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ZOU JE ME  
 ANDERS BEKIJKEN 

ALS IK SEROPOSITIEF WAS?
SLUIT HIV UIT. NIET WIE SEROPOSITIEF IS.

Freek Braeckman

advert_ugent_freekbraeckman.indd   1 8/10/2009   15:32:11



 1 1

Erasmus voor gevorderden 2

Alumni-agenda 5

Oud-studenten in de politiek 8

Negenproef met Sofie Van Hoecke 14

Standaardtaal of tussentaal? 19

Onderkaak vinvis naar Museum Morfologie 20

Wie geeft en waaraan? 22

Slagingspercentage eerstejaars moet omhoog 26
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een mooi fotoboek van het Ufo  
en vul de enquête in op  

www.UGent.be/magazine.

    edito
Ambassadeurs van de UGent …

Dit magazine is een speciale editie voor de ambassadeurs van onze 

UGent: een wereldwijde gemeenschap van 90.000 alumni. Het af-

ronden van een studie of studentenleven mag immers niet het einde 

betekenen van de band met de UGent: de universitaire gemeenschap 

bestaat uit studenten, (oud-)medewerkers en alumni. Ook u maakt er 

deel van uit.

De UGent mag terecht trots zijn op haar alumni: enkele ervan bereik-

ten de top van de Vlaamse of Belgische politiek, vier ervan komen aan 

het woord in dit magazine.

We hebben allen baat bij een sterke alumniwerking. Een permanente 

band met oud-studenten betekent ook een meerwaarde op het vlak 

van onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Diverse inspan-

ningen worden daarom gedaan om de betrokkenheid te verhogen.  

Het spreekt voor zich dat ook structurele inspanningen door de UGent 

op het niveau van de alumni noodzakelijk zijn. Het universiteitsbestuur 

wil hierin een stimulerend en ondersteunend kader bieden, zonder 

evenwel het eigen initiatief en het enthousiasme van de vele vrijwil-

ligers te fnuiken. 

Het uitbouwen van een universiteitsbrede alumnidatabank wordt bin-

nenkort gefinaliseerd. Onze diensten sloegen de handen in elkaar, met 

de enthousiaste steun van de facultaire alumniverenigingen, om deze 

databank te realiseren en breed beschikbaar te stellen.

Ik reken erop dat u blijvend onze Alma Mater een warm hart zal toe-

dragen en hoop u alvast te mogen verwelkomen op de Alumni After 

Work op 26 november!

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector

 

in dit nummer

 18

30

  
De verhuis naar het Ufo p

Mexicaanse griep p 
Toen in maart 2009 de Mexicaanse griep opdook, 

leek een doemscenario in de maak. Maar hoewel 

enkele Belgen aan de gevolgen van de Mexicaanse 

griep stierven, blijft een abnormaal grote golf van 

al dan niet dodelijke slachtoffers in ons land voor-

lopig uit. “We geloven meer en meer dat die er niet 

zal komen”, aldus Geert Leroux-Roels en Kristien  

Van Reeth.



ugent

 2

worden. “Deze worden telkens als 

toonaangevend in hun vakgebied 

beschouwd”, aldus Verspeeten. 

“Na de opleiding Nuclear Fusion 

doctoreert bijvoorbeeld 70% van 

de afgestudeerden.” 

Om het groepsgevoel onder de 

studenten te stimuleren, kiezen 

veel consortia ervoor om hun 

studenten het eerste semester 

gezamenlijk binnen één instelling 

les te laten volgen, of eventueel 

een summerschool in te richten. 

De studenten kunnen daarna bin-

nen het consortium een specifieke 

instelling kiezen, naargelang de 

specialisatie van hun voorkeur. “De 

beste mensen van de wereld sa-

menbrengen om grote problemen 

op te lossen, dat is het brede ver-

haal”, geeft Verspeeten aan. “Want 

door de mondiale aanpak, kunnen 

we een gezamenlijke vooruitgang 

bewerkstelligen. Dat de UGent nu 

acht Erasmus Mundus-opleidingen 

aanbiedt, toont aan dat we de in-

ternationalisering in volle praktijk 

brengen. De betrokken promoto-

ren verdienen dan ook een pluim 

om dit gedaan te krijgen, want zij 

hebben enorm aan de kar getrok-

ken.”

Master of Science in  
Fire Safety Engineering
Vanaf september 2010 zullen 

zowel niet-Europese als Europese 

studenten voor het eerst de  

International Master of Science 

in Fire Safety Engineering kunnen 

volgen aan de UGent, met de uni-

versiteiten van Lund (Zweden) en 

kregen voor een periode van vijf 

jaar. Hierdoor komt het aantal 

dat door de Europese Commissie 

wordt gefinancierd op acht aan de 

UGent (zie kader), uniek in Europa.

Het grote verschil met het klassie-

ke ‘op Erasmus gaan’, twintig jaar 

geleden opgestart door de Europe-

se Commissie, is dat de studenten 

een volwaardig diploma ontvangen 

van alle instellingen die binnen een 

consortium de opleiding aanbieden. 

“De afgestudeerden nemen dus 

niet alleen de punten mee naar de 

eigen instelling, zoals in het oor-

spronkelijke Erasmus-programma”, 

zegt Andries Verspeeten van de 

afdeling Internationale Betrekkin-

gen, die de projecten opvolgt aan 

de UGent. “Daarom was het nodig 

dat de instellingen de vakinhouden 

echt gingen samenleggen, een 

gemeenschappelijke opleiding uit-

werkten en elkaar daarin zodanig 

vertrouwden dat ze samen een 

diploma kunnen uitreiken. ‘Bologna’ 

in de praktijk.” De uitreiking van 

een collectief diploma verplicht de 

instellingen eveneens na te denken 

over de gezamenlijke evaluatie van 

de studenten en die te vergelijken. 

Hetzelfde geldt voor de services en 

de huisvesting geboden aan de stu-

denten, waardoor het niveau ook 

daarvan overal stijgt. 

In totaal omvat het programma 

116 masteropleidingen, waarvan 

er dit jaar 50 werden goedge-

keurd. Vanaf september 2010 

kunnen aan de UGent voortaan 

dus acht Joint Masters gevolgd 

Sinds 2004 krijgen niet-Europese 

studenten dankzij Erasmus Mundus 

de kans om via een beurs een joint 

degree te behalen in Europa. Om 

in aanmerking te komen voor een 

beurs, uitgereikt door de Europese 

Commissie op basis van strenge 

selectievoorwaarden, zijn de stu-

denten verplicht om gedurende 

één of twee jaar minstens aan 

twee universiteiten in verschillende 

Europese landen les te volgen. 

Nieuw is dat vanaf volgend acade-

miejaar ook Europese studenten in 

aanmerking komen voor dergelijke 

beurs. Voorbije zomer werden aan 

het UGent-aanbod twee master-

opleidingen toegevoegd, terwijl er 

twee opnieuw een goedkeuring  

Afgelopen zomer keurde de Europese 

Commissie vier ‘Erasmus Mundus’ 

projectvoorstellen van de UGent goed: 

gezamenlijke masteropleidingen, ver-

spreid over verschillende Europese 

instellingen. Met het Erasmus Mundus-

programma wil de Europese Unie 

de positie van Europa als ‘centre of 

excellence’ op hoger onderwijsniveau 

verstevigen en het hoger onderwijs in 

Europa voor de hele wereld aantrekke-

lijker maken.

Auteur: Sven Rammeloo | Foto’s: Rf-Technologies, UGent IMRD

Erasmus voor 
gevorderden

Internationale opleidingen zetten 
UGent op de wereldkaart
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boost zal geven aan onderzoek in 

fire safety engineering.”

“Brandveiligheid is dan wel een 

globaal gegeven, maar de aanpak 

verschilt van land tot land”, legt 

professor Merci het hoger belang 

van de gezamenlijke opleiding uit. 

“In landen zoals België moet je in 

essentie aan heel wat regeltjes 

voldoen om een gebouw als ‘brand-

veilig’ te laten aanzien. Maar er 

zijn ook landen zoals het VK en 

Zweden waar men werkt met een 

performance based aanpak, waar-

bij men uitgaat van doelstellingen 

en een relatief grote vrijheid geeft 

aan de ontwerper. Wereldwijd is er 

momenteel een tendens in die rich-

ting, omdat gebouwen complexer 

worden, architecten meer vrijheid 

krijgen en er economisch voordeel 

uit gehaald kan worden door een 

vermindering van ‘overdimensione-

ring’. Er is echter een meer diep-

gaande kennis van de ingenieurs-

aanpak omtrent brandveiligheid 

van Edinburgh (Verenigd Koninkrijk) 

als enthousiaste partners. Profes-

sor Bart Merci van de UGent nam 

het initiatief om de gezamenlijke 

opleiding in te richten. “Drie jaar 

geleden hadden we al geprobeerd 

een master-na-master in te richten 

in Fire Safety Engineering in Gent, 

maar dat lukte toen in extremis 

niet. Sinds 2007 loopt de opleiding 

wel als postgraduaat aan de facul-

teit Ingenieurswetenschappen van 

de UGent.”

Bart Merci was uiteraard verheugd 

toen zijn projectvoorstel voor de 

Joint Master werd goedgekeurd 

door de Europese Commissie. 

“Door onze opleiding op Europees 

niveau te bestendigen, is het duide-

lijk dat de aantrekkingskracht ervan 

een serieuze boost zal krijgen. Ook 

de opleiding postgraduaat wordt 

nu door de grotere internationale 

weerklank wellicht aantrekkelijker. 

En ik ga er natuurlijk van uit dat de 

Joint Master op lange termijn een 

Erasmus Mundus 
aan de UGent
• International Master of Science in Fire 

Safety Engineering – IMFSE –  

www.imfse.UGent.be

• International Master of Science in Rural 

Development – IMRD – www.imrd.UGent.be

• Common European Master’s Course in 

Biomedical Engineering – CEMACUBE – 

www.biomedicaltechnology.eu

• European Master in Law and Economics – 

EMLE – www.emle.org

• European Master in Nuclear Fusion Science 

and Engineering Physics – FUSION-EP – 

www.em-master-fusion.org

• Erasmus Mundus Master of Science in 

Photonics – EMMP –  

www.master-photonics.org

• Erasmus Mundus Master of Science in 

Marine Biodiversity and Conservation – 

EMBC – http://embc.marbef.org

• European Master of Science in Nematology 

– EUMAINE – www.eumaine.UGent.be

vereist om de performance based 

aanpak in de praktijk te implemen-

teren. In België wordt ook aan deze 

weg getimmerd en het is voor ons 

dan ook belangrijk om op de eerste 

rij te zitten om die beweging mee 

te kunnen volgen en sturen.”

Bij de tweejarige masteropleiding, 

verdeeld over vier semesters, 

wordt het laatste semester voor-

behouden voor de masterproef. 

In het eerste semester worden 

parallel dezelfde topics gegeven in 

Gent en Edinburgh. “In het tweede 

semester gaat iedereen naar 

Lund, omdat daar een zeer sterke 

expertise aanwezig is in risicoana-

lyses en risk management in het 

algemeen.” Om efficiënt te kunnen 

werken en de inspanningen te 

verdelen, is het dus niet zo dat elke 

instelling de volle twee jaar do-

ceert”, aldus de professor, die voor 
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Voordracht Jong Talent 
(dr. Mieke Calus) 

Dinsdag 10 november – 21 u –  
Het Pand, Onderbergen 1, Gent

Deze voordracht is de vijfde in de 
reeks ‘Jong Talent’. In ons magazine 
‘Universiteit Gent’ krijgen jonge we-
tenschappers een forum waarin zij 
hun onderzoek kunnen voorstellen. Op 
onze beurt geven wij dit jong talent de 
mogelijkheid om de alumnileden in te 
wijden in hun passie. Onze volgende 
gast is dr. Mieke Calus. Zij is assis-
tente aan de vakgroep Landbouweco-
nomie, en zal over haar doctoraatson-
derwerp komen spreken: ‘Factoren bij 
opvolging en overname van landbouw-
bedrijven in Vlaanderen’.
Aansluitend op de voordracht vindt 
een receptie plaats. 

Inschrijven: € 5 (incl. receptie), te 
storten op rekening 390-0965938-67, 
met mededeling ‘Jong Talent’.

UGent Alumni After Work II

Donderdag 26 november – 19 u –  
Culture Club – Ingang: € 5

Na een succesvolle 1e editie in 2008, 
met zo’n 1000 aanwezige UGent-
alumni, organiseert UGent een twee-
de editie van de Alumni After Work op 
donderdag 26 november (vanaf 19u), 
dit keer in Culture Club. Met drie 
verschillende ruimtes, waarvan één 
zal ingericht worden als geluidsluwe 
netwerkruimte, hopen we nog meer 
op de wensen te kunnen inspelen.  
We hopen dat jullie ons enthousiasme 
over Alumni After Work delen en 
opnieuw het evenement zullen aangrij-
pen om enkele oude bekenden van de 
Universiteit Gent te ontmoeten.

Meer informatie is te vinden op 
http://www.alumniafterwork.be.

Bezoek VRT en bijwonen 
opname ‘Phara’ (enkel voor 
recent afgestudeerden)

Maandag 30 november –  
Dinsdag 1 december

We bieden twee dagen na elkaar het-
zelfde programma aan. Om 18u30 
wordt er gestart met een rondleiding 
in het VRT-gebouw. Daarna wordt er 
voor iedereen een maaltijd aangebo-
den in het VRT-restaurant. Aanslui-
tend zullen we in het publiek de opna-
me van ‘Phara’ bijwonen, het bekende 
Canvas-programma dat later op de 

volgend academiejaar een 30-tal 

inschrijvingen verwacht. “Ik ga er-

van uit dat de 25 beurzen alleszins 

opgenomen worden. Als er nog 

een vijftal anderen bij komen, zou 

dat een goede start zijn.”

International Master of 
Science in Rural Development
Samen met vijf andere Europese 

universiteiten startte professor 

Guido Van Huylenbroeck, decaan 

van de faculteit Bio-ingenieurs-

wetenschappen, in 2004 met de 

International Master of Science 

in Rural Development. Dankzij de 

goedgekeurde heraanvraag heeft 

het project weer voor vijf jaar de 

wind in de zeilen.

Het verhaal begon met het samen-

voegen van de programma’s van 

de zes universiteiten, maar gelei-

delijk aan kwam het consortium 

tot de conclusie dat stroomlijning 

noodzakelijk was. “Daarnaast 

moesten we ons programma 

ook diversifiëren van de nationale 

programma’s”, aldus Guido Van 

Huylenbroeck. “Daardoor beschik-

ken we nu over een echt uniek 

programma, waar studenten over 

de internationale dimensie van plat-

telandsontwikkeling leren.”

Het eerste jaar is nu zo georgani-

seerd dat iedereen tijdens de eer-

ste semester een basisopleiding in 

Gent volgt. “In de zomer is het ook 

alumni
agenda

belangrijk dat ze een casestudy 

doen, die georganiseerd wordt 

door de Italiaanse en Slovaakse 

partner.”

Een honderdtal studenten heeft 

inmiddels het diploma op zak, 

hoofdzakelijk niet-Europese studen-

ten. Een tiental daarvan zijn Euro-

peanen die steun krijgen via een 

klassiek Erasmus-programma.

Het belang van een internationaal 

georiënteerde master valt ook in 

het vakgebied van professor Van 

Huylenbroeck niet te ontkennen. 

“Problemen zoals wereldhandel, 

armoede, voedselzekerheid, voed-

selveiligheid: dat zijn allemaal as-

pecten die aan bod komen in het 

plattelandsbeleid. Verder is de inter-

nationale dimensie vanzelfsprekend 

gegeven, mede door de Europese 

landbouwpolitiek en de WTO. Daar-

om is het voor ons vakgebied ook 

zo belangrijk om die internationale 

studenten aan te kunnen trekken 

en onze eigen Belgische studenten, 

die soms samen met hen cursus 

volgen, toch ook de internationale 

dimensie aan te leren.”

