputer’ 

van de UGent stilaan bedrijfsklaar. 

De binnenkort krachtigste computer 

van België, ter waarde van 1 miljoen 

euro, staat wereldwijd in de top 500 

van supercomputers.

Tekst: Sven Rammeloo | Foto: UGent

Krachtigste computer Krachtigste computer 
van België van België 

staat aan de UGentstaat aan de UGent
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het Vlaams Supercomputing Cen-

trum. Met het oog op onderzoek 

zal met dit initiatief van de Vlaamse 

overheid de capaciteit van alle 

rekencomputers aan de Vlaamse 

universiteiten worden gebundeld.

Na een testfase zal de HPC opera-

tioneel zijn eind maart 2009. “Met-

tertijd zullen bijkomende investe-

ringen nodig zijn, afhankelijk van de 

toekomstige behoeften. Maar de 

financiële middelen zijn daar nu al 

voor voorzien”, aldus nog directeur 

Schellemans. De nieuwe spruit 

heeft overigens nog geen naam, 

maar suggesties zijn welkom.

HPC: goed voor 800 ‘gewone’ computersHPC: goed voor 800 ‘gewone’ computers

Bij de directie ICT werken Stijn De Weirdt en Tom Degroote voltijds aan het HPC-project 

van de UGent. Ter vergelijking geeft Stijn aan dat de HPC – met wat goede wil – be-

staat uit 784 gemiddelde desktops. “Maar het is zeker geen gemiddelde computer”, 

benadrukt hij. “De behuizing van het rekengedeelte bestaat uit veertien blade chassis, 

ieder gevuld met veertien blades. In elk van de 196 blades zitten twee Intel Xeon L5420 

quad core CPUS, of dus 1568 cores in totaal. Het werkgeheugen bedraagt 3.1 terabyte, 

terwijl het opslaggedeelte 30 terabyte groot is.” De cluster in Gent heeft een verwachte 

performantie van 12.5 terafl ops en wordt de krachtigste van ons land.

Info p 
Danny Schellemans
Directeur Informatie en 
Communicatietechnologie 
Krijgslaan 281 S9 0.02
Tel. 09 264 47 50
Danny.Schellemans@UGent.be

RECHT

ECONOMIE

GENEESKUNDE

DIERGENEESKUNDE

LETTEREN & WIJSBEGEERTE

PSYCHOLOGIE & CRIMINOLOGIE

FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

w w w. s t o r y. b e
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kortkort
p STUDENTEN LABMET WINNEN 

TNAV PRIJS
Een onafhankelijke vakjury heeft de TNAV prijs voor het 

beste eindwerk over water- en slibtechnologie toege-

kend aan twee thesisstudenten van het LabMET. Het 

gaat om Henri Simoen met de verhandeling “Ontwikke-

ling van een grondwatersaneringstechniek voor geha-

logeneerde polluenten op basis van nano bio-palladium” 

en Pieter Verhagen met het eindwerk “Verwijdering van 

gechloreerde polluenten met behulp van ingekapselde 

nano bio-palladium kristallen”. De winnaars ontvangen 

een geldsom van 500 euro. TNAV staat voluit voor 

Thematisch netwerk afvalwaterzuiveringstechnologie 

Vlaanderen en is een forum voor uitwisseling van exper-

tise en kennis op het vlak van waterzuiveringstechnolo-

gie tussen bedrijven en kenniscentra.

Prof. Willy Verstraete | Lab. Microbial Ecology and Technology 

(LabMET) | Tel. 09 264 59 76 | http://LabMET.UGent.be | 

Willy.Verstraete@UGent.be

p EXTRA KINDEROPVANG AAN UGENT
De UGent speelt in op de problematiek van 

kinderopvang van zijn medewerkers en in-

vesteert daarom in nieuwe opvangplaatsen. 

Voor de eerste uitbreiding heeft de UGent 

twee minicrèches opgericht, één op de 

campus UZ Gent en één op het terrein De 

Bosrand (Potaardestraat) te Melle – Gon-

trode. De minicrèche De Stadskabouter 

(campus UZ Gent) biedt sinds oktober 2008 

opvang aan 21 kinderen, de minicrèche De 

Boskabouter (Melle – Gontrode) mag sinds 

november 19 kinderen onthalen. Privépartner Partena 

Kinder opvang baat beide minicrèches uit.

Tegen september 2009 worden nog eens 35 bijko-

mende opvangplaatsen gerealiseerd bij onthaalouders 

in het Gentse. In een volgende fase wil de UGent in 

 samenwerking met de Stad Gent een nieuwe door Kind 

en Gezin erkende en gesubsidieerde crèche realiseren 

op het technologiepark te Ardoyen.

