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UGent-alumni bewandelen 
diplomatieke weg

 Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem
T 09 282 31 44 - F 09 282 90 58

info@auberge-du-pecheur.be

www.auberge-du-pecheur.be

Met haar sublieme ligging langs de boorden 

van de Leie, is Auberge du Pêcheur 

een gedroomde en rustige locatie voor 

seminaries, evenementen, feesten en 

overnachtingen. 

Zowel restaurant Orangerie als brasserie 

The Green bieden u buiten gastronomie 

ook comfort en onthaasting. 
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De media 
in de 21e eeuw

Met de reeks “Alumni Toptalent” 
nodigen we één van onze topalumni uit 
om een lezing te geven voor hun collega-
alumni. Achteraf heeft u uitgebreid de 
mogelijkheid om andere alumni te 
ontmoeten en te netwerken bij een 
drankje en een hapje. 

Peter Vandermeersch 

Inschrijven via e-mail naar alumni@UGent.be.  Prijs: €10. U kan uw inschrijving vervol-
ledigen door 10 euro p.p. over te schrijven op ons rekeningnummer 390-0965938-67. 

Beleef

Merelbeke

De krijtlijnen voor energie zuinig wonen die 
Bostoen heeft uitgetekend voor huizen, 
kunnen ook worden toegepast op grotere 
projecten zoals appartementsgebouwen. 
Dit betekent dat Bostoen ook bij de bouw 
van appartementsgebouwen voor ver-
koop of verhuur binnen elk budget totaal-
oplossingen aanbiedt.

Interesse?
Jan & Katrin Van Steenberghe
0477 89 80 16 - 052 42 77 48
Hoofdzetel 09 216 16 20

www.bostoen.be

Wederikweg
9820 Merelbeke

> Appartement 
vanaf € 194.500

> Garage 
vanaf € 15.000

Nu te koop
van Bostoen

Beleef Herzele

GroeneMeer
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Interesse?
Jan & Katrin Van Steenberghe
0477 89 80 16 - 052 42 77 48
Hoofdzetel 09 216 16 20

www.bostoen.be
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Nu te koop
van Bostoen

> Grond + Laagenergie woning 
(HOB) vanaf € 227.900

Kijkwoning
GroeneMeer - Tuinwijkstraat 14
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Edito
Een blijvende band met de UGent

Dit magazine is een speciale editie voor iedereen die recent of al 

wat langer geleden afzwaaide aan de UGent: meer dan 90.000 oud-

UGent’ers die samen een krachtig netwerk vormen in onze samen-

leving. Eén van de belangrijke doelstellingen van de UGent is een  

actieve, inspirerende en wederzijdse relatie met haar alumni. Aange-

zien de alumni het imago en de kwaliteit van de universiteit naar buiten 

dragen, zijn zij immers de ambassadeurs van de UGent. Ook letterlijk, 

want in deze editie vertellen vier alumni met een diplomatieke loopbaan 

hun verhaal.

Er waait een nieuwe wind door de alumniwerking van de UGent: meer 

en andere activiteiten staan op de agenda. Naast alle huidige activi-

teiten wordt er hard gewerkt aan de op korte termijn te realiseren 

en verder uit te bouwen extra activiteiten en faciliteiten. Eind juni komt 

de eerste spreker in de reeks ‘Alumni Toptalent’ aan het woord. In 

deze reeks nodigen we één van onze topalumni uit een boeiende lezing 

te geven in hun Alma Mater. Aansluitend voorzien we de mogelijkheid 

om uitgebreid na te praten en te netwerken. 

Daarnaast ben ik verheugd te zien hoeveel oud-studenten zelf het  

initiatief nemen en een alumnivereniging binnen hun faculteit oprichten. 

Binnen de UGent bestaan momenteel meer dan 23 alumniverenigingen, 

waarvan steeds meer – in samenwerking met UGent Alumni – ook de 

UGent-alumnusvoordelenkaart aanbieden. 

Ten slotte komt u ons ook steeds vaker online tegen. Zo bieden we  

u een online agenda met centrale en facultaire alumni-activiteiten,  

een alumni-databank en alumni-nieuws aan. Kijkt u ook eens op  

www.UGent.be/alumni?