Inzake plattelands- en landbouw-

beleid vervult de vakgroep van de 

UGent een absoluut leidinggevende 

rol. “Dit vakgebied is in Leuven wat 

verdwenen en we mogen toch trots 

zijn op wat we hier hebben uitge-

bouwd. Ook internationaal denk ik 

dat we als een referentie worden 

bekeken, mede door het feit dat we 

deze cursus coördineren. Volgens de 

evaluatoren van de Europese Com-

missie behoren we trouwens tot de 

best scorende projecten.”

Info p 
Andries Verspeeten
Afdeling Internationale Betrekkingen
Directie Onderwijsaangelegenheden 
Tel 09 264 82 39 
Andries.Verspeeten@UGent.be

Diploma-uitreiking van de meest recente lichting  
Bio-ingenieurs van de IMRD-opleiding
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avond zal worden uitgezonden. 

Geïnteresseerden kunnen dit 
doorgeven via alumni@UGent.be. 
U ontvangt dan meer info over 
inschrijving.

Eindejaarsconcert 2009 
in Capitole Gent

Zondag 13 december

Een feestelijk en fris programma 
met de ‘grote drie’ van de Klassieke 
Weense School; Haydn, Mozart en 
van Beethoven.Bovendien wordt op 
passende wijze hulde gebracht aan 
Joseph Haydn, wiens 200ste over-
lijdensverjaardag dit jaar herdacht 
word. Na de pauze kan u genieten 
van drie solisten met internationale 
reputatie van eigen bodem: Yossif 
Ivanov (viool), Roel Dieltiens (cello) 
en Liebrecht Vanbeckevoort (piano). 
Kortom, een uniek concept! 

Faculteit Letteren en  
Wijsbegeerte

Bond van Gentse Germanisten

Zaterdag 28 november vanaf 15u

De jaarlijkse bijeenkomst van afge-
studeerde germanisten is telkens 
weer een interessante en prettige 
ontmoeting in het stijlvolle kader 
van de Koninklijke Academie voor 
Taal- en Letterkunde. De gevierde 
afstudeerjaren zijn dit jaar ’59 en 
’69, ’84 en ’94 en 2004. Het vol-
ledige programma vindt u op terug 
op de website van de vereniging 
www.bgg.UGent.be. 

Inschrijving: € 42,5 voor leden  
en € 45 voor niet-leden ten laatste 
midden november via  
bggredactie@yahoo.co.uk

Faculteit  
Rechtsgeleerdheid

GANDAIUS

Lezing professor Eva Brems 
‘Kopzorgen om een hoofddoek’

Maandag 9 november 2009 – 20 u 
– Auditorium D, rechtsfaculteit

In België wordt het dragen van de 
hijab – de islamitische hoofddoek 
– in steeds meer omstandigheden 
verboden. In het politieke en maat-
schappelijke debat mobiliseren 
beide zijden argumenten die geba-
seerd zijn op fundamentele rechten. 
Termen als neutraliteit, integratie 
en actief pluralisme vallen dagelijks, 
maar hebben ze wel een heldere 

betekenis? Eva Brems analyseert 
de merites van deze argumenten, 
en kadert het Belgische debat in 
een internationaal en vergelijkend 
perspectief. 

Gratis voor leden; € 5 voor  
niet-leden. Receptie achteraf.

Lunchcauserie met Jean 
Luc Cottyn (de voorzitter van 
de Hoge Raad voor de Justitie)

Januari/februari 2009

VRG Toneel

Woensdag 10 maart 2010

VRG Galabal

Vrijdag 26 maart 2010

Faculteit Geneeskunde  
en Gezondheidsweten-
schappen

DENT-alumni

Terugkomdag DENT-alumni: 
Falingen Festival 

Donderdag 25 februari 2010 – 
Het Pand, Onderbergen Gent

Programma
- De endodontische faling: een 

anatomisch, een restauratief en/
of een tandarts probleem?  
(Prof.dr. R. De Moor)

- Resorptie na orthodontische be-
handeling … wat nu?  
(Prof.dr. G. De Pauw)

- ‘Faling en frustraties in de paro-
dontale therapie’  
(Prof.dr. H. De Bruyn)

- ‘Implantologie goed fout …  
(Dr. T. Van De Velde)

- Radiografische interpretatie van 
positioneringfouten allerhande  
(Prof.dr. J. Aps)

- Mondgezondheid van personen 
met een beperking: Het falen van 
een systeem? (Prof.dr. L. Marks)

- ‘Ik heb die mens nu al honderd 
keer leren poetsen en toch blijft 
hij/zij onder de plak zitten’  
(Prof.dr. J. Vanobbergen)

Na het wetenschappelijk program-
ma wordt een ‘gevulde’ receptie 
aangeboden door Dent-Alumni

Inschrijving: exclusief voor leden 
Dent-alumni – gratis  
(inschrijven verplicht via  
maaike.goethals@UGent.be)

Vereniging der Geneesheren, 
Oud-Studenten der Universiteit 
te Gent

Navormingscyclus 
‘Farmacotherapeutisch 
Bijblijvenn’

Woensdag 16 december 2009 – 
aud. C, UZ Gent 20.30 u – 22.30 u

Programma nog samen te stellen 
in functie van de actualiteit 

107e Reeks Avondcolloquia 
voor de Practicus 

Telkens op woensdag:  
aud. C, UZ Gent 20.30 u – 22.30 u

18 november 2009:  
Prostaatcarcinoma palliëren
Hormonale therapie 
-  Hormonaal inspelen en de gevol-

gen ervan (G. T’Sjoen)
-  Wanneer hormonen starten?  

(C. Verbaeys) 
Hormoon refractair prostaat-
carcinoma
-  Medicamenteuze aanpak  

(S. Rottey)
-  Radiotherapeutisch aanpak  

(V. Fonteyne)

2 december 2009:  
Benigne hypertrofie 
-  Diagnose van lage urinewegob-

structies (K. Everaert)
-  Medicamenteuze behandeling  

(N. Lumen)
-  Agressieve aanpak (A. Verbaeys)
-  Casuïstiek (W. Oosterlinck) 

Lezingen in het kader van 
de Jonckheere Stichting – 
ter gelegenheid van 50 jaar 
Academisch Ziekenhuis

Universitair Ziekenhuis Gent 
Telkens op vrijdag:  
Faculteitszaal 1 P6 UZ Gent – 
17.30 u – 18.30 u

20 november 2009 
Het Ethisch Comité, verleden, he-
den en toekomst (R. Rubens)

Interviews met personaliteiten 
rondom hun leven en 
werkzaamheden tijdens 
hun actieve loopbaan 

Faculteitszaal 1 P6 UZ Gent – 
17.30 u – 18.30 u

Woensdag 25 november 2009
G. De Tollenaere, ere-directeur van 
het Gentse Academisch Ziekenhuis 

Vrijdag 4 december 2009
A. Kint, ere-diensthoofd Huidziekten, 
ere-decaan en ererector 

Deze activiteiten zijn enkel toe-
gankelijk voor artsen of studenten 
geneeskunde.

e-mail:  
alumni.geneesheren@UGent.be – 
www.gent.be/ge/oudstudenten 

Faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen

Verbond van afgestudeerde 
bio-ingenieurs Gent

Begeleide wandeling: ‘Wilt gij 
da uw leven blijve dure… kom 
dan wonen aan de Coupure’

Zaterdag 21 november  
om 15.30 u – ingang FBW

Van de Brugse poort tot hier aan 
de Leie is de Coupure 1.580m lang. 
Ze liep voornamelijk door onbe-
bouwde hovingen en weiden, maar 
weldra verrezen belangrijke open-
bare gebouwen langsheen haar oe-
vers: Entrepot, Rasphuis, industriële 
complexen, woningen op de rech-
teroever, wandelpromenades. Vele 
gegoede handelaars en nijveraars 
beschikten hier net als de adel 
over een buitenverblijf, een ‘hof van 
plaisantie’. De Coupure werd een 
gegeerde plek om er hun lusthofjes, 
gloriëttes en tuinpaviljoenen op te 
richten. Naast de zomerhuisjes 
kwamen er herbergen en cabarets. 
U komt alles te weten tijdens deze 
veelbelovende wandeling!

Reunie-avond alumni FBW 
met bijzondere aandacht voor 
promoties afgestudeerd 
2009, 2004, 1999, 1994, …

Zaterdag 21 november om  
19.00 u– Boerenhof – Oostakker

Milieuwetgeving in België: 
wie, wat, hoe en waar? 

Donderdag 26 november  
om 20.00 u – FBW

Voordracht door Prof. L. Lavrysen 
(docent milieurecht aan de Uni-
versiteit Gent en voorzitter van 
het Centrum voor Milieurecht) 
omtrent de opbouw van de milieu-
wetgeving en hoe deze in België in 
de praktijk wordt georganiseerd 
en opgevolgd. Wie is waarvoor 
bevoegd? Wat zijn de krachtlijnen 
van de milieuwetgeving. Hoe wordt 
zij gehandhaafd?
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Porto – een zuiderse nectar: 
causerie met proeven van 
een aantal soorten porto

Donderdag 3 december  
om 20.00 u – FBW

Hij betast je zinnen, hij vult je neus 
met schitterende aroma’s, hij 
ontwikkelt je smaakpallet met een 
scala van zonnige smaken, …  
U kan kennismaken met het in Lier 
gevestigde wijnbedrijf Qualivino, dat 
doorheen de jaren een rijke erva-
ring heeft opgebouwd rond porto. 
Meer en meer vindt Porto zijn weg 
naar de huisbars maar ook in de 
horeca wordt porto tegenwoordig 
hoger gewaardeerd dan ooit. Niet 
alleen als aperitief maar zeker ook 
als ‘after-drink’, bij een heerlijk stuk 
ganzenlever, … Wil u graag meer 
weten? Tijdens de uiteenzetting 
krijgt u niet enkel theorie over het 
verbouwen van wijnplanten, maar 
u krijgt uiteraard ook de praktische 
oefeningen dankzij een bijzondere 
proeverij. Of porto echt gelijkstaat 
aan Portugese nectar zullen we die 
avond ontdekken.

Voor al deze activiteiten,  
inschrij vingen of meer uitleg,  
kunt u terecht op de website:  
www.fbw.UGent.be/verbond

Faculteit Psychologie  
en Pedagogische Weten-
schappen

Gentse Alumni Psychologen

GAP zoekt: Psycholoog (m/v)

De Gentse Alumni Psychologie 
(GAP) werd in september 2009 
opgericht met als doel alle afgestu-
deerde psychologen te verenigen. 
Sinds onze officiële opstart hebben 
reeds 150 alumni ons vervoegd. 
Voor onze activiteiten in 2010 zijn 
we nog volop op zoek naar nieuwe 
klinisch, bedrijfs- en experimenteel 
psychologen om onze expansie te 
ondersteunen. Aanbod:
-  Contacten. Netwerk over richtin-

gen heen en doe zo aangename 
en nuttige contacten op. 

-  Kennis. Seminaries op hoog 
niveau, met relevante en heden-
daagse topics die door experten 
in het veld worden toegelicht.

-  Link FPPW. Blijf op de hoogte van 
onderzoek en geef zelf input voor 
onderwijs. 

-  Extra voordelen. Krijg toegang tot 
de facultaire bibliotheek, alsook de 
resto’s en sportfaciliteiten van de 
UGent. Geniet bovendien korting 
op permanente vormingen.

Interesse? Inschrijven kan via www.
gap-online.UGent.be. Je wordt 
binnenkort op de hoogte gesteld 
van onze eerste activiteiten. Het 
eerste jaar wordt geen bijdrage 
gevraagd.

Faculteit Ingenieurs-
wetenschappen

AIG

Info-avond: 
De wereld aan je voeten

Maandag 16 november 2009 – 
19 u – Gent

 ‘De wereld aan je voeten!’ is een 
project gefinancierd door de 
Vlaamse overheid. Het wil jongeren 
doen nadenken over hun bijdrage 
aan de maatschappij, en de rol 
van wetenschap, technologie en 
ondernemen in onze globaliserende 
wereld. Leerlingen uit het 6e jaar 
secundair onderwijs nemen bij hun 
studiekeuze een beslissing die zowel 
op hun persoonlijk leven als voor de 
maatschappij erg belangrijk is. Deze 
keuze is niet gemakkelijk voor leer-
lingen. Het project ‘De wereld aan 
je voeten!’ wil deze jongeren, hun 
ouders en leerkrachten helpen om 
in deze moeilijke context mee te zoe-
ken naar kansen. Ook bieden we de 
leerlingen de kans om de wereld van 
ondernemen, wetenschap en tech-
nologie te verkennen, een wereld 
die voor veel leerlingen onbekend 
is. Hoe kunnen jongeren met crea-
tiviteit omgaan? Wat is het belang 
van wetenschap en techniek? Hoe 
zit het met onze internationale uit-
straling en ervaring... Een infoavond 
waar iedereen welkom is.

Meer informatie op  
www.dewereldaanjevoeten.be/
event3_in.html

Update@Campus: 
Terug naar de Universiteit voor 
een leerrijke avondsessie

Donderdag 19 november 2009  
– 19.30 u – Labo Magnel –  
Technologiepark 904 te Zwijnaarde

Lean Thinking: dé manier om uw 
competitiviteit te verhogen Of hoe 
u uw onderneming voor het post-
crisis tijdperk klaarstoomt!
Deze avondsessie brengt u de ant-
woorden op volgende vragen: Wat 
is Lean? Hoe kan ik Lean binnen 
mijn organisatie implementeren? 
Wat zijn hiervoor de belangrijkste 
tools en technieken? De antwoor-
den worden onderbouwd met con-

crete voorbeelden uit internationale 
ondernemingen en bovendien zorgt 
Philips Lighting voor een live getui-
genis over hun concrete ervaringen 
met Lean Thinking.

Prijs: Leden AIG, KVIV en alumni 
IVPV: gratis voor leden,  
niet leden: € 10

Vertelavond in het Gents 
‘De metamorfose van 
het Patershol ...’

Vrijdag 20 november 2009 
– 19.45 u – crypte van het 
Lakenmetershuis, Vrijdagsmarkt 
24, Gent

Trouw aan onze jaarlijkse traditie 
gaan we dit najaar weer de ple-
zante Gents-culturele toer op.
Roger Van Bockstaele, sinds jaar 
en dag de onverslijtbare, gedreven 
deken van de Koninklijke Dekenij 
Patershol en geboren verteller, 
neemt ons in zijn reeds bij velen 
gekende eigen boeiende stijl mee in 
een verhaal vol spanning, gezellig-
heid en humor. Het verhaal over de 
vroegere ‘grandeur’ van de wijk, het 
verval en de verkrotting, de verpau-
pering en de marginaliteit, maar 
ook van solidariteit, van vreugde 
en plezier. En over de lange weg 
tussen zoeken naar een nieuwe 
bestemming en de uiteindelijke 
renovatie. Hij brengt het uiteraard 
in ’t Gents, doorspekt met getuige-
nissen en anekdotes over vroegere 
bewoners, vermeende spoken en 
geesten en ondersteund door oud 
en nieuw beeldmateriaal..

Prijs: € 7  
Inschrijven: via aig@kviv.be.  
of via website: www.mijn-aig.be

Werfbezoek aan de Onze Lieve 
Vrouwekerk te Leffinge en bezoek 
aan het vernieuwd Romeins 
archeologisch museum 
in Oudenburg

Zaterdag 21 november – 8.45 u –  
parking Geologisch Instituut S8,  
Krijgslaan 281 te Gent

In het kader van Bodem-Monumen-
ten-Landschappen organiseren AIG 
West-Vlaanderen en KVIV West-
Vlaanderen, in samenwerking met 
Alumni UGent, een daguitstap naar 
de OLV-kerk te Leffinge-Middelker-
ke, ook genoemd ‘de kathedraal 
van het Noorden’, en een bezoek 
aan het archeologisch museum te 
Oudenburg.  

Inschrijven: € 49 p.p. Te storten 
op rekening: 000-1469231-69; 
mededeling ‘AIG-activiteiten’.  
Meer info en inschrijven via 
studiebureau.snauwaert@skynet.be.