Carla Verhaegen | afdelingshoofd Persoonlijke Sociale Voorzieningen 

Tel. 09 264 70 75 | Carla.Verhaegen@UGent.be

p SPECTACULAIRE TESTS 
VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE

De afdeling Weg- en Waterbouwkunde en de onder-

zoeksgroep Mechanica van Materialen van de faculteit 

Ingenieurswetenschappen voerden eind oktober enkele 

spectaculaire outdoortesten uit op de Watersportbaan 

in Gent. Twee eivormige vlotters van 1,75m hoog en 

met een diameter van 1,75m werden van op verschil-

lende hoogten in het water gedropt. De tests kaderden 

in een Europees onderzoeksproject, dat het mogelijk 

moet maken om hernieuwbare energie op te wekken 

aan vergelijkbare kosten als windenergie.

Tijdens de testen zijn de vervorming van en de impact 

op de vlotter opgemeten als deze van een bepaalde 

hoogte (1m à 5m) in het water valt. Dergelijke proeven 

simuleren de impact op de vlotter van zeer grote golven 

tijdens een storm. 

Annelies Vermeir | faculteit Ingenieurswetenschappen | 

Tel. 09 264 37 95 | Annelies.Vermeir@UGent.be

p DWERGSPINNEN VERTONEN 
UNIEK MIGRATIEGEDRAG

De temperatuur die de dwergspin ervaart tijdens haar 

ontwikkeling bepaalt de verbreidingskeuze van het dier. 

Spinnen die opgekweekt werden onder lentetempera-

turen gaan zich ongecontroleerd verspreiden. Deze die 

opgekweekt worden onder zomertemperaturen kiezen 

meer voor de veilige rappelling-methode, waarbij ze 

korte afstanden afleggen door hun draden te gebruiken 

als ankerdraad. 

Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek van wetenschap-

pers van de vakgroep Biologie van de UGent. In het 

kader van klimaatsveranderingen is het inzicht in de 

migratiewijze van spinnen belangrijk voor de biologische 

controle van pestsoorten in gewassen.

Prof. Dries Bonte | vakgroep Biologie | Tel. 09 264 52 56 | 

Dries.Bonte@UGent.be
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zogezegdzogezegd

In november verscheen een nieuw vakgroepboek Confl ict en ontwikkeling. Overleven in de grensgebieden van de globalisering, 

uitgegeven bij Academia Press. Het werd een verzamelwerk met zo’n 25 bijdragen door medewerkers van de vakgroep Studie 

van de Derde Wereld, onderzoek dat gebaseerd is op veldwerk. | De UGent heeft dit jaar een recordaantal nieuwe studenten 

ingeschreven. Op de eerste lesdag waren er meer dan 6000 generatiestudenten ingeschreven voor het nieuwe academiejaar, 

dat is 8% meer dan op de vergelijkbare datum in 2007. | Op 25 oktober is Lars Malmros, de oprichter van de Volvo-vestigingen 

in België, onverwacht overleden in Zweden. Malmros was ereburger van de stad Gent, doctor honoris causa aan de Universi-

teit Gent en Commandeur in de Kroonorde voor zijn verdiensten voor de Belgische auto-industrie. | Club Het Pand, het stijlvolle 

restaurant van de UGent, onderging een grondige facelift. Het hele interieur kreeg een eigentijds kleedje en het aanbod werd 

vernieuwd en uitgebreid. Alle personeelsleden van de UGent kunnen alvast kennis maken met de vernieuwde Club, tijdens het 

eerste Happy UGent Hour op 16 december – www.UGent.be/clubhetpand

p DE STANDAARD 
“De militaire luchtfotografie was in de Eerste Wereld-

oorlog een nieuwe discipline. De eerste foto’s dateren 

van september 1914, waren amateuristisch en con-

centreerden zich op de frontlinie, aan de IJzer. Maar 

naarmate de oorlog vorderde, werd de militaire lucht-

fotografie een professionele, geoliede machine, zowel 

aan Britse als aan Duitse kant. In 1917–1918 werd 

tot 80 kilometer achter de frontlinie gefotografeerd. 

Luchtfotografie werd zo het belangrijkste wapen in de 

oorlog, omdat de foto’s alle doelwitten in kaart brach-

ten en weinig verhuld lieten. Zelfs de gecamoufleerde 

geschutsopstellingen kon je zien.”

Birger Stichelbaut, vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis 

van Europa 

p DE TIJD 
“Het is niet de eerste keer dat Bretton Woods van 

onder het stof wordt gehaald. Telkens er een crisis van 

enige omvang uitbreekt, wordt er opgeroepen tot een 

tweede Bretton Woods. De naam blijkt voor politici een 

populaire mantra om economische crisissen te bezwe-

ren. Dat was ook zo toen tien jaar geleden in Azië een 

zware financiële crisis uitbrak, die zich snel verspreid-

de naar andere groeilanden in de wereld.” 