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

dragen en hoop u alvast te mogen verwelkomen op Alumni Toptalent 

met Peter Vandermeersch op 24 juni!

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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UGent-onderzoekers besturen   
robot via hersensignalen p

Vijf onderzoeksplatformen 
speerpuntenbeleid bekend p 
De kogel is door de kerk. De vijf multidisciplinaire 

onderzoeksplatformen van het speerpuntenbeleid 

zijn bekend en kunnen nog voor de zomer van start 

gaan. Directeur Onderzoeksaangelegenheden Ignace  

Lemahieu is alvast opgetogen over het resultaat.
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tastisch om met mijn ouders op reis 

te gaan. Ooit gingen we naar Italië, 

wat toen nog een hele onderneming 

was. Dat liet een sterke indruk na. 

Het buitenland had iets mysterieus, 

iets fascinerends. Ik opteerde voor 

de richting rechten omdat dit een 

brede opleiding is die de weg naar 

het buitenland open zou laten.”

Ook het vakgebied van de 

diplomatie heeft iets mysterieus. 

Wat trekt u er in aan?

“Het aantrekkelijke van het vak is 

dat je de wijde wereld intrekt en 

voortdurend in contact bent met 

mensen uit een andere leef- en 

denkwereld. Hun referentiekaders 

zijn vaak anders. Elkaar leren begrij-

pen en respecteren, en samen pro-

blemen oplossen, daar gaat het om. 

Die denkoefening is heel verrijkend.”

U werkte op verschillende 

plaatsen. Welke blijven u bij? 

Was de diplomatie een droom 

toen u aan de universiteit 

studeerde?

“Al toen ik een jaar of negen jaar 

was, wilde ik in het buitenland leven 

en werken. Zo vond ik het altijd fan-

Verschillende alumni van de Universi-

teit Gent kozen voor een loopbaan in 

de diplomatie. Ze werken wereldwijd 

en beleven cruciale momenten in de 

geschiedenis soms van zeer dichtbij. 

Hoe denken ze terug aan hun studen-

tenjaren, was hun universitaire oplei-

ding bepalend voor hun carrière en wat 

vinden ze van hun functie? 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Caroline Vincart

UGent-alumni in de diplomatie

“We zijn nomaden”

“Het buitenland leek mysterieus”

Ambassadeur Johan Verbeke was onder meer aan de slag in Beiroet 

en Bujumbura, bij de Europese Unie, in Washington en New York. 

Sinds kort werkt hij in Londen. 
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“Ik verloor een stuk van mijn hart 

in het Midden-Oosten. Hoe proble-

matisch deze regio ook is, het is 

één van de meest interessante. 

Landen als Libanon, Jordanië, Syrië 

of Israël laten je niet onverschillig. 

Sinds kort verblijf ik in Londen. We 

zijn nomaden, elke post brengt 

nieuwe uitdagingen mee. Vaak is 

er een aanpassingsperiode nodig, 

bijvoorbeeld toen ik plots in Bujum-

bura terechtkwam. In Londen is dat 

natuurlijk heel anders, je bent er 

gewoon thuis.”

Boden uw studies aan de 

Universiteit Gent een voldoende 

basis voor zo’n loopbaan? 

“Ik herinner me vooral het levende 

recht zoals het uit de rechtspraak 

blijkt. Soms moesten we ellenlange 

arresten van het Hof van Cas-

satie tot op het bot ontrafelen. 

Ik deed dat graag. Het was heel 

boeiend om te zien hoe complexe 

redeneringen in elkaar zitten. Het 

opbouwen van een overtuigende 

argumentatie is belangrijk in het 

recht, en ook in de diplomatie.” 

Vond u die studentenjaren 

een leuke periode?

“Ik was heel graag student. Ik com-

bineerde Rechten met Filosofie. 

Aanvankelijk vond ik de opleiding 

rechten nogal stroef en traag, we 

zaten bovendien met zowat vier-

honderd studenten in het audito-

rium. Voor Filosofie waren we met 

een groepje van een tiental studen-

ten en was er een nogal levendige 

interactie. De complementariteit 

was heel leuk. Later ging ik ook aan 

Yale University studeren. Daar was 

de sfeer heel anders, het lesgeven 

was er veel directer. We kregen er 

voortdurend cases die we moesten 

analyseren. Op die manier moesten 

we de onderliggende rechtsregels 

op het spoor komen.”  