Plechtige Uitreiking Gouden 
Medaille Gustave Magnel

Vrijdag 27 november 2009 –  
17 u – Auditorium van het 
Laboratorium Magnel voor 
Betononderzoek, Technologiepark 
904 te Zwijnaarde

De raad van bestuur van AIG heeft 
hierbij de eer en het genoegen alle 
belangstellenden uit te nodigen op de 
plechtige uitreiking van de Gouden 
Medaille Prof. ir. Gustave Magnel 
2004- 2008 aan de heer Juan José 
Arenas de Pablo (Spanje) voor zijn 
bouwwerk ‘Third Millenium Bridge’ 
over the Ebro River at Zaragoza.

Om organisatorische redenen 
wordt een schriftelijke aanmelding 
verwacht, uiterlijk vóór 15 november 
2009. Secretariaat AIG-Stichting, 
Lange Kruisstraat 29 te 9000 
Gent – e-mail: aig@kviv.be

Faculteit Economie en  
Bedrijfskunde

VOSEKO

Studienamiddag: 
Nieuwe ontwikkelingen in 
publieke & non-profitsector 
accounting: Onderzoeks- en 
praktijkervaringen

Woensdag 18 november 2009

Voor meer informatie zie  
www.voseko.be

Rondetafelgesprekken 
met bedrijfsleiders, 
prominente academici en 
experten : “Crisis 09: 
De uitwegen voor uw bedrijf”

Woensdag 25 november 2009

De bedrijfswereld overlegt met 
experten en academici van de 
belangrijkste kennisinstelling in 
Vlaanderen over de problematiek 
ten gevolge van de crisis. Ervarings-
uitwisseling en expertise kunnen u 
een verhelderend inzicht ingeven.
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Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt studeerde rech-

ten op advies van zijn vader. Het 

was een prima keuze. De politieke 

microbe had hij als student al te 

pakken.

Waarom besloot u rechten te 

studeren?

Guy Verhofstadt: “Op mijn zeven-

tiende, in 1970, was dat niet direct 

mijn eerste noch mijn enige idee. 

Eigenlijk was het mijn vader, zelf 

een jurist, die de knoop doorhakte. 

Hij zei: ‘Je studeert wat je wil, maar 

éérst rechten’. Dat was de meest 

wijze raad die hij me kon geven. Ik 

heb mij die keuze nooit beklaagd, 

mijn vader evenmin.”

Had de politieke microbe u toen 

al te pakken?

“Ja, die microbe zat in mijn genen. 

Ik kom uit een politiek gezin, ge-

boren in Dendermonde, maar ge-

togen aan het Gentse Vijvermeer-

spark. Vader werkte als sociaal 

jurist bij de liberale vakbond. In 

de jaren zestig was hij een van de 

lokale pijlers van de toenmalige 

PVV. Moeder trok met de liberale 

vrouwenafdeling de straat op.  

Zo wekten ze de aandacht op van 

de liberale kopman van de PVV in 

Gent, Willy De Clercq, al minister 

onder premier Gaston Eyskens 

en ondervoorzitter van de PVV. 

Soms kwam Willy bij ons op be-

zoek. Als jonge snaken – broer 

Dirk is twee jaar jonger – hingen 

we toen al aan zijn lippen. Die 

ervaringen kleurden mijn eerste 

politieke debatten.”

Het kan geen toeval zijn dat veel politici die het Belgische politieke 

landschap kleuren aan de Universiteit Gent hebben gestudeerd. Van 

welke strekking ook, hun kritisch denken en maatschappelijk engage-

ment leerden ze hier ontwikkelen. In dit alumninummer van ‘Universi-

teit Gent’ blikken vier bekende politici terug op hun studententijd. 

Auteur: Hilde Pauwels

UGent-alumni 
kleuren 
het politieke landschap

Politici 
over hun 
studententijd

“Alles uit die periode 
is me haarscherp 
bijgebleven”
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sterven na dood, effectief nieuw 

leven inblazen. Dat was niet zozeer 

mijn prestatie. Vele medestanders 

uit die jaren zijn mij op mijn libe-

rale wegen gevolgd, van wie twee 

lange jaren als schepen van Gent. 

Om mijn politieke peetvader niet 

te vergeten, Willy De Clercq. Die 

mij als eerste voorzitter van de 

Vlaamse PVV alle kansen gaf om 

‘het beste’ uit mijn studentenjaren 

maximaal te mogen versterken.”

Voelt u zich nog verbonden met 

de UGent?

“Uiteraard, alleen al omdat ik in al 

mijn politieke functies een Gente-

naar bleef in hart en nieren. Het is 

niet omdat ik mij een wereldburger 

voel, en daarnaar leef en handel, 

dat ik geen roots heb. En dat blijven 

Gentse roots – ik woon nog altijd 

in Mariakerke – die ik altijd zal 

koesteren. Ach, elke mens heeft 

minstens één plaats nodig waar hij 

‘God en klein Pierke’ kent. En ik heb 

er natuurlijk vele vrienden, ook nu 

nog aan de UGent. Het duurt nooit 

lang voordat we weer op dezelfde 

golflengte zitten.”

uitsluitend je eigen diploma kan 

je weinig uitrichten. Dan begint 

het pas, als je in steeds grotere 

groepen je eigen visie kan toetsen, 

bijwerken of corrigeren. Dat leer 

je niet in boeken en zelfs niet aan 

een universiteit. Zeker in de poli-

tiek overweegt ‘de universiteit van 

het leven’.”

Beleefde u een leuke 

studente n tijd en heeft u 

er fijne herinneringen aan 

overgehouden?

“Voor de 68’ers kwam ik te laat. 

Mijn studententijd volgde pas in 

de jaren 1970-1974. Maar de 

geest van deze ingrijpende jon-

gerenrevolutie zat natuurlijk nog 

in de gordijnen. Mijn bijzonderste 

herinnering blijft de wisselwerking 

tussen mijn intellectuele opleiding 

en mijn politiek engagement in het 

kader van die LVSV. Die twee kon 

ik nooit scheiden. En dat is beide 

pijlers van mijn studententijd ten 

goede gekomen. Betere cijfers 

dan aan de rechtsfaculteit heb 

ik nooit gehaald. Tegelijk konden 

we die LVSV, in 1972 in Gent op 

Wat bleef u bij uit de opleiding?

“Rond je twintigste jaar sta je op de 

drempel van het volle leven. Fysiek 

is het wellicht onze beste tijd. Maar 

ook intellectueel en emotioneel sta 

je maximaal scherp, zeker als je die 

jaren een universitaire opleiding 

mag volgen. Niet één figuur, niet 

één gebeurtenis, maar alles wat 

mij die jaren te beurt viel, is mij 

haarscherp bijgebleven. Zo heb  

ik zeer goede herinneringen aan 

de rechtsfaculteit, maar een vak-

idioot was ik nooit. Wat mij uit mijn 

opleiding het meest is bijgebleven, 

is het algemeen vormend en vak-

overschrijdend karakter ervan. Er 

kon niets gebeuren dat ons kon 

ontgaan. We konden weinig beden-

ken dat ons niet interesseerde. De 

hele wereld leek ons te klein. En het 

waren de eerste jaren van mijn po-

litiek engagement, in het kader van 

de Liberale Vlaamse Studenten-

vereniging LVSV. Dat engagement, 

exact op mijn twintigste levensjaar, 

heeft mijn latere leven wellicht nog 

het meest bepaald.”

U heeft een lange ervaring als 

politicus. Wat kun je onmogelijk 

op de schoolbanken leren?

“Ik kan mij weinig herinneren dat 

ik echt op de schoolbanken leerde. 

Daar dienen die schoolbanken niet 

voor. Zelfs universitaire school-

banken leggen uitsluitend het intel-

lectuele fundament. Meer moet 

dat niet zijn, maar ook niet minder. 

Zonder dat fundament stond ik 

nergens. Maar wat er op dat fun-

dament volgt, is een kwestie van 

ervaring, zelfstudie, engagement 

en openheid voor de ons omrin-

gende wereld. Om de inbreng van 

anderen niet te vergeten, want ze-

ker de politiek is groepswerk. Met 
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Welke waarden heeft u als stu-

dent opgepikt aan de UGent? 

“De slogan van de universiteit vat 

het heel goed samen. Denken, daar 

gaat het om. Jezelf durven in vraag 

stellen, kritisch zijn, een mening 

durven vormen. Die attitudes draag 

ik mee, ze zijn heel waardevol. Het 

sluit ook perfect aan bij de Gentse 

mentaliteit: opkomen voor de din-

gen waar je voor gaat, soms wat 

koppig zijn, durven zeggen waar het 

op staat.”

Was u tijdens uw studententijd 

al politiek actief?

,,Nee, ik had toen zelfs geen lid-

kaart van een politieke partij. Pas 

na mijn studies ging ik die richting 

uit en nam ik dat engagement op. 

Het was toen dan ook een heel be-

wuste keuze.”

Waarom koos u precies voor 

de opleiding politieke en sociale 

wetenschappen?

“Ik specialiseerde me in de com-

municatiewetenschappen en kan 

daar nog steeds op terugvallen. 

Daar leerde ik de attitude om 

problemen vanuit verschillende 

hoeken en perspectieven te bekij-

ken. Door mijn opleiding leerde ik 

ook stil te staan bij de ontvanger 

van boodschappen. Het is belang-

rijk daarmee rekening te houden. 

Niet alles wat je bedoelt te zeg-

gen, komt ook zo over. Ik hecht 

veel belang aan het verstaanbaar 

communiceren, zowel in praten 

als schrijven. Dat kreeg ik mee 

vanuit die opleiding. Ook kreeg ik 

een goed inzicht in de werking van 

media.”

Freya  
Van den Bossche

Freya Van den Bossche was eerst 

als studente verbonden aan de 

universiteit, nadien kreeg ze ook 

inspraak over het beleid. Ze leer-

de er kritisch zijn en het opkomen 

voor een eigen mening. Op en top 

Gents, zo luidt het. 

Heeft u goede herinneringen 

aan de studentenjaren? 

“Ik studeerde eerst twee jaar rech-

ten en stapte daarna over naar 

de richting pol & soc. Van een vrij 

theoretische en formele richting 

kwam ik toen terecht in een sfeer 

waarin ik me heel snel goed voelde. 

Er was minder afstand tussen de 

professoren en de studenten. De 

meeste vakken waren ook gericht 

op de praktijk en spraken meer tot 

mijn verbeelding dan bij de rechten-

studies het geval was.”

Voelt u nu nog een band met de 

Universiteit Gent?

“Zeer zeker. Ik studeerde er en 

werkte er toen ook als jobstudent. 

Later werd ik politiek actief. Als 

schepen van Onderwijs in Gent 

nam ik deel aan de Raad van Be-

stuur van de universiteit. In die tijd 

voelde ik me heel verantwoordelijk 

voor wat er gebeurde aan de uni-

versiteit. Nu ben ik er niet meer 

zo nauw bij betrokken omdat ik 

andere functies heb. Toch volg ik 

de evolutie met heel veel interesse 

en met een groot hart. Als je het 

hebt over Gent, zijn er uiteraard 

de drie klassieke torens. Mijn favo-

riete toren is de vierde toren, de 

Boekentoren. Die is bij uitstek het 

symbool van de universiteit. Voor 

mij is die toren ook toonaangevend 

als symbool van de stad.”

“Gent heeft vier torens”
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“Ik kon er beide opleidingen com-

bineren. De stad was ook gemak-

kelijker bereikbaar dan Leuven. 

Het trok me niet aan om in een 

typische studentenstad terecht te 

komen. In Leuven is zowat het hele 

stadsleven naar de universiteit en 

de studenten gericht. Ik werkte 

tijdens mijn studies. Alleen student 

zijn vond ik wat te eng. Ik zat op kot, 

aan die jaren bewaar ik heel goede 

herinneringen. Studenten beseffen 

het misschien niet altijd, maar het 

is de mooiste tijd van hun leven.”

U bent al lang aan de slag als 

politicus. Zijn er zaken die men 

niet op de schoolbanken kan 

leren? 

“Vooral het kunnen incasseren is 

noodzakelijk in een politieke loop-

baan. Je moet ook enkele persoon-

lijkheidskenmerken hebben, zoals 

creativiteit, het graag omgaan met 

mensen enzovoort. In een studen-

tenperiode spelen die attitudes ook 

een rol, je kunt ze verdiepen. Toch 

blijft het iets dat je niet zomaar 

kunt aanleren, het moet voor een 

stuk in jezelf zitten.”

Voelt u nog een band met de 

universiteit?

“Ik zie ze nog altijd graag. Als er over 

de universiteit wordt geschreven 

of gepraat, dan lees ik dat met veel 

aandacht en bijna tederheid. Ik ben 

nog steeds graag in Gent en ga 

er ook geregeld heen in mijn vrije 

tijd. Regelmatig zie ik andere oud-

studenten, zoals Geert Hoste. Een 

zoon van mij studeerde onlangs 

af en is master in de economie, 

ook een andere zoon studeerde 

er enkele jaren en volgt nu een op-

leiding marketing in Kortrijk. Over 

hun studentenleven vertellen ze 

niet zo vaak. Ze lijken daarin op mij: 

ik genoot met volle teugen, maar 

vertelde daar niet zo vaak over. Dat 

is ook het beste: ouders hoeven niet 

alles te weten, al was het maar om 

hun nachtrust te garanderen.”

Gent, maar ik speelde daar geen 

heel actieve rol. Ik werkte immers, 

volgde twee opleidingen en had een 

vriendin. Veel tijd was er niet over. 

In Ieper was ik daarvoor actief in het 

jeugdwerk, zoals de jeugdbeweging 

en de jeugdraad. Aan partijpolitiek 

deed ik toen nog niet. Wel sprak de 

plaatselijke CVP-leiding me aan om 

bij hen actief te worden. Die stap 

heb ik dan ook gezet.”

Blijven u bepaalde waarden 

of attitudes bij uit uw 

studentenjaren?

“Kritische zin leerde ik er wel. Som-

mige professoren vond ik nogal 

vooringenomen, ze deinden in mijn 

ogen teveel mee met de golven van 

de tijd en de trends. Ze stonden 

niet altijd voldoende kritisch tegen-

over wat toen het mainstream den-

ken was. In Gent kwamen vooral 

twee denkrichtingen naar voren: 

de socialistisch georiënteerde 

beschouwingen en het liberale en 

neoliberale gedachtegoed. Zelf 

kwam ik uit een christendemocra-

tisch nest, het was dus leerrijk om 

niet naar een katholieke universiteit 

te gaan. Het studeren in een an-

dere omgeving was voor mij goed 

om mijn eigen ideeën te toetsen en 

meer vorm te geven. De meeste 

studenten uit West-Vlaanderen 

gingen toen voor hun studies naar 

K.U.Leuven. Dat ik in Gent terecht-

kwam, was eerder uitzonderlijk.”

Wat gaf de doorslag om voor 

de UGent te kiezen?

Yves Leterme

“Met tederheid 
denk ik aan 
de universiteit”

Yves Leterme koos voor de Univer-

siteit Gent omdat hij daar de op-

leiding rechten en politieke weten-

schappen kon combineren. Ook de 

stad ligt hem nauw aan het hart. 

Waarom studeerde u politieke 

wetenschappen?

“Na het secundair onderwijs wilde 

ik graag diplomatieke wetenschap-

pen studeren. Mijn ouders vonden 

dat een slecht idee. Ik mocht die 

richting wel volgen, maar ze raad-

den me aan eerst een diploma 

te halen dat in hun ogen meer 

toekomstkansen had. Daarom 

begon ik in Kortrijk met de rich-

ting rechten. Dat verliep allemaal 

prima. Daarna studeerde ik voort 

in Gent. Daar kon ik rechten en pol 

& soc combineren. In juni en juli 

legde ik examens af voor rechten, 

in september voor politieke weten-

schappen. De richting diplomatieke 

wetenschappen heb ik laten varen. 