Mattias Vermeiren, vakgroep Politieke Wetenschappen 

p VACATURE 
“Duitsland scoort traditiegetrouw zeer goed in engi-

neering en kennisintensieve sectoren. Het reguliere 

onderwijs kan geen mensen op maat afleveren voor 

dat soort nichebedrijven. Als jong groeibedrijf kan je via 

het duale onderwijsmodel meteen heel jonge krachten 

laten meegroeien. Het valt trouwens op dat vele jonge 

Duitse twintigers erg snel naar topposities doorgroei-

en in kmo’s.”

Professor Johan Albrecht, vakgroep Algemene Economie 

p KNACK 
“Het leven heeft geen zin, geen nut, het is vergooide 

energie. Maar ja, we zijn hier nu eenmaal op aarde, 

dus weet je wat: laten we dat bestaan maar eens een 

zin géven. En bij mij is dat door middel van de litera-

tuur: ik schrijf boeken. Ik heb nu eenmaal dit talent 

gekregen, en dat heb ik gevoed en opgekweekt, zoals 

in de parabel van het mosterdzaadje. Je moet talent 

begieteren en van mest voorzien en in het goede licht 

zetten. Het allerbeste maken wat je kunt. Nooit con-

cessies doen, nooit lui zijn.”

Professor Eva Brems, vakgroep Publiek Recht 

p DE GENTENAAR 
“Ja, ik heb iets met boeken, maar dan meestal als 

passanten, boeken die op weg zijn naar ergens, een 

leeszaal, een student, een administratie, een magazijn. 

Meer dan het boek even in handen nemen, de cover 

en de lay-out bekijken en als het erg meezit, zelfs de 

cover lezen, is dat niet. Niet omdat ik niet wil, maar wel 

omdat er niet genoeg uren in een dag of week zitten.”

Sylvia Van Peteghem, hoofdbibliothecaris UGent
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Onze Noordzee is een gegeerd on-

derzoeksdomein maar in tegenstel-

ling tot wat velen denken niet het 

exclusieve terrein van de mariene 

biologen of geologen. Dit voorjaar 

nog verscheen de brochure 'UGent 

aan Zee' waarin alle vakgroepen 

die van ver of dicht bij marien on-

derzoek betrokken zijn, hun weten-

schappelijke activiteiten toelichten. 

“De faculteiten Wetenschappen 

en Bio-ingenieurswetenschappen 

nemen het leeuwendeel van het 

onderzoek voor hun rekening”, al-

dus prof. Magda Vincx, coördinator 

van de onderzoeksgroep Mariene 

Biologie. “Maar ook ingenieurs en 

juristen zijn betrokken partijen. Zij 

buigen zich bijvoorbeeld over de 

erosiebescherming van stranden, 

de fundering van windmolenparken 

of het internationaal en Europees 

milieu- en zeerecht. Om maar 

 enkele voorbeelden te noemen.”

Zeeziekte is geen ziekte
Wie de zee wil onderzoeken, moet 

geregeld 60 kilometer verder het 

‘veld’ op. In Oostende of Zeebrugge 

gaan onze onderzoekers aan boord 

van de Belgica R.V. of de Zeeleeuw 

om aan de kustlijn of ver voorbij 

de horizon stalen te nemen. Door 

weer en wind klieven ze door de 

golven. Meer nog, tijdens grote 

oceaanexpedities tussen Zuid- en 

Noordpool verblijven de weten-

schappers weken, soms maanden 

op zee. Zeeziek worden is voor de 

meesten onder hen dan ook ‘part 

of the job’. Leuk is anders. Of zoals 

een kroongetuige het verwoordde: 

“De eerste vijf minuten denk je dat 

je doodgaat. De uren daarna heb 

je nog slechts één wens: stilletjes 

sterven.”

Paul vander Eecken studeerde ge-

neeskunde aan de Gentse universi-

teit en specialiseerde zich als neus-

keel-oorarts in het UZGent. Hij han-

teert de term zeeziekte niet omdat 

het verschijnsel geen echte ziekte 

is maar een bewegingsaandoening, 

en verkiest daarom de term kine-

tose. “Wanneer de disfunctie zich 

herstelt, verdwijnen de symptomen 

als sneeuw voor de zon. Wie ziek is, 

geneest niet binnen enkele secon-

den. Bovendien wordt een ziekte 

geïnduceerd door een externe fac-

tor. Kinetose niet. Daarom gebruik 

ik nog liever de Franse term ‘le mal 

“De eerste vijf minuten “De eerste vijf minuten 
denk je dat je doodgaat”denk je dat je doodgaat”

Marien onderzoek maakt zeeziekMarien onderzoek maakt zeeziek
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de mer’ of ‘ziek worden van de zee’. 

Met als overbekende gevolg dat de 

patiënt zich kotsmisselijk voelt.”