Waarom kiest u voor 

diplomatie?

“Ik hou van verandering. Diplomatie 

betekent dat je om de vier jaar een 

nieuwe start maakt en dat trekt 

me fel aan. Je verlegt telkens je 

grenzen en dat houdt je wakker. 

Zowel professioneel als privé is het 

een prima uitdaging.”

Nu werkt u als attaché 

bij de Permanente 

Vertegenwoordiging van België  

bij de Europese Unie. 

Wat houdt uw opdracht in?

“België heeft in heel wat landen 

ambassades, dat zijn bilaterale 

posten. Daarnaast zijn er ook diplo-

maten die België vertegenwoordi-

gen bij internationale instellingen: 

het multilaterale luik. Deze posten 

noemt men Permanente Vertegen-

woordigingen. Mijn taak op de Per-

manente Vertegenwoordiging van 

België bij de EU bestaat erin dat ik 

voor België alle dossiers rond volks-

gezondheid en geneesmiddelen 

opvolg die op Europees vlak worden 

onderhandeld. Met het Belgisch 

Voorzitterschap van de Europese 

Unie voor de deur is dat best wel 

een spannende opdracht.”

Waar zou u nog willen werken?

“De EU is heel boeiend. Maar ik heb 

ook een voorliefde voor Azië. We 

zien wel hoe het loopt, mijn uit-

gangspunt is om overal het beste 

van te maken. Het zijn kansen die 

je krijgt en die moet je waarmaken. 

Het Belgisch diplomatieke korps 

is vrij klein. Dat creëert een soort 

“De samenwerking is vaak intens”

Marleen Steenbrugghe werkt momenteel bij de Permanente Ver

tegenwoordiging van België bij de EU. Ze staat aan de start van haar 

diplomatieke loopbaan. Dat die loopbaan zeer gevarieerd zal zijn, 

spreekt haar erg aan.

groepsgevoel. We zijn immers ook 

aangewezen op elkaar. Op een klei-

ne post werken er vaak maar twee 

of drie mensen. De samenwerking 

is dan heel intensief. Als je ergens 

nieuw bent, is het bovendien handig 

als je aan een voorganger tips kunt 

vragen, bijvoorbeeld over scholen 

of ziekenhuizen.”

Welke opleiding volgde u?

“In Gent studeerde ik Rechten, 

daarna volgde ik aan de K.U.Leuven 

Internationale Betrekkingen. Rech-

ten vormen een prima voorberei-

ding op de diplomatie, want vaak 

zijn juridische teksten belangrijk 

bij onderhandelingen. Je leert er 

logisch denken en argumentaties 

opbouwen. Zowel in Leuven als 

in Gent speelt de universiteit een 

prominente rol, maar in Gent heb 

je het voordeel dat er daarnaast 

nog een hele stad is. Er is een 

ruim sociaal en cultureel leven. Als 

student kun je je op verschillende 

vlakken ontplooien. Fijn is dat je aan 

de universiteit de basis legt voor 

je persoonlijke netwerk. Je leert er 

immers mensen kennen die her en 

der terechtkomen.” 
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Wat trok u aan in 

de diplomatieke wereld? 

“Toen ik zeventien was, wilde ik de 

wereld leren kennen en nagaan 

hoe ik er iets aan zou kunnen bij-

dragen. Bij mijn keuze kwam dus 

zeker ook een vorm van idealisme 

kijken. Ik wou het diplomatieke exa-

men afleggen. De universiteit heeft 

me daarbij goed op weg geholpen. 

Zo konden we proefexamens voor 

diplomatieke diensten afleggen. 

De universiteit organiseerde die, 

wat voor mij prima was. Ik ben de 

UGent dan ook dankbaar.”

Beleefde u een leuke tijd  

toen u studeerde in Gent?