Wel volgde ik de cursus manage-

ment bij de overheid, gedoceerd 

door Bob Van Hooland. Dat boeide 

me toen meer.”

Had u een actief studentenleven?

“Ik was lid van het Vlaams Rechts-

genootschap VRG, daar ging ik af en 

toe naar toe. Ook was ik lid van de 

Christendemocratische Studenten 
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ook. Het was toen de richting bij 

uitstek om iets in de derde wereld 

te gaan doen. Maar goed, ik leerde 

toen iemand kennen die eerst de 

wereld hier wou veranderen. En 

ook dat was plausibel, dus het 

kwam er niet van om weg te trek-

ken.”

Leerde u bepaalde attitudes 

die achteraf zinvol bleken?

“Ik heb na mijn opleiding enkele 

jaren aan de universiteit gewerkt 

als wetenschappelijk medewerker. 

Wat ik altijd heb bewaard, ook in 

mijn politieke loopbaan, is om bij 

alles wat je zegt of voorstelt een 

wetenschappelijke onderbouw te 

hebben. Ik val graag terug op cij-

fers en feiten. Een goede omkade-

ring bij wat je zegt, is noodzakelijk. 

Je moet voor jezelf weten hoe je 

tot die standpunten kwam. Die 

houding heb ik aan de universiteit 

meegekregen.”

Voelt u zich nog verwant met 

de UGent?

“Zeker hoor. Als ik in de krant lees 

dat het goed gaat met de univer-

siteit, is dat leuk om te lezen. Een 

kleine bedenking bij mijn vroegere 

opleiding: het ingenieursveld staat 

nog steeds sterk voorop, het maat-

schappelijke mag veel meer aan 

bod komen. Dan denk ik aan de 

problemen van globalisering. Als er 

iets moet veranderen, is het toch 

wel die invalshoek. Zoiets vergt na-

tuurlijk wel wat tijd.”

gen ook nog een eigen netwerk van 

vrienden had. Het was een woelige 

periode met veel discussies en 

cafébezoeken. Let wel, ik studeerde 

intussen voort hoor. Ik was niet het 

type student dat tijdens de blok-

periode uit ging en dan ’s nachts 

moest doorblokken. Eigenlijk was 

ik best een ernstige studente. Het 

lukte me om alles te combineren. 

Weliswaar waren sommige vakken 

lastig. Op maandagochtend hadden 

we vier uur wiskunde, dat was geen 

lachertje. We hadden ook veel blok-

vakken, cursussen werden toen 

nog vaak ex cathedra gedoceerd.”

Bent u nog vertrouwd met 

de huidige opleiding?

“Met mate. Ik ging er nog wel 

eens langs en hoor ook af en toe 

mensen die er studeerden. Het 

grote verschil is dat het taboe wat 

is verdwenen. De opleiding wordt 

meer opengetrokken naar andere 

aspecten van de samenleving, 

zoals bioengineering. Studenten 

kunnen daardoor later meerdere 

professionele kanten uit. Het open-

trekken van de richting is een groot 

verschil met vroeger.”

Waarom begint een  

stads meisje aan de opleiding 

landbouwkunde?

“Ik wou naar een ontwikkelingsland 

gaan om er te werken. In mijn jaar 

waren er trouwens veel studenten 

die dat voor ogen hadden, verschil-

lende van hen deden het achteraf 

Vera Dua

“Het was een 
woelige periode”

Vera Dua stond mee op de bar-

ricaden in de nasleep van mei 

’68. Tegelijk bleef ze haar studies 

goed opvolgen. Het wetenschap-

pelijk denken bleef haar bij. 

Welke spontane herinneringen 

heeft u aan uw studentenjaren?

“Het was een van de meest boeien-

de periodes uit mijn leven. Die jaren 

waren heel aangenaam. Het begon 

al met de stap van het secundair 

naar het hoger onderwijs, wat veel 

meer vrijheid met zich meebracht. 

Het waren bovendien de nadagen 

van mei ’68. Er viel veel te beleven, 

ook politiek bewoog er van alles. 

Er was veel maatschappelijke be-

roering, die brachten we voor een 

stukje binnen in het ‘boerenkot’ 

(zoals de faculteit Bio-ingenieurs-

wetenschappen soms genoemd 

wordt, nvdr). Het ging nog niet om 

partijpolitiek, wel om engagement. 

Er borrelden een hoop thema’s 

op, denk onder meer aan de ver-

houding tussen noord en zuid, de 

democratisering van het onderwijs 

enzovoort. In het eerste jaar was 

er maar een handvol vrouwen, dus 

ook de rechten van vrouwen hiel-

den ons bezig.”

U volgde les aan de faculteit 

Landbouwkundige en 

Toege paste Biologische 

Wetenschappen (nu de faculteit 

Bio-ingenieurswetenschappen) 

Had u er veel medestanders?
“Daar was dat allemaal niet zo 

vanzelfsprekend. Toch voerden we 

er ook acties, onder meer rond de 

derde wereld. We werkten ook sa-

men met andere faculteiten. Ik ben 

een Gentenaar, dat bood als voor-

deel dat ik naast de studentenkrin-
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zogezegd
p DE MORGEN
Meer dan één miljard mensen op de wereld lijden 

dagelijks honger en zijn ondervoed. “De wereld pro-

duceert nu nochtans voldoende voedsel om iedereen 

te eten te geven”, zegt ir. Wouter Vanhove van het 

laboratorium voor Tropische en Subtropische Land-

bouw van de UGent. Een belangrijke factor is het 

onevenwichtige handelssysteem waar arme landen 

in het zuiden het slachtoffer van zijn, legt Vanhove uit. 

“In Europa bijvoorbeeld wordt de markt voor zuivel en 

vlees stevig afgeschermd door hoge importtarieven 

voor die producten op te leggen en de export ervan te 

subsidiëren. Maar voor tropische producten zoals kof-

fie, bananen, cacao en katoen zijn er hier lage import-

tarieven, waardoor Europa ze goedkoop kan invoeren. 

Dit benadeelt ongeveer dertig ontwikkelingslanden om-

dat ze zo minder inkomsten van die producten krijgen. 

Zeker in Afrika, waar tot 80 procent van de bevolking 

haar inkomen uit landbouw haalt, heeft dit een grote 

impact op de koopkracht en de voedselzekerheid van 

de mensen.”

p KNACK
“Ik heb een groot probleem met de manier waarop 

het debat over de islam de afgelopen jaren wordt 

gevoerd”, zegt Sami Zemni, politoloog aan de UGent 

en auteur van Het islamdebat. Hij ergert zich aan de 

groeiende islamofobie. “Het maakt mij soms fysiek on-

wel. Ik ben zelf weliswaar niet echt gelovig, maar ik ken 

de wereld van de islam natuurlijk erg goed. Dat som-

mige mensen vandaag durven te beweren dat elke 

moslim per definitie gewelddadig is en voorgeprogram-

meerd om te doden – dat vind ik hallucinant. Natuurlijk 

kun je kritiek hebben op de islam. Maar vandaag zijn 

het de tegenstanders van de islam die denken dat ze 

weten waaraan een moslim precies moet voldoen, wie 

een goede en wie geen goede moslim is. Welnu, dat 

maakt van hen moefti’s. Die doen dat ook, zeggen wie 

een goede en wie een slechte moslim is.”

p DE STANDAARD
Duizend eerstejaarsstudenten politieke wetenschap-

pen van de UGent kwamen eind september luisteren 

naar CD&V-voorzitster Marianne Thyssen. Eén thema 

beheerste nadien de discussie: Brussel-Halle-Vilvoorde. 

Hoe dat nu zat met die vijf minuten politieke moed? 

Thyssen was klaar en duidelijk: de CD&V zal het niet 

tot een stemming in het parlement laten komen in 

maart volgend jaar, als alle vertragingsprocedures zijn 

uitgewerkt.

“Bij een stemming zullen de Franstaligen de alarm-

belprocedure opstarten, komt het dossier op de tafel 

van de federale regering en is dat het einde van Van 

Rompuy-I. Er zit dus maar één ding op: onderhandelen.”

Dat samenvallende verkiezingen geen goed idee zijn, 

herhaalde ze. “Ieder beleidsniveau heeft een eigen  

dynamiek”, klonk het. “Alle zaken aan elkaar koppelen, 

zal de dingen niet noodzakelijk sneller vooruithelpen.” 

p DE MORGEN
Professor Audiologie Bart Vinck is tevreden met het 

Europese voorstel het geluidsvolume van mp3-spelers 

te beperken tot 80 decibel voor wie 40 uur per week 

luistert. “We moeten de mensen duidelijk maken dat 

er maximale geluidsniveaus zijn om naar muziek te 

luisteren.” Maar volgens de audioloog moeten de 

precieze normen nu vastgelegd worden op basis van 

wetenschappelijk onderzoek. “Vijf uur per week naar 

89 decibel luisteren is behoorlijk veel. Ons oor kan 

gedurende acht uur 75 decibel verdragen vooraleer 

er schade optreedt. Per drie decibel die daarbij komt, 

wordt de tijd gehalveerd. Wie muziek beluistert met 

een volume van 90 decibel, loopt dus al na een kwar-

tier schade op.” De meeste mp3-spelers halen nu zon-

der probleem 105 decibel. Dit is al nefast voor het oor 

na minder dan een minuut.
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tiënt en per dag 16.000 waarden 

opgemeten. Te veel data om voor 

een mens bij het nemen van beslis-

singen in overweging genomen te 

worden. Dankzij dit platform wordt 

het nemen van beslissingen voor 

de arts gemakkelijker gemaakt. En 

dat alles wordt gecentraliseerd. 

Je kan het resultaat van mijn werk 

zien als een kapstok, een soort van 

lijm die de medische services aan 

elkaar kleeft.”

Het klinkt zo logisch: was zo’n 
kapstop er dan nog niet?
“Je mag het inderdaad vreemd 

vinden dat zo’n platform – eigenlijk 

erg simpel van opzet – er nog niet 

was. Luchtvaart en banken hebben 

gebruiker zich voor elke toepassing 

afzonderlijk moet aanmelden, moet 

een patiënt of arts via zo’n uniform 

softwareplatform zich maar een-

maal aanmelden. En vooral: het 

platform helpt ook bij de automa-

tische selectie van services die de 

patiënt of arts nodig heeft. Denk 

daarbij aan het maken van afspra-

ken en elektronische voorschriften 

in de thuiszorg. Dit verhoogt het 

gebruiksgemak aanzienlijk. De 

platformen zorgen bovendien voor 

efficiënte datacommunicatie en 

garanderen de beveiliging van de 

verstuurde gegevens.

Ook de intensivecarearts doet zijn 

voordeel bij het platform. Op een in-

tensivecareafdeling worden per pa-

Sofie Van Hoecke is burgerlijk 

ingenieur – optie computerweten-

schappen – die niet voor de indus-

trie koos maar wél voor een aca-

demische carrière. Zes jaar later 

heeft ze een proefschrift klaar mét 

praktisch en maatschappelijk nut.

Maar waarover ging je 
doctoraat eigenlijk?
Sofie Van Hoecke: “In mijn proef-

schrift heb ik een platform ontwik-

keld dat het beheer van diensten 

in de medische sector efficiënter 

maakt. Ik heb daarbij naar twee 

praktische domeinen gekeken: 

thuiszorg en de intensivecareafde-

ling. Waar bij de huidige elektro-

nische gezondheidsdiensten de 

Terwijl pakweg de luchtvaart al de-

cennia lang koketteert met automa-

tisering, hinkt de gezondheidssector 

serieus achterop als het op uniforme 

ICT-platforms aankomt. Daar wilde 

Sofie Van Hoecke wat aan doen. In juni 

promoveerde ze met een proefschrift 

over e-health. “Een gezonde keuze.”

Auteur: Aart De Zitter

Negenproef 
met Sofie Van Hoecke

Doctoraat was 
gezonde keuze
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stemmen je hoort, hoe gefundeer-

der je keuzes. Neem in het begin 

voldoende tijd om na te denken 

over je vraagstelling, en bepaal heel 

duidelijk je focus. Want hoe meer je 

je in de materie inwerkt, hoe meer 

je gaat beseffen hoe weinig je er-

over weet. Een sterke focus is dan 

een goede gids.”

Doctorandi werken 
vierentwintig uur per dag. 
Geen tijd voor vrije tijd?
“Ik heb mijn doctoraat gecombi-

neerd met projectwerk. Daardoor 

had ik extra veel werk. En dus extra 

weinig tijd voor hobby’s. Maar ik 

ben een amateurpottendraaier. Ik 

volgde keramiek aan de academie. 

Ik heb lang getwijfeld om na mijn 

middelbare studies naar Sint-Lucas 

te gaan. Maar ik heb de raad van 

mijn ouders opgevolgd, en ben blij 

dat ik nu potten kan draaien als 

ontspanning. Zonder de stress 

dat ik met mijn kunst centen moet 

verdienen.”

“Ik vind dat een logische combina-

tie! Door de vergrijzing stijgt de 

vraag naar zorg. Ook de kosten op 

de afdeling intensieve zorgen lopen 

op. Daardoor groeit de vraag naar 

optimalisatie. ICT kan nieuwe me-

thoden ontwikkelen om productivi-

teit en efficiëntie in de gezondheids-

zorg te verhogen, én tegelijkertijd 

de kosten te drukken.”

Ik hoor hier interessante 
materie voor een nieuw 
bedrijf. Nooit aan je eigen 
spin-off gedacht?
“Het is niet zo eenvoudig om als 

niet-medicus binnen te dringen in 

de wereld van medici. Ze werken 

met een bepaalde workflow, en ze 

zien niet meteen de nood in om die 

te optimaliseren. Het zou dus nog 

behoorlijk wat tijd en centen kosten 

om de resultaten van mijn onder-

zoek marktrijp te maken. Twee 

mensen zijn op dit ogenblik bezig 

met het opzetten van een spin-off 

in die richting. Dat wordt sowieso 

een moeilijke wisselwerking: tech-

nologiegedreven én bovendien 

marktgericht. Zelf opteer ik ervoor 

om in het onderzoek te blijven.”

Mocht je vandaag opnieuw 
een studiekeuze maken, zou 
je dan terug belanden waar je 
nu staat?
“Absoluut. Ik houd van wiskunde 

en wetenschappen, én van het 

medische luik. Een studierichting 

die beide werelden combineert, dat 

zou ik pas ideaal vinden. En nu ik 

eraan denk: geneeskunde op zich 

was ook nog een optie geweest.”

Wat kunnen startende 
promovendi van jou leren?
“Dat ze met andere mensen moe-

ten praten! Ik vind dat essentieel. 

Publiceer veel, ga naar workshops 

en conferenties, wissel van ideeën 

met anderen. Die feedback is vol-

gens mij zeer belangrijk. Hoe meer 

al langer zulke webgebaseerde 

platformen. In de medische wereld 

waren er alleen wat verspreide 

initiatieven. Het was dus hoog tijd 

om die te integreren.”

Je hebt zes jaar aan je 
proefschrift gewerkt. Da’s 
lang. Was het dan zo 
moeilijk?
“Ik heb mijn doctoraat altijd ge-

combineerd met projecten die ik in 

samenwerking met ziekenhuizen 

en industrie deed. Daardoor kwam 

het eigenlijke promotiewerk soms 

wat op de tweede plaats. Ik ben 

waarschijnlijk een atypische jonge 

doctor: ik houd meer van project-

onderzoek dan van het pure, soms 

eenzame onderzoekswerk.

En of het moeilijk was? Het begin 

zeker, ja! Je moet je tijd nemen 

om het domein duidelijk af te ba-

kenen en goed te focussen. Ook 

de eindsprint is een serieuze klus: 

schrijven, ordenen, communiceren, 

verdedigen.” 