Zintuigen in confl ict
De oorzaken van kinetose zijn een-

voudig en complex tegelijk en heb-

ben altijd te maken met beweging. 

Zo brengt reizen met de auto, het 

vliegtuig, de boot, … je lichaam in 

beweging zonder dat het lichaam 

hier zelf moet voor bewegen. Paul 

vander Eecken: “De positie en be-

weging van het lichaam worden 

ruimtelijk waargenomen door drie 

systemen in de drie assen: het 

evenwichtslichaam of labyrint dat 

de houding van het hoofd aangeeft 

in de ruimte, de ogen die al dan 

niet een beweging waarnemen 

en dat signaal naar de hersenen 

sturen en ten slotte de proprio-

receptie of het zesde zintuig. Dat 

zijn sensoren in de spieren, pezen 

en gewrichten die informatie 

sturen naar de hersenen over de 

stand van de gewrichten. De her-

senen centraliseren de informatie 

van die drie bronnen. Wat de ogen 

waarnemen moet overeenstem-

men met de signalen van het laby-

rint en de proprioreceptoren. Bij 

een gebrekkige registratie en co-

ordinatie ontstaat een conflict dat 

de basis vormt voor kinetose. Zoals 

op een woelige zee wanneer het 

labyrint en proprioreceptoren een 

complexe beweging registreren 

terwijl de ogen die beweging niet 

waarnemen omdat de boot en de 

passagier samen in beweging zijn. 

Dat mechanisme wordt de zintuig-

conflict-theorie genoemd en wordt 

algemeen aanvaard als de enige 

juiste verklaring voor kinetose.”

Niet iedereen is even gevoelig voor 

kinetose. Volgens Paul vander 

Eecken hangt de ernst van het 

zintuigconflict af van vier factoren: 

de sterkte, duur en het type van 

de prikkel, en de individuele gevoe-

ligdheid. “Bovendien kunnen een 

hele reeks factoren het probleem 

versterken of als katalysator wer-

ken: alcohol, angst, vermoeidheid, 

warmte, infecties en sterke geuren 

zoals diesel of uitlaatgassen, kof-

fie, sigaretten, parfum, voedsel, …”, 

legt dr. vander Eecken uit. “Zelfs 

doorgewinterde zeebonken die 

nooit last hadden van kinetose, kun-

nen ooit wel zeeziek worden als de 

Meer dan tweehonderd Gentse wetenschappers 

buigen zich dagelijks over het wel en wee van 

de wereldzeeën en oceanen. Geregeld kiezen 

de mariene biologen, geologen, … het zeegat, uit 

op onderzoek. Eenmaal op de golven zijn er maar 

weinig die nooit last krijgen van zeeziekte. Dr. Paul 

vander Eecken, neus-keel-oorarts en expert op 

het vlak van zeeziekte en duikongevallen, legt uit 

waarom en geeft tips om je tegen het fenomeen 

te wapenen. 

Auteur: Johan Van Praet | Foto’s: Yan Verschueren
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combinatie van factoren voor hen 

ongunstig is. Omgekeerd zal er na 

gemiddeld drie dagen varen een 

zekere gewenning optreden en ver-

dwijnen de ongemakken gedeelte-

lijk. Opgepast, de symptomen kun-

nen opnieuw de kop opsteken als je 

voet aan wal zet. Dat verschijnsel 

noemt men landziekte of de zoge-

naamde zeemansbenen.”

Beter voorkomen
Kinetose gaat gepaard met een 

waaier aan symptomen. Voor wie ze 

nog nooit aan den lijve ondervond, 

somt dr. vander Eecken ze even op: 

“Duizeligheid, misselijkheid, braken, 

bleke gelaatskleur, zweten, beklem-

ming en angst. Daarnaast kun je 

Natuurgebieden in de NoordzeeNatuurgebieden in de Noordzee

November laatstleden stelden Natuurpunt, WWF en Bond Beter Leef-

milieu, in samenwerking met de onderzoeksgroep Mariene Biologie 

onder leiding van prof. Magda Vincx, een lijvig document voor: Natuur-

gebieden in de Noordzee. Voor Natuur én mensen. “De Noordzee is 

ons grootste natuurgebied, een waardevolle biotoop dichtbevolkt met 

de meest uiteenlopende dier- en plantensoorten”, aldus Magda Vincx. 

“Maar ze wordt ook druk bevaren, bevist en ontgonnen.” Steeds meer 

activiteiten zoals zandwinning, strandopspuitingen, de aanleg van 

pijpleidingen, energiewinning en militaire oefeningen veroorzaken 

een grote druk op de mariene ecosystemen. Zo zijn door de visserij de 

populaties van grote predatoren zoals haaien, roggen en kabeljauw in-

gestort of zelfs verdwenen. Dit heeft belangrijke gevolgen op alle lagen van het ecosysteem. Ook het bodemleven op zee wordt 

grondig verstoord door het gebruik van visserijtuigen. Bodemdieren spelen nochtans een heel belangrijke rol in het evenwicht 

van de voedselketen. Bovendien vervullen ze een functie in de afbraak en het transport van organisch materiaal op de zeebodem. 