“Ik woonde in Antwerpen en mocht 

kiezen tussen Brussel en Gent. Om-

dat ik in Gent op kot mocht gaan, 

was de keuze snel gemaakt. Gent 

is voor mij de stad van de vrijheid 

omdat ik voor het eerst van huis 

kon. Ik ontmoette er mijn vrouw en 

we woonden er een tijdje samen. 

Daardoor is de band met de stad 

nog sterker geworden.”

Welke attitudes heb je nodig 

om een goede diplomaat te 

zijn?

“Nieuwsgierigheid is cruciaal. Je 

moet openstaan voor anderen, 

voor het waarom van wat er 

gebeurt. Ook belangrijk is dat je 

een goed inzicht hebt in wat je op-

dracht is en wat het profiel is van 

het land dat je vertegenwoordigt. 

Die combinatie van openstaan voor 

andere landen en toch jezelf blijven, 

is in mijn ogen essentieel.”

België is een klein en complex 

land. Maakt dat uw opdracht 

niet moeilijker?

“Alleen Belgen zeggen dat het land 

klein is, zoiets moet je relativeren. 

We staan immers op de 17de 

plaats in de wereld als het gaat 

om het BNP. België had in het 

verleden enkele politici die een 

belangrijke rol speelden. Nog altijd 

staan we om een aantal kwalitei-

ten bekend, recent bleek dat met 

de aanstelling van Herman Van 

Rompuy als eerste president van 

de EU. We slagen er vaak in om 

een duurzame synthese te maken 

van verschillende belangen en me-

ningen, ook al kost het soms tijd 

en moeite.”

U werkte ook op Europees 

niveau. Wat is de rol van 

diplomaten bij knelpunten 

zoals de financiële situatie 

van Griekenland?

“Op dergelijke momenten is er 

heel veel overleg tussen politici, 

maar ook tussen diplomaten. In 

Brussel zijn er uiteraard diplo-

maten die aan de Europese Unie 

verbonden zijn. Maar ook in alle 

hoofdsteden worden dergelijke 

situaties heel goed opgevolgd. 

Want het is cruciaal om te weten 

hoe een land zich opstelt. Het zijn 

weken van heel intens praten, 

luisteren en communiceren. Nu de 

crisis iets minder acuut is, hebben 

we de kans om na te gaan wat er 

precies is misgelopen en welke 

mogelijkheden er zijn.”

In welke landen wilt u in de 

toekomst nog aan de slag?

“Ik had heel veel geluk tot nu toe 

omdat ik enkele historische om-

wentelingen meemaakte. Ik leefde 

in Moskou tijdens de overgang 

van het communisme naar het 

huidige systeem. Toen in 1989 de 

Berlijnse Muur viel, was ik in Duits-

land aan het werk. Ook genoot ik 

heel erg van de vier jaar dat ik in 

de Verenigde Staten werkte. Nu 

werk ik in Rome, een prachtige 

stad. Wel wil ik graag nog een 

keer terug naar Duitsland. Ik ging 

er weg in 1992. Er werd in die 

periode beslist om van Berlijn de 

hoofdstad te maken. We vroegen 

ons toen af wat de plaats van het 

land in Europa zou zijn. De hele vo-

rige eeuw worstelden we met die 

vraag. Nu duikt ze weer op, maar 

volgens mij ten onrechte. Duits-

land hoort bij de EU en neemt als 

lidstaat ook zijn verantwoordelijk-

heid op. Ik zou dit graag van dich-

terbij bekijken.” 

“Keerpunten in de geschiedenis”
Ambassadeur Jan De Bock is Belgisch ambassadeur in Rome. Hij verbleef  

eerder onder andere in Moskou, New York en Duitsland en maakte  

belangrijke gebeurtenissen mee, zoals de val van de Berlijnse Muur.
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Waarom de keuze voor 

de diplomatie? 

“Die keuze heb ik vrij laat genomen, 

na mijn initiële studies Kunstwe-

tenschappen en Vergelijkende 

Cultuurwetenschappen aan de 

UGent. Ik wilde graag een job in 

een internationale omgeving, liefst 

in het buitenland. Een job waarin 

ik ook kon geloven of waarbij ik het 

gevoel zou hebben iets positiefs bij 

te dragen aan de relaties tussen 

mensen met een verschillende cul-

turele achtergrond en een andere 

geschiedenis. Zo is mijn interesse 

in de diplomatie ontstaan.”