Na het doctoraat het Grote 
Zwarte Gat?
“Neen! Ik heb nog een tijdje verder 

gewerkt aan projecten die nog 

liepen. Dat gaf me de tijd om wat 

na te denken over hoe ik nu ver-

der wilde. Ik kwam daarbij tot de 

vaststelling dat ik graag onderzoek 

zou blijven doen, maar dan wat 

minder theoretisch en wat meer 

toegepast. Sinds dit academiejaar 

ben ik docent aan de Hogeschool 

West-Vlaanderen. Daar vind ik de 

perfecte combinatie van les geven 

én onderzoek doen. Niets zwart gat 

dus.”

Vanwaar die vreemde 
combinatie van informatica en 
geneeskunde?

Info p 
Dr. Ir. Sofie Van Hoecke
Vakgroep Informatietechnologie
Tel. 09 331 49 40
Sofie.VanHoecke@UGent.be

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.

Een eerste toepassing van telemedicine kon 
al gevonden worden in 1906, met de string 

galvanometer van Dr. Willem Einthoven.

De PDA client van het e-health platform voor  
medical decision support in de intensieve zorgen.
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om een Sleepy bed te kiezen :
“Ik wil een bed dat mij door en door kent’’

Waarom slaapcomfort kiezen op maat 
van mijn lichaam?
Omdat elke rug anders is. Ieder van ons heeft 

een uniek lichaamsprofi el en dus een persoonlijk 

SLAAP-DNA® (Digitale Nachtrust Analyse). 

De Ergosleep® bedsystemen, zowel lattenbo-

dems als boxsprings naar keuze, worden 

volledig volgens uw lichaamsprofi el ingesteld. 

Deze bodems kunnen geplaatst worden in het 

bestaande bed of verkregen worden als een 

volledig modieus gestoffeerd bed.

Wanneer heb ik een goed slaapsys-
teem?
Als de matras en bedvering ervoor zorgen dat 

het lichaam zijn natuurlijke vormen kan blijven 

behouden: in zijlig een rechte ruggengraat en 

in ruglig de S-vorm, zonder druk te onder-

vinden. Een goed slaapsysteem zorgt ervoor 

dat zowel schouders als bekken voldoende 

ruimte krijgen en dat de lende extra wordt 

ondersteund. Wanneer deze correcte 

lichaamshouding wordt aangevuld met een 

aangepast hoofdkussen, krijgen ook uw hoofd 

en nek een optimale ondersteuning. Dit 

resulteert in een rustigere, ontspannen slaap, 

en ook eventuele rugklachten worden hierdoor 

fel verminderd.

Hoe wordt mijn persoonlijk 
SLAAP-DNA® bepaald?
Na wat informatie wordt op de computer 

gestuurde testbank uw SLAAP-DNA® vastgelegd. 

U voelt zelf hoe de bedbodem zich volledig aan 

uw lichaam aanpast en aan de hand van deze 

gegevens kunnen wij u verder perfect adviseren. 

Bij de levering is uw Ergosleep® slaapsysteem 

volledig aan uw lichaamsprofi el aangepast, en 

wordt het door onze gekwalifi ceerde vakmensen 

professioneel bij u thuis geleverd en geplaatst.

En wat als ik van gewicht verander?
U ontvangt bij levering uw persoonlijk 

SLAAP-DNA® dossier. Als uw gewicht sterk zou 

veranderen, bijvoorbeeld bij zwangerschap, 

dan kan u uw nieuw SLAAP-DNA® terug laten 

uitmeten, waarna de latten van uw Ergosleep® 

lattenbodem op een eenvoudige manier bij u 

thuis heringesteld kunnen worden. De Ergosleep® 

boxspring heeft dan weer een extra lendensteun 

die bij een eventuele gewichtsverandering kan 

aangepast worden.

Moet ik met een ergonomisch 
verantwoord slaapcomfort inboeten 
op de look?
Integendeel, niet alleen uw bedbodem is op 

maat, maar ook het volledige bed kan op uw 

persoonlijke smaak worden afgestemd. De 

gestoffeerde “A la Carte” bedden worden met 

de hand gemaakt en zijn stijlvol en luxueus 

afgewerkt. Samen kiezen wij uw hoofd- en/of 

voetbord, zelfs de hoogte, dikte en breedte kan 

gekozen worden. De keuze van honderden 

stoffen, maar ook leder en kunstleder, maken 

uw bed nog exclusiever. Zelfs de instaphoogte

bepaalt u zelf, zodat het comfort alleen maar 

verhoogt. Deze exclusieve sfeer kan u dan nog 

verhogen met tal van aangepaste accessoires, 

zoals bedbanken, nachttafels, plaids, sierkus-

sens en het aangepaste bedtextiel.

Is de matras dan niet belangrijker?
Zowel de bedbodem, als de matras zijn 

belangrijk, zij moeten samenwerken voor deze 

optimale ondersteuning. Omdat een matras na 

10 jaar niet meer voldoet aan kwalitatieve en 

hygiënische normen, kan deze de oorzaak zijn 

van rugklachten en allergieën, en dient deze 

vervangen te worden. Sleepy biedt u een keuze 

uit meer dan 30 verschillende matrassen in 

verschillende comfortklassen en hardheden. 

Extra lange maten zijn verkrijgbaar zonder 

meerprijs, zelfs maatwerk is mogelijk. U heeft 

de keuze tussen wasbare, afneembare, luxueuze 

handgenopte, antiallergische en antitranspiratie 

matrashoezen. 

Bekijk de SLAAP-DNA® reportages op 

www.sleepy.be en ontdek het SLAAP-DNA® van 

Herbert Flack, Pieter Loridon en Leen Demarré.

Sleepy GENT-OOSTAKKER
Antwerpsesteenweg 1124
9041 Gent-Oostakker
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate
Tel. 09/355.98.01 

Di-Vr : 9u30 - 12u • 13u30 - 18u30
Za : 9u30 - 18u 
Zo en Ma : gesloten
Open op afspraak.

Uw bed wordt helemaal ingesteld 
volgens uw persoonlijk lichaamsprofi el
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p FIETSHERSTELDIENST  
GROOT SUCCES

Op 12 oktober verwelkomde de fietshersteldienst van 

de UGent haar 100.000ste bezoeker. Ken De Smet, 

student Geneeskunde, mocht uit handen van rector 

Paul Van Cauwenberge een Vlaanderen Vakantie-

cheque ter waarde van 250 euro ontvangen. Het be-

gon op 3 oktober 1995 allemaal als een experiment. 

In de fietsherstelplaats aan de Sint-Hubertusstraat 

konden personeelsleden en studenten met het be-

schikbare materiaal en onder begeleiding zelf aan 

hun fiets sleutelen. Nieuwe onderdelen waren aan 

voor delige prijzen te koop. Het initiatief sloeg in als 

een bom. De weg naar de hersteldienst werd snel ge-

vonden en het aantal bezoekers groeide exponentieel. 

Veertien jaar na de start is de symbolische kaap van 

100.000 bezoekers genomen. Met de steun van het 

Pendelfonds breidde de UGent de dienst uit met o.a. 

een mobiele fietshersteldienst voor personeelsleden. 

Zij hoeven niet meer naar de Sint-Hubertusstraat 

maar kunnen een beroep doen op een elektrische her-

stelwagen van vzw Student en Mobiliteit.

Info: www.UGent.be/nl/voorzieningen/fietsen

p NIEUW LICHT OP DONKERE MATERIE
Een internationaal team van astronomen heeft een  

onverwacht verband gevonden tussen de raadselachtige 

donkere materie en de zichtbare sterren in sterren-

stelsels. Deze ontdekking kan verstrekkende gevolgen 

hebben en kan zelfs tot herziening van ons begrip van de 

zwaartekracht leiden. De ontdekkingen zijn op 1 oktober 

in het gezaghebbende tijdschrift Nature gepubliceerd. Dr. 

Gianfranco Gentile van de UGent is eerste auteur van het 

artikel. Nieuwe waarnemingen wijzen erop dat de wissel-

werking tussen donkere en gewone materie complexer 

is dan tot nu toe gedacht. Het lijkt alsof de donkere en de 

zichtbare materie zodanig samenwerken dat de gemid-

delde hoeveelheid zichtbare materie binnen een karakte-

ristieke straal van de donkere halo altijd hetzelfde is. Dit is 

een enorme verrassing aangezien verwacht werd dat de 

verhouding tussen donkere en zichtbare materie allerlei 

waarden kon hebben, afhankelijk van de voorgeschiede-

nis van ieder sterrenstelsel.

Dr. Gianfranco Gentile

Vakgroep Wiskundige Natuurkunde en Sterrenkunde

Tel. 09 264 47 95 | Gentile.Gianfranco@UGent.be

p ENERGIECENTRALES IN DE CEL 
ONTMANTELD

Alle leven is gebaseerd op de interactie tussen miljoenen 

eiwitten. Die vormen de bouwstenen voor cellen en vor-

men de moleculaire machinerie van het leven. Probleem 

is dat eiwitten bijzonder lastig te bestuderen zijn, vooral 

omdat ze met zoveel zijn en voorkomen in alle maten en 

gewichten. Wetenschappers waaronder Kris Gevaert 

van VIB/UGent en collega’s van de universiteiten van 

Freiburg en Bochum, hebben nu een doorbraak gefor-

ceerd in het eiwitonderzoek. Ze zijn er bij gist in geslaagd 

om de quasi volledige inventaris te maken van alle eiwit-

ten van de mitochondriën, de energieproducenten die in 

elke cel voorkomen. Daarmee pakken de onderzoekers 

uit in het wetenschappelijk tijdschrift Cell, het meest pres-

tigieuze blad voor levenswetenschappers.

Prof. Kris Gevaert | Vakgroep Biochemie

Tel. 09 264 92 74 | Kris.Gevaert@UGent.be

p VAN 6.000 NAAR 10.000 STAPPEN
De Vlaamse overheid wil Vlaanderen en Brussel ertoe 

aanzetten om dag in dag uit op een eenvoudige manier 

meer te bewegen. Wetenschappelijk onderzoek toont 

immers aan dat dit een positief effect heeft op zowel 

de fysieke als de mentale gezondheid. Jo Vandeurzen, 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Ge-

zin, en Brigitte Grouwels, als VGC-collegelid bevoegd 

voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, gaven daarom, sa-

men met de deskundigen van de UGent en het lokaal 

gezondheidsoverleg (de Logo’s) op 28 september de 

officiële aftrap van het 10.000 stappen-project. 

Pieter Metsu fungeert als Vlaams projectcoördinator 

voor ‘Wijken in beweging – 10.000 Stappen Vlaande-

ren’. Het pilootproject werd in 2005 op gang getrok-

ken door de UGent-professoren Greet Cardon en Ilse 

De Bourdeaudhuij.

Onderzoek wijst uit dat 10.000 stappen per dag zet-

ten hetzelfde gezondheidsvoordeel heeft als een half 

uur extra bewegen elke dag. Een gemiddelde persoon 

zet nu ongeveer 6.000 stappen per dag. De nodige 

4.000 extra stappen haal je door een half uur extra 

te bewegen. Naast wandelen kan dat ook door andere 

bewegingsvormen zoals fietsen of zwemmen. 

Pieter Metsu | Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Tel. 09 264 86 83 | Pieter.Metsu@UGent.be

www.10000stappen.be
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Syn ghel. Hij is vennoot bij Vervaet 

Logistics, het bedrijf dat instaat voor 

alle verhuizingen binnen de universi-

teit. “Het probleem schuilt niet zo-

zeer in de grote hoeveelheid materi-

aal of in de korte tijdsspanne”, gaat 

hij verder. “Dat kunnen we makkelijk 

oplossen door meer personeel in 

te zetten. Zelfs het inladen verloopt 

vlot. Uitladen in het Ufo is een an-

der paar mouwen. Dat gebouw is 

onderkelderd, dus mag je daar niet 

zomaar met een volgeladen vracht-

wagen overrijden. Bovendien zijn 

er maar weinig plaatsen waar wij 

onze verhuisliften kunnen opstellen.” 

Maar verhuisperikelen of niet, Van 

Synghel is ervan overtuigd dat ze de 

klus toch op een dag zullen klaren. 

“We werken gewoon door tot het 

gedaan is”, besluit hij. Benieuwd tot 

hoe laat die zware jongens doorge-

werkt hebben …

procedure die ervoor moet zorgen 

dat we de hele verhuis op één 

dag kunnen afronden”, vertelt Van 

Acker. “Maar dat vraagt heel wat 

maanden plannen: elk meubelstuk 

en elke doos kreeg een gekleurd 

etiket opgekleefd dat aangeeft op 

welke verdieping het thuishoort, 

op elke deur in het Ufo hangt een 

plattegrond die de verhuizers toont 

hoe de meubels moeten staan, …” 

De verhuis naar het Ufo blijkt een 

huzarenstuk. “Normaal spreiden  

wij een gelijkaardige opdracht over 

vijf werkdagen”, vertelt Kurt Van 

Een nieuw academiejaar, een nieu-

we lichting studenten, een nieuw 

gebouw, … Het gonst van de bedrij-

vigheid in de universiteitsbuurt en 

vooral in de driehoek Blandijnberg 

– Sint-Pietersnieuwstraat – Sint-

Pietersplein. Sinds 6 uur deze och-

tends is een sterke ploeg verhui-

zers, samen met Dominique Van 

Acker, afdelingshoofd bij de DGFB 

en een van de verantwoordelijken 

van de verhuizende vakgroepen, 

op post om de lokalen aan de Blan-

dijnberg leeg te halen en alles te 

verhuizen naar het Ufo. “We wer-

ken voor het eerst met een nieuwe 

Voor de Gentse studenten staat de eerste woensdag van het acade-

miejaar synoniem voor Student Kick-Off op het Sint-Pietersplein. Maar 

voor de medewerkers van de directie Gebouwen en Facilitair Beheer 

(DGFB) en voor die van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte stond 

woensdag 23 september in het teken van de verhuis naar het Ufo, de 

nieuwbouw in de Sint-Pieters nieuwstraat.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto’s: Toon Coussement

De Ufo-verhuis 
op 23 september 
in cijfers
7 liften

11 verhuiswagens

42 verhuizers

+/- 450 werkuren

Vakgroepen Archeologie en Geschiedenis 
nemen hun intrek in het Ufo
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is standaardtaal ingeburgerd”, zegt 

professor De Caluwe. Tussentaal is 

volgens hem een logische ontwik-

keling en hoeft ons geen zorgen te 

baren. Niet iedereen heeft immers 

de mogelijkheden om standaardtaal 

goed te beheersen. Voor veel jonge-

ren is tussentaal hun moedertaal. 

Door de toenemende mobiliteit ver-

vagen lokale dialecten. “Het houdt 

dus geen steek om tussentaal aan 

luiheid of taalverloedering toe te 

schrijven.” 

Vraag is hoe het taalgebruik verder 

zal evolueren. “Tussentaal is een 

informele omgangstaal en hoeft 

niet te verdwijnen. Populaire soaps 

“Ik ben niet pessimistisch over het 

taalgebruik. Doemdenken is niet 

aan mij besteed. Vaak heeft dit te 

maken met een botsing tussen 

wat men verwacht en de realiteit. 

In Vlaanderen was er de hoop dat 

iedereen standaardtaal zou ver-

werven, een taal die uit Nederland 

werd overgenomen. Maar dit is niet 

vanzelfsprekend. Alleen in de schrijf-

taal en bij heel formele momenten 

op televisie laten mensen zien die 

dagelijks met elkaar omgaan. Geen 

punt dat hier tussentaal te horen 

is. Ook bij informele babbels in talk-

shows kan tussentaal een plaats 

hebben. Wel hoort het om voor 

tv-journaals of overheidsmededelin-

gen standaardtaal te gebruiken.” 

De vakgroep voerde onderzoek om 

na te gaan hoe leerkrachten met 

tussentaal omgaan. Daaruit bleek 

dat ze voortdurend veranderen 

van standaardtaal naar tussentaal. 

“Wanneer ze kennis overdragen, 

gaat het doorgaans om standaard-

taal. Weliswaar worden er fouten 

tegen gemaakt, en kan hier aan 

worden gewerkt. Maar wanneer 

leerkrachten een grapje vertellen, of 

iemand tot de orde roepen, is tus-

sentaal gangbaar. Dat is uitstekend. 