“Kortom: onze zee is niet meer zoals zij ooit was: vol met vis, met een gevarieerde bodem en rijk aan zeeleven. Toch is het nog 

niet te laat. Er zijn nog gebieden in de Noordzee met unieke natuurwaarden, maar ze moeten afgebakend en beschermd worden. 

Dat idee vindt overal ter wereld ingang. Het besef groeit dat het vijf voor twaalf is. Ook in de Europese zeeën vormt zich een 

netwerk van mariene beschermde gebieden.”

“Behalve het natuurlijke ecosysteem van de Noordzee verkeert ook de visserij in een crisis. Ook zij verdient een duurzame toe-

komst. Het verzoenen van de wijdverspreide bodemvisserij met natuurbescherming is een enorme uitdaging. Deze twee zijn 

geen tegengestelden. Integendeel: kiezen voor de natuur én de visserij is perfect mogelijk. De brochure moet die boodschap 

overbrengen naar het brede publiek en tegelijk de bevolking overtuigen van de waarde en het belang van onze kustgebieden. 

De publicatie 'Natuurgebieden in de Noordzee' is gratis te verkrijgen bij de onderzoeksgroep Mariene Biologie. Een mail met je 

adres naar Marijn.Rabaut@UGent.be volstaat om een exemplaar te ontvangen.

Dr. Paul vander Eecken gebruikt liever de Franse term ‘le mal de mer’ dan zeeziekte.

De wetenschappers van de onderzoeksgroep Mariene 
Biologie (v.l.n.r. Magda Vincx, Ulrike Braeckman en 
Marijn Rabaut) bestuderen de invloed van de mens 
op het ecosysteem op zee.
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ook nog geplaagd worden door een 

aantal nevenverschijnselen zoals 

hoofdpijn, geeuwen, slaperigheid, 

extra speekselproductie, zuchten, 

hyperventilatie en futloosheid. In een 

eerste reactie gaat de patiënt plat 

liggen en de ogen sluiten. Daardoor 

voelt hij zich tijdelijk iets beter om-

dat hij het conflict beperkt door de 

proprioreceptoren en ogen uit te 

schakelen. Het labyrint daarentegen 

blijft vertigo of draaiduizeligheid 

induceren. Zolang het lichaam zich 

niet volledig heeft aangepast aan de 

omgeving (de integratie) blijven de 

ongemakken aanhouden. Met an-

dere woorden: rotatie in twee assen 

zonder integratie is te verdragen. 

Rotatie in drie assen zonder inte-

gratie niet.”

Er doen uiteenlopende verhalen de 

ronde over wat je nu beter wel of 

niet eet om je te wapenen tegen 

kinetose. Sommigen zweren bij een 

zware, vette maaltijd, anderen stap-

pen liever met een zo goed als lege 

maag aan boord. Een onderzoeker 

hield het bij een stevige cognac en 

dat werkte in zijn geval wonderwel. 

“Drink voldoende voor de afvaart 

maar geen alcohol”, weerlegt Paul 

vander Eecken. “Beperk je tot 

mineraalwater en vermijd koolzuur- 

en cafeïnehoudende dranken en 

nicotine. Nuttig voor het vertrek 

gerust een maaltijd met energierijk 

voedsel. Ben je te zenuwachtig, hou 

het dan bij droge zoutkoekjes.” Ook 

tijdens de vaart zelf kun je preven-

tieve voorzorgen nemen. Ga bijvoor-

beeld slapen als het schip begint te 

stampen, centraal in een kajuit zo 

diep mogelijk in het schip. Of kijk in 

de vaarrichting met de horizon als 

referentiepunt, maar fixeer de ho-

rizon niet. Volg de beweging en kijk 

zeker niet door een verrekijker. Zorg 

bovendien voor voldoende frisse 

lucht en ga dus niet in de buurt van 

de ontluchting van de machineka-

mer staan. Slaap voldoende zodat 

je hersenen kunnen recupereren. 

Word je toch misselijk? Drink dan 

niet, maar eet zoute koekjes om het 

maagzuur te absorberen en ga lig-

gen met gesloten ogen, zeker als je 

je binnenin het schip bevindt.