Hoe viel dat voor u in het begin 

mee?

“Het eerste jaar in Brussel was 

vooral heel informatief en ook wel 

heel leuk. De groep stagiaires die 

aantrad in 2008 was uitzonderlijk 

groot, maar toch was het een heel 

hechte groep waarmee ik nog 

steeds contact onderhoud via e-mail 

en Facebook. Het tweede jaar op 

post is ook heel boeiend maar een 

stuk moeilijker. De organisatie van 

de verhuis en de aanpassing aan 

een andere cultuur vergen op zich 

al heel wat energie. Bovendien werd 

ik onmiddellijk tot Eerste Secretaris 

(eerste diplomatieke medewerker 

van de ambassadeur) benoemd en 

functioneer ik als Politieke en Eco-

nomische Raad voor maar liefst vijf 

landen: Senegal, Gambia, Kaapver-

dië, Guinee en Guinee-Bissau. Naast 

Senegal vergen vooral die twee 

laatste landen heel wat opvolging: ik 

was nog geen maand op post of er 

vond op 28 september 2009 een 

bloedbad plaats in Guinee. Intussen 

is de situatie er rustiger en werd 

een overgangsregering aangesteld, 

maar de situatie blijft precair. In 

Guinee-Bissau was er begin april 

nog een machtsgreep in het leger. 

De situatie is daar nog niet volledig 

uitgeklaard.” 

Welke verwachtingen koestert 

u? Welke standplaatsen?

“Ik wil zowel in bilaterale als in 

multilaterale posten functioneren. 

Ik denk dat het belangrijk is om de 

werking van beide soorten posten 

goed te kennen om tot een betere 

verstandhouding en samenwer-

king te komen. Ik wil ook graag op 

verschillende continenten wonen, 

maar geef misschien toch wel de 

voorkeur aan landen waar men 

Spaans of Portugees spreekt om-

dat ik die talen graag goed wil le-

ren. Ik hoop zeker ook een keer bij 

de Verenigde Naties in New York 

gepost te worden.”

Voor uw diplomatieke loopbaan 

werkte u als onderzoekster aan 

de faculteit Politieke en Sociale 

Wetenschappen van de UGent. 

Komt deze ervaring van pas? 

“Jazeker. Ik schrijf regelmatig rap-

porten over gebeurtenissen in de 

regio. De belangrijkste vaardighe-

den die ik als onderzoekster heb 

ontwikkeld zijn het kritisch bena-

deren van al de informatie die we 

ontvangen en voorzichtig zijn in het 

formuleren van wat je wil zeggen. 

Helder formuleren, duidelijk syn-

thetiseren en een onderscheid ma-

ken tussen de gegevens waarover 

je beschikt en je eigen interpretatie 

van de feiten zijn essentiële troeven 

voor een diplomaat. Ook die vaardig-

heden leer je als onderzoekster.” 

Hoe denkt u intussen terug aan 

uw studentenjaren?

“Ik heb over het algemeen een 

goede tijd gehad aan de universiteit. 

Ik ging nooit graag naar de middel-

bare school, maar studeren aan de 

universiteit vond ik wel heel boeiend. 

Je hebt veel vrijheid om je in de 

materie te verdiepen die jou interes-

seert en dat vind ik zeer positief.”

 

“Machtsgreep in het leger” 
An Ghys is momenteel verbonden aan de ambassade van Senegal.  

Ze vertegenwoordigt vijf landen. In enkele daarvan heerste er  

recent politieke onrust.

Oefening in diplomatie
Hoe de wereld eruitziet, wordt op verschil

lende niveaus bepaald. Tal van internationale  

organisaties maken overleg tussen landen 

onderling mogelijk. Diplomaten spelen daar

bij een belangrijke rol. Studenten wereldwijd 

kunnen alvast de sfeer proeven in het project 

WorldMUN van Harvard University. Daar wordt 

een week lang de werking van de Verenigde 

Naties in scène gezet. 

Ook de Universiteit Gent is vertegenwoordigd 

in dit project. Let wel, het gaat om diplomatie. 