Ik ben het niet eens met de stelling 

dat in het onderwijs alleen stan-

daardtaal wenselijk is. Dit zou de ge-

wone omgangsvormen bemoeilijken 

en de kloof met de omgangstaal van 

de leerlingen te groot maken.”

De Ufo-verhuis 
op 23 september 
in cijfers
7 liften

11 verhuiswagens

42 verhuizers

+/- 450 werkuren

Ik oor da nie

Info p 
Prof. Johan De Caluwe
Vakgroep Nederlandse Taalkunde
Tel. 09 264 40 83
Johan.DeCaluwe@UGent.be

Wel of geen dialect op televisie? Het is een fel gevoerde discussie. Regi-

onaal dialect op de buis is voor veel mensen een brug te ver. Nochtans 

gebruiken we in de dagelijkse omgang niet vaak standaardtaal, wel een 

tussentaal. “Daar is niets mee aan de hand”, vindt professor Johan De 

Caluwe, verbonden aan de vakgroep Nederlandse Taalkunde. 
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steven van een groot vrachtschip 

is terechtgekomen, wellicht ter 

hoogte van de Golf van Biskaje. 

Enkele dagen later arriveerde 

het schip in de Antwerpse Beren-

drechtsluis, waar het dier in de 

nacht van 22 op 23 september 

werd ontdekt. Het zeezoogdier 

was vermoedelijk overleden ten 

gevolge van de aanvaring met het 

schip (gebroken ribben en uitge-

breide bloedingen wezen althans 

in die richting). Omdat de nadeli-

ge gevolgen voor scheepvaart en 

omgeving zo veel mogelijk beperkt 

dienden te worden, leek het er 

even op dat het dier voor de we-

tenschap verloren zou geraken. 

Of de medewerkers van de vak-

groep Morfologie in hoerastem-

ming zijn vertrokken richting aange-

spoelde vinvis? “Zo kan je het wel 

stellen”, lacht Marjan Doom, con-

servator van het Museum Morfolo-

gie. “Het is hoogst uitzonderlijk dat 

een walvis van dergelijke omvang 

onze kust bereikt. En als er dan al 

een aanspoelt, is die meestal in zo 

verregaande staat van ontbinding 

dat er amper nog van een lichaam 

sprake is.”

Dat de 40 ton zware vrouwtjes-

vinvis van 20 bij 5 meter wel 

goed geconserveerd is gebleven, 

komt omdat het dier op de bulb-

Onderkaak vinvis 
krijgt rustplaats 

in Museum Morfologie

ugent

Het Museum Morfologie van de facul-

teit Diergeneeskunde kan binnenkort 

pronken met een uitzonderlijke vangst. 

Eind september hielp de vakgroep een 

dode walvis die in de Antwerpse haven 

was terechtgekomen vakkundig te 

versnijden. De onderkaak van het dier 

werd opgenomen in de collectie.

Auteur: Sven Rammeloo |  

Foto’s: Frank Boelens, Bart De Pauw

Het uitbenen van de vinvis door 
de medewerkers van de faculteit 
Diergeneeskunde.
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Heeft het team tot slot geen last 

gehad van de stank gedurende 

het hele proces? “Dat viel eigenlijk 

goed mee. Mensen die langs de 

kant van het strand stonden, von-

den dat het stonk, maar het dier 

was best nog vers, aangezien het 

nog maar hooguit twee tot drie 

dagen dood was. Wat me wel altijd 

zal bijblijven is het moment dat we 

de huidflap met een man of twintig 

moesten openklappen om de orga-

nen te kunnen bekijken. De mensen 

aan de kant waren ons daarbij aan 

het aanmoedigen: een surreële 

ervaring. Maar sowieso zal het een 

belevenis blijven die we nooit meer 

zullen meemaken. De laatste keer 

dat hier zo’n dier van die grootte 

aanspoelde was in 1827.”

van een krokodil in de collectie die 

onlangs door een van de chirurgen, 

werkzaam in de dierenkliniek van 

de faculteit, als vergelijkingsmate-

riaal is afgehaald. Er was zowaar 

een krokodil met een kaakfractuur 

aangeboden in de kliniek.”

De vinvis is inmiddels volledig uitge-

beend. Het meeste weke weefsel is 

verwijderd en momenteel bevindt 

de kaak zich nog in een tank met 

Biotex. “Het bekende wasproduct, 

inderdaad, om het weefsel wat er 

nog aanhangt enzymatisch te ver-

teren. Daar moet de kaak nog twee 

à drie maanden in blijven liggen, in 

combinatie met zuurstofwater om 

de witte kleur te verkrijgen én te 

behouden.”

“Het kadaver was intussen met 

een sleepboot en met behulp van 

het getij naar het strand van Sint-

Anneke overgebracht”, vertelt 

Marjan Doom. “Er was een team 

aanwezig van de Université de 

Liège dat de autopsie deed, maar 

zo een berging op zich vraagt veel 

handen en flink wat ervaring in 

het snijden. De verantwoordelij-

ken ter plaatse waren dan ook blij 

met onze komst.”

De medewerkers van de vak-

groep namen na afloop van de 

operatie alleen de onderkaak 

mee naar Gent. “Het was op dat 

moment niet meer mogelijk de 

volle 40 ton naar Merelbeke te 

transporteren. De bovenkaak 

was trouwens nodig voor ander 

wetenschappelijk onderzoek. 

Zo werden onder andere stalen 

genomen van de baleinen om de 

voeding te bestuderen.”

Propere kaak dankzij Biotex
De fundamentele waarde van de 

onderkaak moet vooral in het licht 

van het museum gezien worden, 

aldus Marjan Doom. “Studenten 

diergeneeskunde zullen er op zich 

waarschijnlijk niet zoveel aan heb-

ben. In het collectiebeleid van het 

museum zie ik het zo dat we zoveel 

mogelijk vertebraten proberen 

verzamelen voor vergelijkende 

anatomie en evolutionaire biolo-

gie, en dan is zoiets natuurlijk een 

buitenkans. We verzamelen op die 

manier eigenlijk erfgoed, wat een 

basistaak is van een museum. Er 

zijn bovendien niet zoveel instel-

lingen die skeletten van dergelijke 

omvang kunnen verwerken, dus 

zou het zonde zijn om het weg te 

gooien. En het belang kan ook pas 

later aan het licht komen. Zo heb-

ben we bijvoorbeeld een schedel 

Info p 
Marjan Doom
Vakgroep Morfologie
Tel. 09 264 73 01 
Marjan.Doom@UGent.be

Over het Museum Morfologie
Marjan Doom, halftijds aan het doctoreren, is sinds een jaar de eerste conservator van 

het Museum Morfologie. Momenteel werkt ze onder meer aan de ontsluiting van de 

collectie op de MOVE-website (www.museuminzicht.be), een databank met museum-

objecten, die zowel voor studenten als het grote publiek toegankelijk is.

In de loop van de voorbije 75 jaar werd aan de faculteit Diergeneeskunde een indruk-

wekkende verzameling morfologische museumpreparaten aangelegd. Deze unieke 

collectie kwam tot stand als gevolg van, maar ook ten dienste van wetenschappe-

lijk onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. De preparaten wor-

den door de studenten diergeneeskunde intensief gebruikt tijdens hun studie van de 

morfologie. De collectie bestaat uit skeletten, vaatafgietsels en plastinaten van de 

huisdieren (hond, kat, paard, rund,…) en van enkele exotische diersoorten.

Vrijprepareren van de onderkaak  
op het strand van Sint-Anneke
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(56%) in 2008 geld schonk aan 

één of meer goede doelen. Een 

‘goed doel’ moet hierbij breed 

geïnterpreteerd worden: van een 

kleine, lokale vzw tot de gekende 

caritatieve organisaties. De studie 

toont aan dat die verenigingen 

in België erg versnipperd zijn. Bij 

het hergroeperen van al deze ini-

tiatieven stelde Verhaert vast dat 

Vlamingen het meest geven aan 

initiatieven in verband met kanker. 

Concreet waren Artsen Zonder 

Grenzen, Plan België of Kom op 

Tegen Kanker het populairst. Deze 

inititatieven scoorden de hoogste 

totaalbedragen per persoon in 

2008.

Griet Verhaert vindt het opvallend 

dat 44% beweert niets aan het 

goede doel te geven. “Uit reacties 

op de website van Het Laatste 

Recent onderzoek naar het geef-

gedrag van Vlamingen is schaars. 

Griet Verhaert, verbonden aan de 

vakgroep Marketing van de faculteit 

Economie en Bedrijfskunde, deed in 

het kader van haar doctoraatsstu-

die onderzoek naar het geefgedrag 

en de attitudes van de Vlaming ten 

aanzien van goede doelen. 

Een grootschalige online enquête 

ging de vrijgevigheid van de Vla-

ming in 2008 en zijn intenties voor 

2009 na. Meer dan 2.500 Vla-

mingen ouder dan 25 jaar zijn on-

dervraagd. De vragenlijst werd be-

kendgemaakt via Seniorennet, Het 

Laatste Nieuws, De Standaard en 

Het Nieuwsblad. 

Hoeveel geeft de Vlaming 
en waaraan? 
Griet Verhaert vertelt dat meer 

dan de helft van de Vlamingen 

“Word Plan Ouder en steun een kind 

en zijn gemeenschap voor 0,83 euro 

per dag”, is de gekende slagzin van 

Plan België. “Doe mee aan de bouw 

van een school in Afrika”, aldus Unicef. 

“Met 42 euro helpt u iemand aan een 

prothese”, zegt Handicap International. 

Tal van beklijvende campagnes sporen 

de Vlaming aan om te schenken aan 

het goede doel. Maar wie geeft en 

waaraan?

Auteur: Sofie De Schampheleire | Foto’s: Unicef en Plan België

Wie geeft? 
De vrijgevigheid van de Vlaming 

in kaart gebracht



Omdat ik 
een meisje ben...
Meisjes krijgen het wereldwijd hard te verduren. Hun rechten worden maar al te vaak geschonden, en dit hun 

hele leven lang. Ze krijgen niet enkel te maken met de problemen waarmee alle kinderen geconfronteerd worden. 

Meisjes kampen met speci eke problemen, enkel en alleen... omdat ze meisjes zijn.

Plan België wil deze grove onrechtvaardigheid op de agenda plaatsen zodat meisjes in het Zuiden 

een eerlijke start krijgen in het leven.  

Steun Plan. Surf naar www.planbelgie.be
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O n d e r w i j s ,  g e z o n d h e i d ,  b e s c h e r m i n g  e n  p a r t i c i p a t i e .  B a s i s r e c h t e n  v o o r  e l k  k i n d . 

100 miljoen meisjes ‘verdwenen’ door selectieve foeticide 

62 miljoen meisjes niet naar school  

jaarlijks 2 miljoen meisjes genitaal verminkt  

Reckitt Benckiser steunt de projecten van Plan België.
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merkte Griet Verhaert tijdens ge-

sprekken met charity organisaties. 

Het is opvallend dat de boodschap 

steeds concreter wordt. “Orga-

nisaties vragen niet zomaar geld 

maar specifiëren een bepaalde 

som”, aldus Verhaert. Bijvoor-

beeld: met 30 euro kunnen we 

een kind naar school laten gaan. 

Of met 42 euro helpen we men-

sen aan een prothese. Dat werkt, 

benadrukt de onderzoekster. 

“Veel mensen betalen effectief 

dat bedrag, omdat ze zo echt het 

gevoel hebben iemand te helpen.” 

Uit een recent veldexperiment kon 

Griet Verhaert afleiden dat een 

persoonlijke, gedifferentieerde 

aanpak nog beter is. “Op basis van 

iemands geefgedrag uit het ver-

leden kan een persoonlijk bedrag 

berekend worden en in een brief 

opgenomen worden”, besluit ze. 

Griet Verhaert promoveert bij 

prof. Dirk Van den Poel en maakt 

deel uit van de Customer Intel-

ligence Cluster van de vakgroep 

Marketing, faculteit Economie en 

Bedrijfskunde. 

houden bij het uitwerken van hun 

campagnes.” Hoe ouder men is, 

hoe positiever men praat over goe-

de doelen en hoe belangrijker het is 

voor de identiteit van de schenker. 

Het onderzoek toont aan dat bijna 

één op twee Vlamingen tussen 25 

en 50 jaar in 2008 geld schonk, 

terwijl dit twee op drie is bij men-

sen ouder vijftig. Naast leeftijd be-

palen ook opleiding en geslacht het 

geefgedrag. Zo openen vooral ho-

ger opgeleiden en vrouwen gemak-

kelijker hun geldbeugel voor een 

goed doel. De goede doelen waar-

aan mannen en vrouwen in 2008 

het meest schonken, verschillen 

dan weer niet zo van elkaar. 

Direct mail speelt in 
op emoties
Om de Vlamingen te bereiken, 

maken liefdadigheidsorganisaties 

overwegend gebruik van direct 

mail. Het is een belangrijk en ef-

fectief instrument, maar tegelijk 

ook bijzonder kostelijk. “Online fond-

senwerving is in België quasi onbe-

staande”, vertelt Griet Verhaert. In 

Groot-Brittannië zijn organisaties 

veel creatiever. Daar wordt ge-

bruikgemaakt van straataffichage 

of sms. Ook ontwikkelen bedrijven 

er vaker acties, waarbij per ver-

kocht product een bepaalde som 

naar een goed doel gaat. “De cul-

tuur van het schenken aan goede 

doelen is daar sterker aanwezig. 

Het zit veel meer doordrongen in 

allerlei aspecten van het dagelijkse 

leven”, weet Verhaert. 

Op inhoudelijk vlak trachten or-

ganisaties vooral gevoelens los 

te maken met hun campagnes. 

In meer feitelijke boodschappen 

geloven de organisaties minder, 

Nieuws blijkt zelfs dat mensen fier 

zijn dat ze tot de niet-gevers be-

horen. Dat was enorm frappant,” 

zegt ze. 

Hoeveel geld wordt er gegeven? 

Op jaarbasis schenkt meer dan 

één Vlaming op vier tussen 1 en 

100 euro. In 2008 gaf één op vijf 

Vlamingen tussen de 100 en 750 

euro. Een kleine groep (4%) schonk 

meer dan 750 euro aan goede 

doelen. Doorgaans spreiden schen-

kers hun geld over twee à drie 

initiatieven, toch schenkt bijna 30% 

van de gevende Vlamingen slechts 

geld aan één organisatie. 

“Het valt op dat mensen meerdere 

keren per jaar geld geven,” zegt 

Griet Verhaert. “Gemiddeld negen 

keer, verdeeld over de verschillen-

de organisaties.” Per organisatie 

geven de Vlamingen gemiddeld drie 

à vier keer per jaar. Toch doet ruim 

40% van alle schenkers slechts 

één jaarlijkse gift per vereniging. 

Daartegenover staat dat 18 % van 

de ondervraagden maandelijks aan 

een goed doel geeft. “Organisaties 

proberen meer en meer een be-

stendige opdracht los te krijgen 

van de schenkers”, weet Verhaert. 

Via straatacties worden mensen 

overtuigd tot het geven van maan-

delijkse giften, weliswaar is men 

zich dan minder bewust van ‘het 

geven’. 

Wie geeft? 
Het profiel van de schenkende Vla-

ming verraste Griet Verhaert niet. 

“Het zijn vooral hoger opgeleiden 

en oudere mensen die geld geven 

aan het goede doel”, zegt ze. “Dat 

is meteen ook het gekende profiel 

dat charity organisaties voor ogen 

Info p 
Griet Verhaert
Vakgroep Marketing
Tel. 09 264 35 28
Griet.Verhaert@UGent.be
www.mma.UGent.be 
www.crm.UGent.be 
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schappelijk medewerker Hein  

Huyghe. Professor Maarten  

Vansteenkiste vult verder aan, 

“Wat merk je tijdens een file? 