Grensoverschrijdende expertiseGrensoverschrijdende expertise

De UGent beschikt sinds decennia over een gewaardeerde expertise op het vlak van mariene biologie en geologie, aquacul-

tuur, natuurbeheer, toegepaste ecologie van zee- en kustgebieden, maritiem recht, en dergelijke. Dagelijks zijn diverse Gentse 

onderzoeksgroepen actief in het fundamenteel en toegepast onderzoek rond de zee. Groepen zoals Mariene Biologie of het 

Renard Center voor Mariene Geologie van de faculteit Wetenschappen zijn het meest bekend. Zij bestuderen onder meer de 

ecologie van de bodemdieren en de bodemlandschappen in zee. Maar ook ingenieurs doen onderzoek in de grenszone tussen 

land en zee, bijvoorbeeld op het vlak van kustwaterbouwkunde en kustverdediging of getijde- en golfenergie. Bio-ingenieurs 

verdiepen zich dan weer in aquacultuur, het effect van chemische stoffen op plant en dier, … Je hebt zelfs een Maritiem In-

stituut binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid dat behalve doorgedreven juridisch onderzoek jaarlijks een aantal congressen, 

colloquia of workshops organiseert. De behandelde thema’s getuigen van een heel brede scope, zoals: ‘Internationaal zeerecht’, 

‘misdaden op zee’, ‘scheepsafvalstoffen en ontvangstfaciliteiten in havens’, ‘de wet op de bescherming van het mariene milieu 

en haar uitvoeringsbesluiten’, enzovoort. Het zou ons te ver leiden om alle uiteenlopende onderzoeksgroepen hier in detail 

voor te stellen. In de brochure UGent aan Zee staan de belangrijkste beschreven. De brochure is gratis te verkrijgen, mail naar 

Magda.Vincx@UGent.be.

Experimenteel vissen. Wetenschappers van de mariene biologie onder-
zoeken wat de impact is van sleepnetvisserij op het bodemleven. 
Het sleepnet dat hier wordt gebruikt is een boomkor. De onderzoekers 
 bevissen zogenaamde schelpkokerwormriffen en gaan na wat de impact 
is op dit bijzonder microhabitat.
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Wat zijn je belangrijkste 

conclusies?

“Net als bij volwassenen is er 

ook bij kinderen en jongeren een 

verband tussen negatieve denkpa-

tronen en psychische problemen. 

Die hardnekkige negatieve denkpa-

tronen kunnen gaan over zichzelf, 

maar ook over de mensen rondom 

hen. Kinderen ontwikkelen zich op 

basis van vroegere ervaringen. Een 

kind dat wordt gepest, gaat bij-

voorbeeld denken dat het dom en 

lelijk is, dat het minderwaardig is. 

Het kind denkt dat anderen niet te 

vertrouwen zijn en dat het beter is 

altijd op je hoede te zijn. Jongeren 

met overgewicht hebben sneller 

het gevoel in een sociaal isolement 

terecht te komen, ze voelen zich 

Waarover gaat je doctoraat?

“Ik onderzocht bij jongeren het ver-

band tussen hardnekkige negatieve 

denkpatronen en psychische pro-

blemen. Dit werd al wetenschap-

pelijk onderzocht bij volwassenen 

en daar bleek een duidelijk verband 

te zijn. Het was dus te verwachten 

dat dit ook bij kinderen en jongeren 

het geval zou zijn, maar tot dusver 

werd nog niet wetenschappelijk be-

studeerd. In mijn doctoraat ging ik 

dus na of de theorievorming bij vol-

wassenen ook voor jongeren geldt. 

Hiervoor werkten we met vragen-

lijsten en interviews. We praatten 

met enkele honderden jongeren, 

hun ouders of de opvoeders, want 

soms ging het om kinderen in een 

instelling.” 

Hoe lang ben je al aan 

de UGent verbonden?

Leen Van Vlierberghe (30): “Na 

mijn studies werkte ik een half jaar 

in een centrum voor jongeren met 

leermoeilijkheden. In februari 2003 

begon ik aan de UGent te werken, 

vanaf 2004 startte ik met mijn 

doctoraat in de onderzoeksgroep 

van prof. Caroline Braet, in de 

vakgroep Ontwikkelings-, Persoon-

lijkheids- en Sociale Psychologie. 

Het onderzoek nam vier jaar in be-

slag. Naast onderzoekswerk geef 

ik ook les. Caroline Braet doceert 

onder meer klinische ontwikke-

lingspsychologie en het vak ontwik-

kelingsgerichte psychotherapie. Als 

assistenten begeleiden we de oefe-

ningen die bij deze vakken horen.” 