Dat betekent dat je niet je eigen mening naar 

voren schuift, wel het standpunt van het land 

dat je vertegenwoordigt. Er wordt ook in the

matische comités gewerkt. De UGent richtte 

alvast UGentMUN op om studenten te selecte

ren en te helpen bij hun voorbereiding. 

www.UGentMUN.UGent.be 
www.WorldMun.org
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Verbondsquiz
23 oktober, 19.00 u - 
Feestzaal FBW, 
Coupure links 653, Gent

De mentale voorbereiding kan van 
start gaan, want ook dit jaar worden 
jullie weer verwacht op een intel-
lectueel uitdagende en emotioneel 
verrijkende quiz, georganiseerd 
door het Verbond. Deze editie zal als 
vanouds aan jong en oud, sportief 
en ‘into gossip’, geschiedkundige en 
wetenschapper de kans geven om 
zich te bewijzen en te strijden voor 
de vereeuwiging als tijdelijke bezitter 
van de fel begeerde Gouden Hamer!
Laat u niet kennen en stel een ploeg 
samen van vier vrienden en laat u 
meeslepen in de strijdlust! Vloeibaar 
krachtvoer wordt voorzien ...
 
Inschrijven via www.fbw.UGent.be/
verbond of verbond@fbw.UGent.be 
t.e.m. 14 oktober 
Prijs: 15 euro per ploeg

Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen

Vereniging der Geneesheren, 
Oud-Studenten der Universiteit 
te Gent

Farmacotherapeutisch 
Bijblijven 
15 september - 20.30-22.30 u, 
UZ Gent - auditorium C, 
De Pintelaan 185, Gent

Navormingscolloquium voor artsen, 
apothekers, studenten Genees-
kunde en Farmacie omtrent nieuwe 
geneesmiddelen en een bespreking 
van actuele onderwerpen in de far-
macotherapie.

Inschrijven: via alumni.geneesheren
@UGent.be t.e.m. 10/09/2010
Prijs: 3 euro voor Alumni-leden, 
15 euro voor niet-leden, gratis voor 
artsen-in-opleiding en studenten.

Vlaamse gezondheidshulp in 
de Stille Oceaan
22 september - 20.30-22.30 u, 
UZ Gent - auditorium C, 
De Pintelaan 185, Gent m

Inschrijven: via alumni@UGent.be 
t.e.m. 31 juli. Beperkt aantal tickets 
beschikbaar!
Prijs: 30 euro p.p. (voor ticket in 
rang 2; prijs zonder korting: 47 euro)

Accenta 2010
11 tot en met 19 september 

Naar jaarlijkse traditie is de Associa-
tie Universiteit Gent ook dit jaar 
opnieuw van de partij op Accenta. 
Iedereen wordt van harte uitgeno-
digd om een kijkje te nemen op onze 
stand.

Avant-première Filmfestival
11 oktober

Op de vooravond van het Filmfestival 
pakt de Universiteit Gent jaarlijks uit 
met een avant-première voor haar 
alumni. De film wordt ingeleid door 
Wim De Witte, programmator van 
het Filmfestival en nadien wordt u 
een glas aangeboden.

Meer informatie over alle activiteiten 
voor alumni van UGent vindt u op 
www.UGent.be/alumni.

Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen

Verbond van afgestudeerde  
bio-ingenieurs Gent

Happening: Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen 90 jaar
18 september - FBW, 
Coupure links 653, Gent

We hopen dat heel wat alumni de 
weg vinden naar onze faculteit op 
18 september voor onze alumnidag 
naar aanleiding van ons 90-jarig 
bestaan. Het menu dat we u voor-
schotelen bevat alvast voor elk wat 
wils: rondgang door de laboratoria, 
tal van eet- en drankstandjes, een 
champagnebar en een denderende 
boerenkotfuif uit de good old days 
met een life band. Zet 18 septem-
ber dus alvast in uw agenda!