Chauffeurs die optrekken, drie me-

ter rijden en dan bruusk op de rem 

staan. Iedereen zit te bumperen 

met zijn voorligger. Dat is allesbe-

halve ecologisch verantwoord. Laat 

gerust wat afstand en zorg ervoor 

dat je in plaats van voortdurend 

gas te geven en te stoppen met 

eenzelfde snelheid vooruit kan.”

best schakelen vooraleer de kaap 

van 2.500 toeren bereikt wordt. 

Zodra je aan de gewenste snel-

heid zit, tracht je die zo constant 

mogelijk aan te houden. Aan een 

laag toerental weliswaar. Je mag 

bijvoorbeeld gerust 50 kilometer 

per uur in vierde versnelling rijden. 

Mensen beseffen vaak niet wat de 

impact van hun rijstijl is, maar heel 

wat mensen kunnen makkelijk 10 

tot 15% zuiniger en dus ook milieu-

vriendelijker rijden”, aldus weten-

Het rijstijl- en motivatieonderzoek 

loopt ondertussen al meer dan 

een jaar en kwam er in opdracht 

van een bedrijf dat chauffeurs 

aan ecodriving leert doen opdat 

ze minder zouden vervuilen en 

hun brandstofverbruik zou dalen. 

Een nobele doelstelling, maar wat 

verstaat men onder ecodriving? 

“Deskundigen op dat vlak hebben 

me geleerd dat je maar beter 

rustig met de auto kan vertrek-

ken en niet te veel gas geven in 

eerste versnelling. Het is ook niet 

de bedoeling om lang in dezelfde 

versnelling te blijven, want dan rij je 

al vlug aan een te hoog toerental 

wat vrij verspillend en vervuilend 

is. Optrekken doe je beter snel en 

Wat kan je doen om ecologisch ver-

antwoorder rijgedrag te stimuleren? 

Dat is de centrale vraag waar onder-

zoekers Maarten Vansteenkiste en 

Hein Huyghe zich over buigen in hun 

rijstijl- en motivatieonderzoek. Veeleer 

dan het gewenste gedrag te belonen, 

lijkt het beter om rekening te houden 

met de basisbehoeftes aan autonomie, 

competentie en verbondenheid. Dat 

vraagt om een woordje uitleg. 

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto’s: Roger Laute Rijstijl- en motivatieonderzoek 
afgerond

Ecologisch rijden: 
uit vrije wil 

of omdat je moet?

“Voorwaardelijke aandacht voor het milieu  
uit zich wanneer men pas iets gaat doen voor 
het milieu als het milieu iets kan terug doen 
voor mij.” 

Maarten Vansteenkiste
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voor het milieu als het milieu iets 

doet voor mij. Geld creëert afstand, 

stimuleert sociale vergelijking en 

vooral, er is steeds de drang naar 

meer. Terwijl je eigenlijk een attitu-

deverandering wil teweegbrengen 

die niet afhankelijk is van de aan- of 

afwezigheid van centen.”

Transfer van gedrag
Maarten Vansteenkiste: “Hoe meer 

je opschuift van verplichting naar 

overtuiging en keuze, hoe oprech-

ter en spontaner je een bepaald 

gedrag zal stellen. Wie het per-

soonlijk zinvol vindt om ecologisch 

verantwoorder te rijden, zal zich 

bijvoorbeeld ook vlugger afvragen 

of hij niet beter milieuvriendelijke 

producten zou kopen. Ook al kos-

ten die vaak iets meer. Er treedt 

sneller een transfer van gedrag 

op omdat die persoon overtuigd is 

van het belang van milieuvriendelijk 

handelen. En dat zonder hiervoor 

beloond of afgeleid te worden door 

allerhande subsidies of premies.” 

“Die kunnen drempelverlagend zijn, 

dat is waar, maar als we werkelijk 

milieubewuster gedrag willen sti-

muleren, laten we het verhaal daar 

maar beter niet eindigen”, besluit 

Hein Huyghe.

best de spontane groeimotivatie 

aangesproken worden. Hierbij is het 

bevredigen van drie psychologische 

behoeftes (autonomie, competentie 

en verbondenheid) belangrijk. Hoe 

meer je daarop inspeelt, hoe groter 

de kans op een vrijwillige en dus 

blijvende gedragsverandering. Zo is 

‘keuze’ één aspect om in te spelen 

op autonomie. Je kan bestuurders 

de vrijheid geven om te beslissen 

of ze willen meewerken. Bij compe-

tentie is feedback heel belangrijk. 

Mensen aanmoedigen dat ook zij de 

kennis en de nodige vaardigheden 

hebben om succesvol hun rijstijl 

te kunnen veranderen. Een gevoel 

van verbondenheid kan je tot slot 

creëren door bijvoorbeeld samen 

met de bestuurders te zoeken naar 

manieren om de meeropbrengst 

gecreëerd door het ecologische 

rijgedrag, nuttig te investeren. Bij-

voorbeeld een bos aanplanten of 

zonnepanelen installeren.” 

Verplichting, schuldgevoelens 
en uw portefeuille
Hein Huyghe: “Iemand verplichten 

of schuldgevoelens aanpraten zijn 

geen goede manieren om iemand 

blijvend te engageren. Ook premies 

of fiscale maatregelen zullen men-

sen niet ‘groener’ maken. Niet dat 

er geen effect zal zijn. Heel wat 

mensen zullen de premies najagen 

en de fiscale sancties proberen te 

omzeilen, maar of ze ook milieu-

bewuster zullen leven is maar de 

vraag. Dergelijke verhalen eindigen 

immers meestal aan de kassa, 

waar ecologie in euro’s wordt uitge-

drukt en doen alsof je iets wil doen 

voor het milieu volstaat.”

Maarten Vansteenkiste: “Bij instal-

lateurs van zonnepanelen heb ik 

vaak de indruk dat het vooral gaat 

over het terugverdieneffect van de 

investering en minder over ‘de zorg 

voor het milieu’. De achterliggende 

gedachte lijkt te zijn: ik doe pas iets 

Intrinsieke en extrinsieke 
motivatie 
Hein Huyghe: “Motivatie is het 

toverwoord dat vaak wordt opge-

voerd wanneer men gedragsver-

andering op het oog heeft. Maar, 

motivatie is niet alleen een kwestie 

van meer of minder. Er zijn verschil-

lende types motivatie. Heel wat 

mensen zullen hierbij denken aan 

het onderscheid tussen intrinsieke 

en extrinsieke motivatie. Wie in-

trinsiek gemotiveerd is, doet iets 

omwille van de activiteit zelf (bijv. 

naar de bioscoop gaan omdat je 

graag films ziet). Wie extrinsiek 

gemotiveerd is, doet iets om er iets 

anders mee te bereiken (bijv. je aan 

de snelheidsbeperkingen houden 

om niet geflitst te worden), maar, 

in feite is het verschil tussen intrin-

sieke en extrinsieke motivatie niet 

het interessantste onderscheid.”

Maarten Vansteenkiste: “Veel be-

stuurders zullen het veranderen 

van hun rijstijl niet noodzakelijk 

plezant of intrinsiek motiverend 

vinden. Toch kunnen ze hun rijstijl 

proberen bij te sturen omdat ze 

begrijpen waarom dat zinvol kan 

zijn, bijvoorbeeld omdat ze op die 

manier hun steentje bijdragen aan 

het milieu. Op dat ogenblik is hun 

gedrag extrinsiek gemotiveerd; het 

dient immers een doel. Toch zullen 

ze dan eerder vrijwillig of autonoom 

hun rijstijl bijsturen. Dit staat in con-

trast met het zich verplicht voelen 

om iets aan je rijgedrag te doen, 

bijvoorbeeld omdat de werkgever 

dat verwacht. De cruciale vraag 

is dus: rij je ecologisch uit vrije wil 

of omdat je jou hiertoe verplicht 

voelt? Om echt te streven naar een 

blijvende gedragsverandering kan 

Info p 
Vakgroep Ontwikkelings-, 
Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie
Hein Huyghe
Prof. Maarten Vansteenkiste
Tel. 09 264 91 35 – 09 264 64 13
Hein.Huyghe@UGent.be
Maarten.Vansteenkiste@UGent.be

“Met behulp van ecodriving 
kunnen heel wat mensen 
makkelijk 10 tot 15% zuiniger 
en dus ook milieuvriendelijker 
rijden.”

Hein Huyghe
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Op 1 oktober opende rector Paul Van Cauwenberge het nieuwe academiejaar 

aan de Universiteit Gent. Samen met vicerector Luc Moens begint hij aan zijn 

tweede mandaat. Tijdens zijn openingsrede ‘Nieuwe kansen in een tijd van crisis’ 

in de Aula was de nieuwe minister van Onderwijs Pascal Smet een aandachtige 

toehoorder. De rector legde onder andere de nadruk op de integratie tussen uni-

versiteiten en hogescholen met respect voor elkaars identiteit. De slaagkansen 

verhogen van eerstejaarsstudenten beschouwt hij als zijn grootste uitdaging.

 Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto: Hilde Christiaens

Het slagingspercentage 
bij de eerstejaars 

moet omhoog
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dat nog 30%. De verstandhouding 

tussen de Vlaamse universiteiten 

is ook goed. Met de VUB hebben 

we onder andere een strategische 

alliantie waarbij er voor gezorgd 

wordt dat er in elke instelling een 

kritisch aantal studenten aanwezig 

blijft om een richting te behouden. 

Mobiliteit tussen de universiteiten 

stimuleren is goed. Het zal echter 

nooit onze bedoeling zijn om een 

andere universiteit kaal te plukken. 

Trouwens, een degelijke Vlaamse 

universitaire aanwezigheid in Brus-

sel is een verantwoordelijkheid van 

de hele Vlaamse Gemeenschap. 

Met zes miljoen inwoners moeten 

we toch een lijn krijgen in ons uni-

versiteitslandschap? Dat bedoel 

ik onder andere met ‘Universiteit 

Vlaanderen’.”

Er is dan wel al samenwerking 

interuniversitair, maar het 

systeem van de ‘gesloten 

enveloppen’ werkt niet echt 

bemoedigend. 

“Dat is een pervers financierings-

systeem. Want terwijl de ene uni-

versiteit stijgt, daalt de andere. En 

als er goed werk wordt geleverd 

om het aantal doctoraten te laten 

stijgen, valt het niet op omdat de 

andere universiteiten ook stijgen. 

Zodra het echter een jaar minder 

gaat, moeten we wel inboeten. Die 

enveloppen zouden ‘open’ moeten 

zijn. Hetzelfde geldt voor het aantal 

inschrijvingen. Als er over alle uni-

versiteiten heen duizenden studen-

ten meer zijn ingeschreven, blijft de 

enveloppe toch gesloten. We moe-

ten het zelfs met minder doen. Hoe 

kunnen we dan de kwaliteit van het 

onderwijs behouden of verbeteren? 

per week komt spreken in het mid-

delbaar onderwijs over de materie 

aan de universiteit of hogeschool. 

En waarom geen proffen die vaak 

in de media verschijnen? Precies 

om die toegankelijkheid naar de 

universiteit te vergroten en het 

gepercipieerde elitaire karakter 

nog meer weg te nemen.” 

Hoe ziet u de integratie tussen 

universiteiten en hogescholen 

evolueren?

“Ik heb er begrip voor dat het 

moeilijk is voor de hogescholen om 

bepaalde opleidingen te academi-

seren – zoals industrieel ingenieur 

en vertaler-tolk – om ze daarna te 

moeten ‘afstaan’ aan een univer-

siteit. Veel geld zal er niet zijn om 

de integratie te financieren. Ik pleit 

voor een grondig debat waarbij 

met respect geluisterd wordt naar 

de verzuchtingen van alle betrok-

kenen en ik hoop dat de minister 

op korte termijn een beslissing 

neemt. Het gebrek aan middelen 

dat er vandaag is, wordt zo een 

opportuniteit om een gedragen en 

doordacht plan uit te werken tegen 

de tijd dat de middelen er wel zul-

len zijn.”

Ook tussen universiteiten ijvert 

u voor meer samenwerking in 

de plaats van competitie. De 

‘Universiteit Vlaanderen’ blijft u 

koesteren?

“Dat klopt. De ideologische ver-

schillen – die vroeger heel sterk 

aanwezig waren tussen de uni-

versiteiten – zijn nu niet meer zo 

uitgesproken. 20 jaar geleden ging 

70% van de West-Vlaamse stu-

denten naar Leuven. Nu bedraagt 

Meer studenten is niet gelijk 

aan minder kwaliteit omdat de 

randvoorwaarden verbeterd 

zijn. Hoe bedoelt u?

Paul Van Cauwenberge: “Zowel de 

overheid als de universiteit leveren 

een bijdrage om de universiteit 

toegankelijk te maken voor meer 

studenten zonder aan de kwaliteit 

van het onderwijs te raken. Zo 

lanceerde de overheid enkele jaren 

geleden het flexibiliseringsdecreet 

waardoor studenten zelf hun stu-

dieduur en studieprogramma kun-

nen aanpassen. Werkstudenten 

kunnen bijvoorbeeld hun eigen tra-

ject uitstippelen. De universiteit zal 

van haar kant het monitoraat ver-

der versterken. In totaal zorgen nu 

al tien extra personeelsleden voor 

een goede monitoraatwerking in 

de faculteiten. Vooral eerstejaars-

studenten geven we tijdens het 

monitoraat individuele begeleiding 

en helpen hen bij het zoeken naar 

de juiste studietechniek. Vaak ziet 

men trouwens de goede humanio-

rastudenten opduiken in het moni-

toraat. Het zou jammer zijn om die 

groep te laten verdrinken.”

Momenteel ligt het 

slagingspercentage bij de 

eerstejaarsstudenten rond de 

41%. Te laag volgens u?

“Jazeker. Aan de K.U.Leuven zitten 

ze net boven de 50%. De VUB en 

UA zitten tussen ons percentage 

en Leuven. Ik zou graag hebben dat 

de helft van onze eerstejaarsstu-

denten slaagt, of meer. Alles begint 

bij een juiste oriëntering en daar 

kan het al veel beter. We moeten 

de universiteiten een duidelijker 

gezicht geven bij de laatstejaars 

humaniorastudenten. Momenteel 

bestaan er geen officiële contact-

organen tussen de universiteiten 

en het middelbaar onderwijs. Ik 

betreur dat. Het zou goed zijn in-

dien er een professor 1 à 2 uurtjes 

“We moeten de universiteiten een duidelijker gezicht 
geven bij humaniorastudenten. Ik betreur dat er 
momenteel geen officiële contactorganen tussen de 
universiteiten en het middelbaar onderwijs bestaan.”
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beknibbelen? En dus ook de output 

beknotten? We zijn redelijke men-

sen, die redelijk willen behandeld 

worden. Er zijn voldoende andere 

sectoren waar men wel kan in 

snoeien door creatief te werk te 

gaan. We merken trouwens nu 

al een afname van contracten 

met de industrie. Er komen met 

andere woorden minder opdrach-

ten binnen. Afdanken zullen we 

niet doen, maar we zullen tijdelijk 

minder mensen kunnen aanwer-

ven. Onze overheid moet meer 

verantwoordelijkheid opnemen en 

focussen op wat echt belangrijk is. 

Het wordt een ongelooflijk interes-

sant jaar maar ik ben er 100% 

klaar voor.” 

kansen in een tijd van crisis’. 

Waar ligt voor u de uitdaging in 

een tijd van crisis?

“In crisistijd moeten de universitei-

ten als syndicalist voor onderwijs 

en onderzoek optreden. Dat kan 

misschien raar klinken. Maar wij 

moeten pleiten bij de regering 

dat ze niet snoeien in het domein 

waar ze eigenlijk in zouden moe-

ten investeren. Dat zou bijzonder 

kortzichtig zijn omdat we nu al 

achterstand hebben ten opzichte 

van andere landen. Vroeger waren 

we de beste leerling van de klas, 

terwijl we nu het contrast met de 

top van de klas dreigen te verlie-

zen. Hetzelfde geldt voor innovatie 

en onderzoek. Wil men daar op 

De UGent moet het nu stellen met 

acht miljoen euro voor onderhoud 

van onze 330 gebouwen. Dat is 

minder dan de helft van wat we 

eigenlijk nodig zouden hebben voor 

dat onderhoud.”