Kinderen ontwikkelen zich op basis 

van ervaringen. Vervelende ervaringen 

kunnen daarbij leiden tot negatieve 

denkpatronen en psychische 

problemen. Zo ontwikkelen jongeren 

met overgewicht veel sneller een 

gevoel van sociaal isolement. Bij 

volwassenen was het verband 

tussen ervaringen en (negatieve) 

denkpatronen al aangetoond, 

bij jongeren nog niet. Leen Van 

Vlierberghe voerde een onderzoek en 

schreef hierover haar doctoraat. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Caroline Vincart
Van negatieve Van negatieve 

denkpatronen tot denkpatronen tot 
psychische problemenpsychische problemen
Negenproef met Leen Van VlierbergheNegenproef met Leen Van Vlierberghe
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‘anders’. Die negatieve denkpatro-

nen kunnen zo ingrijpend zijn dat ze 

voor psychische problemen zorgen. 

Soms ontstaan die problemen 

pas op latere leeftijd, ook al is de 

sociale  context dan vaak helemaal 

anders en wordt het kind bijvoor-

beeld niet meer gepest. Toch 

blijven ze zichzelf minder voelen, en 

anderen met argwaan bekijken.” 

Wat kan er met 

de onderzoeksresultaten 

concreet gebeuren?

“Voor volwassenen bestaat er 

reeds een behandelingsprogram-

ma voor psychische problemen, 

gebaseerd op de theorie over 

denkpatronen. Onderzoek toonde 

aan dat dit programma effectief is. 

Vraag is of ook voor kinderen een 

vergelijkbare behandeling mogelijk 

is, je kunt het immers niet zomaar 

kopiëren omdat het te ingewik-

keld is. Bij volwassenen bestaat 

de behandeling bijvoorbeeld uit ge-

sprekken met een psycholoog, die 

geeft ook opdrachten. Men werkt 

met concrete, alledaagse situaties 

om de negatieve denkpatronen te 

duiden en om te buigen. Zo kun je 

psychische klachten proberen te 

verhelpen.” 

Is doctoreren 

een lastige periode? 

“Het is zeker hard werken en er 

zijn lastige momenten. Zo waren 

de laatste maanden zwaar omdat 

je dan tegen de tijd werkt. Ook het 

opstarten was moeilijk: er kwam 

veel tegelijk op me af. Ik was niet 

met alles voldoende vertrouwd, ik 

had tijd nodig om me in te werken. 

Ook het verzamelen van onder-

zoeksdata was intensief. We reis-

den door heel Vlaanderen. Gelukkig 

kon ik samenwerken met collega’s 

en regelmatig waren er stagiaires  

die me hielpen. Hulp voor het 

praktijkonderzoek was er dus wel, 

gelukkig maar! Tegelijk was de hele 

periode ook boeiend: het gaat om 

een beklijvend onderwerp. Via inter-

views leerde ik de jongeren beter 

kennen, ze vertelden over hun leef-

wereld en lieten me zien wat er in 

hen omgaat.” 

Waarom koos je dit vakgebied? 

“De studierichting lag me, psy-

chologie boeit me. Er was weinig 

twijfel over wat ik zou studeren. 

Toen ik aan de universiteit begon 

te werken, waren er verschillende 

onderwerpen voor het doctoraat 

mogelijk, want zoiets bekijk je met 

je vakgroep en promotor. Er zijn 

nog andere interessante thema’s, 

zoals hechting en het verband met 

latere psychische problemen. Een 

andere collega doet onderzoek 

naar rouw, nog een andere naar 

eetstoornissen bij jongeren. Ook 

dat zijn interessante en belangrijke 

onderzoeksdomeinen.’’

Welke ambities heb je nog? 

“Vooral de combinatie van lesgeven 

en onderzoekswerk ligt me. Daar 

komt nog wat klinisch werk bij en 

samen zorgt dat voor een mooie 

professionele uitdaging. Als ik aan 

de UGent op die manier kan blijven 

werken, dan is dat schitterend.’’

Wat vond je de leukste 

momenten van het afgelopen 

jaar?

“Het doctoraat bestaat uit verschil-

lende wetenschappelijke artikels. 

Een aantal daarvan stuurde ik naar 

wetenschappelijke tijdschriften. 

Spannend is het wel, want na ver-

loop van tijd krijg je feedback. Soms 

wijzen ze het af, soms vragen ze 

om het eerst wat bij te sturen, 

soms krijgt het artikel groen licht. 

Het moment waarop je eerste 

bijdrage wordt aanvaard, is heel 

fijn. En ook de volgende keren blijft 

het heel fijn, het is immers een be-

kroning van de inspanningen die je 

leverde. Ook de doctoraatsverdedi-

ging was bijzonder. Ik zag er eerst 

verschrikkelijk tegenop, maar op 

het moment zelf was het toch wel 

leuk. Het is anders dan een exa-

men, het is eerder een presentatie 

van wat je jarenlang opbouwde. Na 

het doctoraat is het wel even wen-

nen. Niet dat er een leegte is, want 

in het eerste semester geef ik 

les. Toch heb ik het gevoel nu aan 

een nieuw hoofdstuk te beginnen: 

nadenken over nieuwe onderzoeks-

lijnen en een haalbare methodiek.’’

Is er internationale 

uitwisseling?

“Ik kon voor mijn doctoraat met 

onderzoekers uit het buitenland 

samenwerken, vooral Nederlan-

ders. Het was ook mogelijk om con-

gressen bij te wonen. Het is altijd 

fijn om mensen te ontmoeten die 

rond dezelfde thema’s werken en 

om met hen van gedachten te wis-

selen, dit is belangrijk. We werken 

ook met andere Vlaamse univer-

siteiten samen. Ik studeerde aan 

de KULeuven, maar begon door 

toevallige omstandigheden aan de 

UGent te werken. Ik weet niet of 

er een groot verschil tussen beide 

universiteiten is. Het is moeilijk om 

te vergelijken, want in Leuven was 

ik student en aan de UGent ben 

ik werknemer. Dit geeft een heel 

ander perspectief, ik waag me dus 

liever niet aan een vergelijking.” 

Info p 
Leen Van Vlierberghe, vakgroep 
Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en 
Sociale Psychologie, 09 264 64 24, 
Leen.VanVlierberghe@UGent.be

In ieder nummer bekijken we in de Negen-

proef het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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agendaagenda
p GAPSYM2 | 16-12-08

Symposium Gents Afrika Platform

Het Gents Afrika Platform (GAP) werd opgericht in 

januari 2007. Het hoopt een brug te slaan tussen 

onderzoekers en andere actoren van de Associatie 

Universiteit Gent (AUGent), die hun aandacht specifiek 

op het Afrikaanse continent en/of de Afrikaanse 

diaspora richten.

Het jaarlijkse symposium GAPSYM2 Mobilities in 

Africa – Africa in mobility vindt plaats op 16 decem-

ber in de Koninklijke Academie voor de Nederlandse 

Taal- en Letterkunde (KANTL), in het historisch cen-

trum van Gent. Het richt zich tot onderzoekers die 

belangstelling hebben voor Afrika — zowel studenten 

als academisch personeel — van de AUGent of andere 

instellingen. Eregaste dit jaar is prof. Janet Roitman, 

als antropologe onder meer verbonden aan de New 

School for Social Research (New York, USA).

j Gap@UGent.be | www.gap.UGent.be

p EEN REPLIEK… | T.E.M.19-12-08

Tentoonstelling

Universiteit Gent opent de tentoonstelling ‘Een re-

pliek…’ in Galerie Kunst-Zicht onder leiding van curator 

Guy  Bovyn. De expositie is nog te bezichtigen t.e.m. 

19 decem ber op de tweede verdieping in het studen-

tenrestaurant Overpoort.

Het woord ‘repliek’ kent een ambigue lading. Aan de ene 

kant draagt het een betekenis die men kan plaatsen bin-

nen het rijtje van ‘herhaling’, ‘kopie’, ‘vermenigvuldiging’, 

en ‘hetzelfde’. De repliek als bevestiging. Aan de andere 

kant refereert het aan een antwoord, een reactie, een 

tegenspraak of tegenwerping, een verschil. De repliek 

als negatie. Repetitie en differentie in elkaar verstren-

gelend huisvest de repliek zichzelf; het woord beleeft en 

negeert zichzelf. Als concept neemt het dan ook een 

onmogelijke, onhoudbare plaats in, geen positie.

Deelnemende kunstenaars zijn Paul Casaer, Anton 

Cotteleer, Louis De Cordier, Hans Demeulenaere, 

Nick Ervinck, Paul Hendrikse, Wesley Meuris en 

Pieter Vermeersch.

j www.kunst-zicht.be

p MUSIC FOR LIFE | 19 T.E.M. 24-12-08

Radiomarathon in Gent

Van 19 tot en met 24 december organiseert Studio 

Brussel voor de derde keer Music For Life. Het basis-

concept is opnieuw een zes dagen durende radioma-

rathon vanuit het befaamde Glazen Huis, dat ditmaal 

wordt neergezet op het Woodrow Wilsonplein (‘het 

Zuid’) in Gent. Bedoeling is geld in te zamelen voor een 

goed doel, een ‘stille ramp’ waar het Rode Kruis zich 

voor inzet. Dit jaar is dat het vluchtelingenprobleem, 

meer bepaald de miljoenen moeders die met hun kin-

deren op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Met Students for Life willen de UGent-studenten hun 

creatieve solidariteit bundelen. Rector Paul Van Cau-

wenberge is alvast zeer enthousiast over het initiatief 

en hoopt dat ‘zijn’ UGent-studenten tonen dat ze het 

hart op de juiste plaats hebben. Alle studenten van de 

UGent zijn opgeroepen om acties op touw te zetten en 

zoveel mogelijk geld in te zamelen.

j www.stubru.be/musicforlife
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