Om terug te keren naar de 

titel van uw toespraak ‘Nieuwe 

“In crisistijd moeten de universiteiten als 
syndicalist voor onderwijs en onderzoek 
optreden.”

  gastronomie en gastvrijheid in 
een authentiek kader

In het restaurant kan u terecht voor (zaken)lunches en diners. 
De loungebar serveert heerlijke ontbijten en verzorgde snacks.

Het Pand biedt het ideale stijlvolle kader voor congressen, seminaries 
en recepties. Het professioneel cateringteam van Club het Pand verzorgt uw   
evenement tot in de puntjes.

Iedereen is welkom in Club het Pand. Leden van de universitaire gemeenschap en 
UGent-alumni genieten van een korting.

Club het Pand is open elke weekdag van 8 tot 23 uur (keuken open van 12 tot 14 uur en van 
18 tot 21.30 uur) – reservatie via +32 (0)9 264 83 03
Catering voor congressen en seminaries: catering.Pand@UGent.be 

Club het Pand - Onderbergen 1 - 9000 Gent – www.UGent.be/clubhetpand 



K
oe

n 
Va

nm
ec

he
le

n,
 ‘M

ec
he

ls
e 

Re
d

ca
p

’, 
co

ur
te

sy
 V

en
ic

ep
ro

je
ct

Op Lineart presenteert een selectie van galeries hedendaagse en 
moderne kunstwerken van de laatste honderd jaar. Lineart is aan 
zijn 28ste editie toe en is daarmee de kunstbeurs met de rijkste traditie 
in de Benelux. Het is de marktplaats bij uitstek voor de kunstminnaar, 
waar vlot nieuwe contacten gelegd worden tussen galeristen en 
bezoekers van over de hele wereld.
Op Lineart 2009 ontdek je en koop je moderne en hedendaagse 
kunst, design, digitale kunst, fotografi e en etnische kunst.
Lineart vindt plaats in Flanders Expo, Gent – in het 
welvarende hart van Vlaanderen, op slechts een 
half uur rijden van Brussel.
Kom erbij: www.lineart.be
Combineer Lineart met Kunstweek: een hele reeks niet te missen 
kunstevenementen op verschillende locaties in Gent.

kunst, design, digitale kunst, fotografi e en etnische kunst.

Bezoek de kunstbeurs!

www.lineart.be

www.nmbs.be
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groot de kans daarop is, valt niet te 

zeggen, aldus Kristien Van Reeth.

Belangrijke rol voor varken
Naar het belangrijke mechanisme 

waarbij doorheen de jaren een 

afweer wordt opgebouwd die be-

scherming biedt tegen tamelijk 

sterk verschillende nieuwe influ-

enzavirussen, doet Kristien Van 

Reeth al jaren onderzoek bij het 

varken, een erg geschikt proefmo-

del voor infecties met het griep-

virus.

“Eerst stellen we varkens bloot aan 

een bepaald influenzavirus. Eén of 

meerdere maanden later confron-

teren we de dieren met een ander 

virus. We gaan na of ze er beter 

tegen bestand zijn dan varkens 

zonder enige vooraf bestaande 

immuniteit, en welke afweerme-

zeker minder erg dan de Spaanse 

griep. In 1918-19 kostte die laat-

ste miljoenen mensen het leven”, 

stelt Van Reeth. “Volgens mij kan 

het ook niet meer zo ver komen, 

omdat onze kennis over influenza 

veel groter is.”

De mortaliteit van het A/H1N1-

virus is in België inderdaad niet 

groter dan die van de seizoens-

griep, aldus het Interministerieel 

Commissariaat Influenza in oktober 

2009. “Wellicht zullen dit griepsei-

zoen meer mensen een griepin-

fectie oplopen, maar daar blijft het 

voorlopig bij”, aldus Leroux-Roels.

“Toch mogen we het virus niet on-

derschatten. Griepvirussen zijn on-

voorspelbaar, en hebben een grote 

biologische flexibiliteit”, waarschuwt 

hij. Het A/H1N1-virus zou dus 

gevaarlijker kunnen worden. Hoe 

“Mensen die vóór 1957 geboren 

zijn, blijken redelijk bestand te zijn 

tegen het A/H1N1-virus dat de 

Mexicaanse griep veroorzaakt. Ze 

hebben antistoffen tegen griep- of 

influenzavirussen die in de jaren 50 

en daarvoor circuleerden, en het 

nieuwe virus verschilt daar slechts 

lichtjes van”, vertelt Kristien Van 

Reeth, viroloog aan de faculteit 

Diergeneeskunde en varkensinflu-

enzaexperte.

“Bovendien blijken ook jongere 

mensen antistoffen tegen de Mexi-

caanse griep te hebben, wat hoop-

gevend is”, vult Geert Leroux-Roels 

aan, vaccindeskundige van de facul-

teit Geneeskunde en Gezondheids-

wetenschappen.

Geen miljoenen doden
“Dankzij de vooraf opgebouwde 

immuniteit is de Mexicaanse griep 

dus veel milder dan de grieppan-

demieën uit 1957 en 1968, en 

Toen in maart 2009 de Mexicaanse 

griep opdook, leek een doemscenario in 

de maak. Maar hoewel enkele Belgen 

aan de gevolgen van de Mexicaanse 

griep stierven, blijft een abnormaal  

grote golf van al dan niet dodelijke 

slachtoffers in ons land voorlopig uit. 

“We geloven meer en meer dat die er 

niet zal komen”, aldus Geert Leroux-

Roels en Kristien Van Reeth.

Auteur: Tom Dejonghe | Foto’s: Toon Coussement

“Het Mexicaanse-griepvirus is zo goed als 
zeker afkomstig van het varken.”

Mexicaanse griep 
niet al te pikant
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Het UZ Gent werkte mee aan de 

opstelling van een business con-

tinuity plan voor alle Belgische 

ziekenhuizen. “Dat moet een ant-

woord bieden op de vraag: hoe 

kan een ziekenhuis een grotere 

toestroom van patiënten opvangen, 

en dit op een moment dat het per-

soneel ook ziek kan worden?”

“Voor ons ziekenhuis ligt een gede-

tailleerd scenario klaar. We zullen 

de besmette en niet-besmette pa-

tiënten zo goed mogelijk scheiden, 

door ze in verschillende afdelingen 

van het ziekenhuis onder te bren-

gen en door apart personeel te 

laten verzorgen”, legt Geert Leroux-

Roels uit.

“Als er een massale toestroom van 

veel ernstig zieken komt, zullen we 

andere minder dringende medi-

sche ingrepen en opnamen moe-

ten uitstellen. Maar ik verwacht 

niet dat het zo ver komt.”

“Vroeger werd ons experimenteel 

onderzoek naar influenza bij varkens 

stiefmoederlijk behandeld, maar nu 

ziet men het belang ervan in”, merkt 

Van Reeth op. “De voorvader van 

één van de twee virussen waarvan 

het A/H1N1-virus afkomstig is, 

werd ontdekt door mijn voorganger, 

prof. Pensaert, in 1979. Hij was 

toen één van de weinige onderzoe-

kers wereldwijd die zich bezighield 

met varkensinfluenza.”

Vaccin in het land
Vanaf eind oktober of begin novem-

ber werden de eerste vaccins tegen 

de Mexicaanse griep in België toege-

diend. Klinische studies wijzen erop 

dat één dosis van het vaccin volstaat 

om bij gezonde volwassenen een 

adequate bescherming op te wek-

ken. “Eerst werden de zorgverleners, 

zoals die van het UZ Gent, ingeënt en 

daarna de risicogroepen: zwangere 

vrouwen en chronisch zieken”, vertelt 

Leroux-Roels. 

Volgens hem is het door België 

gekochte vaccin een veilig product. 

De mogelijke bijwerkingen ervan 

zijn in de voorbije jaren grondig 

onderzocht tijdens talrijke klinische 

studies naar mogelijke vaccins 

tegen het vogelgriepvirus. Het 

vaccin tegen de Mexicaanse griep 

is op precies dezelfde wijze gepro-

duceerd als het vogelgriepvaccin 

maar bevat enkel een ander wer-

kend element. Ondertussen zijn ook 

klinische studies naar mogelijke 

bijwerkingen van het Mexicaanse-

griepvaccin aan de gang, maar 

vooralsnog werden er geen noe-

menswaardige neveneffecten ge-

constateerd.

Rampscenario ligt klaar
Binnen de UGent werden hygiëne-

instructies verspreid. “Infecties zijn 

daarmee niet te voorkomen, maar 

de verspreiding kan er wel door 

worden vertraagd”, aldus Leroux-

Roels.

chanismen belangrijk zijn voor deze 

kruisbescherming.”

Varkens spelen mogelijk ook een 

grote rol in het ontstaan van influ-

enzapandemieën, zoals de Mexi-

caanse griep. “Men neemt aan dat 

nieuwe influenzavirussen steeds 

afkomstig zijn van wilde vogels. Een 

populaire hypothese stelt dat deze 

virussen langs het varken moeten 

passeren om zich aan te passen 

aan de mens.” Deze stelling is ech-

ter onbewezen, wegens een gebrek 

aan relevante experimentele stu-

dies.

Desalniettemin is het nieuwe virus 

zo goed als zeker afkomstig van 

varkens, weet Kristien Van Reeth. 

De exacte ontstaansgeschiedenis 

ervan en de manier waarop de eer-

ste mensen besmet zijn geraakt, 

zijn echter onduidelijk, vooral om-

dat de virussen die onder varkens 

circuleren te weinig zijn opgevolgd. 

Onderzoek naar cruciale 
vraagstukken
“Nieuw en uitzonderlijk is dat het 

A/H1N1-virus zich na de over-

dracht van het varken op de mens 

verder succesvol kon verspreiden 

onder de mensen. Hoe dat mogelijk 

was en hoe het zich kon aanpassen 

aan de mens, zijn cruciale vraag-

stukken”, vertelt Van Reeth.

Daarom zullen zij en haar collega-

onderzoekers proberen te achter-

halen welke genetische wijzigingen 

het virus hiervoor moet ondergaan. 

Bij dit onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van de fret, een ander erg 

geschikt proefmodel voor infecties 

met het griepvirus.

Info p 
Kristien Van Reeth
Vakgroep Virologie, Parasitologie  
en Immunologie
Tel. 09 264 73 69
Kristien.VanReeth@UGent.be 

Geert Leroux-Roels
Vakgroep Klinische Biologie, 
Microbiologie en Immunologie
Tel. 09 332 34 22
Geert.LerouxRoels@UGent.be

“Griepvirussen zijn onvoorspelbaar 
en biologisch erg flexibel, waardoor 
ze gevaarlijker kunnen worden.”

Deze ingewikkelde 
test wordt het 
meest gebruikt 

om na te gaan of 
een griepvaccin 

voldoende 
doeltreffend is.
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agenda
p UITDAGINGEN VOOR ONDERWIJS  

| 16-11-2009

Dag van de Onderwijsinnovatie

Op 16 november 2009 wordt de Tweede Dag van de 

Onderwijsinnovatie georganiseerd waarbij verschillende 

facetten van onderwijsvernieuwing aan bod komen. De 

aanpak, ontwikkelde expertise, toekomstige uitdagingen 

en de relatie met onderzoek bij onderwijsinnovatie wor-

den belicht en ervaringen kunnen gedeeld worden. 

Iedereen met interesse voor onderwijsvernieuwing 

wordt van harte uitgenodigd op deze studiedag.  

Inschrijven is mogelijk via de website.

Jan.Velghe@UGent.be | www.onderwijsinnovatie.UGent.be

p EVA EUROPE GENèVE 2009  

| 25 EN 26-11-2009

Eerste Earned Value conferentie in Europa

Earned Value Management (EVM) is een methodologie 

om projectopvolging – met berekening van tijd, kosten 

en scope – in goede banen te leiden. Het doel is om een 

correcte weergave van de performantie van een project 

te krijgen en zo de gepaste bijsturende acties te kunnen 

ondernemen als het project dreigt te falen. 

De allereerste EVA Europe conferentie wordt gehouden 

in de CERN gebouwen in Geneve (Zwitserland), in sa-

menwerking met de Geneva School of Business Admi-

nistration. De bedoeling is zowel onderzoekers als prak-

tijkmensen samen te brengen om hun kennis te delen 

en de behoefte voor verder onderzoek te exploreren. 

Mario.Vanhoucke@UGent.be | www.eva-europe.eu 

p DE SMAAK VAN WATER | 13-11-2009

Colloquium ‘Essence of Water’

Water. Alledaags, maar toch onbegrijpelijk en domine-

rend. Het zorgt voor alle leven, past zich aan als een 

kameleon, is kleurloos, geurloos en kan zich muteren 

in drie fascinerende gedaantes. We leven op ‘de blau-

we planeet’, maar hoe goed kennen we water? Wat 

is the essence of water? Diverse aspecten van dit 

schijnbaar overvloedig element komen aan bod tijdens 

dit wetenschappelijk colloquium. Sprekers en organisa-

ties met wereldwijde bekendheid komen hun bevindin-

gen en hun visie op het waterbeleid toelichten, waarna 

ruimte voorzien is voor een stevige discussie. 

Essenceofwater@UGent.be | www.essenceofwater.UGent.be

p INGENIEURS LATEN ONDERZOEK ZIEN  

| 09-12-2009

10e doctoraatssymposium

Het doel van het Doctoraatssymposium is een betere 

zichtbaarheid te geven aan het onderzoekswerk dat 

aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de 

UGent verricht wordt. Het laat de verscheidene on-

derzoeksgroepen, en in het bijzonder hun doctoraats-

studenten, toe meer te leren over elkaars onderzoek, 

wat mogelijke samenwerking tussen deze groepen 

kan stimuleren. Het is ook een gelegenheid voor stu-

denten (in het bijzonder voor laatstejaarsstudenten) 

om kennis te maken met de wetenschappelijke on-

derzoeksactiviteiten aan de faculteit. Tenslotte is het 

ook bedoeld voor mensen van buiten de universiteit: 

de wetenschappelijke pers, de industrie, het onderwijs 

enz. Zo wordt een globaal overzicht gegeven van het 

onderzoek dat aan de faculteit verricht wordt.

Harald.Devos@UGent.be | http://symposium.elis.UGent.be 

p 75 JAAR GUSB | 8 T.E.M. 20-12-2009

Jubileumtentoonstelling

Het GUSB, het universitaire sportcentrum aan de Wa-

tersportbaan, viert zijn 75e verjaardag. Naar aanleiding 

van het jubileum loopt in december een overzichtsten-

toonstelling in de patio van het GUSB over historiek, top-

sport en studies, en diverse disciplines zoals alpinisme, 

vechtsporten en zwemsporten. Van 4 tot 15 januari 

2010 verhuist dezelfde expositie naar de ingangshall 

van het Rectoraat aan de Sint-Pietersnieuwstraat.  
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Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

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

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

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

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

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

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

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

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

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 20/04/09   12:33
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ZOU JE ME  
 ANDERS BEKIJKEN 

ALS IK SEROPOSITIEF WAS?
SLUIT HIV UIT. NIET WIE SEROPOSITIEF IS.

Freek Braeckman

advert_ugent_freekbraeckman.indd   1 8/10/2009   15:32:11



Kinderkankerfonds vzw 
   

www.kinderkankerfonds.be
Voorzitter Prof. Dr. Yves Benoit
Contact: catharina.waelput@kinderkankerfonds.be 

1K5 - De Pintelaan 185 - 9000 Gent
Tel 09 332 24 33 - Fax 09 332 38 79

Bankrekening 285-0305382-55
Giften vanaf 30€ zijn fiscaal aftrekbaarvzw

20 jaar zorg
Koester thuiszorgproject

Logistieke steun afdeling

Financiële steun voor gezinnen

Jongerenwerking

deLIEving: opvang voor broers en zussen

Wetenschappelijk onderzoek
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p Erasmus voor gevorderden
p Mexicaanse griep niet al te pikant