Inschrijven: Geen inschrijving, 
voor iedereen toegankelijk
Prijs: Gratis
Meer informatie op www.fbw.UGent.be

Universiteit Gent Alumni 

Alumni Toptalent 
Peter Vandermeersch: 
‘De media in de 21e eeuw’
24 juni, 19 u, 
Het Pand (Refterzaal), 
Onderbergen 1, Gent

De UGent nodigt haar topalumni  
uit om een lezing te geven voor 
collega-alumni, gevolgd door een 
netwerkreceptie. Peter Vander-
meersch, algemeen hoofdredacteur 
van Corelio, is de eerste alumnus 
die aan het woord komt. Hij brengt 
een voordracht over ‘De media in 
de 21e eeuw’. Achteraf heeft u uit-
gebreid de mogelijkheid om andere 
alumni te ontmoeten en te netwer-
ken bij een drankje en een hapje. 

Inschrijven: via e-mail naar 
alumni@UGent.be
Prijs: 10 euro. U kan uw inschrijving 
vervolledigen door 10 euro p.p. 
over te schrijven op het rekening-
nummer 390-0965938-67. 
U ontvangt tijdig een bevestiging 
van uw inschrijving. 

Cultmusical ‘Dans der vampieren’
8 september – 20 u, 
Stadsschouwburg Antwerpen

Reeds meer dan 5 miljoen bezoe-
kers lieten zich inspireren door 
Roman Polanski’s musical versie 
van The Fearless Vampire Killers. 
Dans der Vampieren is een parodie 
op het gebruikelijke vampierengenre 
en voert de toeschouwers mee naar 
het donkere Transsylvanië. De vuri-
ge liefdesduetten, de bombastische 
muziek, de ongetemde choreogra-
fieën en waanzinnige humor staan 
garant voor een prachtige voorstel-
ling met hoog amusementsgehalte. 
De muziek voor Roman Polanski’s 
Dans der Vampieren is geschreven 
door rocker Jim Steinman, bekend 
van zijn werk voor o.a. Meatloaf en 
Bonnie Tyler. De teksten zijn van 
de hand van Michael Kunze en de 
choreografie staat onder leiding van 
Dennis Callahan. Een musical om in 
te bijten ... of door gebeten te wor-
den! m

Alumni Agenda
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eigen zaak en het statuut van de 
zelfstandige. Deze informatiesessie 
is geschikt voor iedereen die over-
weegt om zich te vestigen als zelf-
standige in hoofd- of in bijberoep.

Inschrijven: via www.gap-online.
UGent.be t.e.m. 27/09/2010.
Prijs: gratis voor leden van GAP, 
10 euro voor niet-leden.

Faculteit 
Ingenieurswetenschappen

Alumnivereniging van Ingenieurs 
afgestudeerd aan de Universiteit 
Gent (AIG)

Voorstelling werken 
Jozef Plateauprijs
26 mei, 17.00 u - Labo Magnel, 
Technologiepark-Zwijnaarde, 
Zwijnaarde

Op 26 mei 2010 wordt de Jozef 
Plateauprijs 2010 toegekend aan 
het beste afstudeerwerk aan de 
faculteit Ingenieurswetenschappen 
van de UGent. De jurering en be-
kendmaking van de prijs wordt voor-
afgegaan door een korte toelichting 
van de ingediende werken door de 
kandidaten. Het programma wordt 
verder aangevuld met een voor-
dracht rond ‘Cities of the Future: 
een nieuwe watertechnologie’ door 
prof. Willy Verstraete. Het geheel 
wordt afgesloten met een receptie.

Inschrijven via www.mijn-aig.be.

Bezoek aan de Haven van 
Zeebrugge
5 juni, 14 u - P. Vandammehuis, 
Isabellalaan 1, Zeebrugge

De heer D. Maly, Directeur ingenieur 
bij het Havenbestuur Zeebrugge, zal 
u op de vijfde verdieping van het P. 
Vandammehuis opwachten voor een 
projectie van een film over de Haven 
gevolgd door een uiteenzetting en 
rondrit van anderhalf uur door het 
havengebeid. De dag wordt afgeslo-
ten met een drink. 

Inschrijven via www.mijn-aig.be.
Prijs: 5 euro voor leden

De geschiedenis van de Gentse 
Universitaire Kinderkliniek
15 oktober - 17.30 u, 
Vergaderzaal van de faculteit 
Geneeskunde en Gezondheids -
wetenschappen, 
De Pintelaan 185 (1 P 6), Gent

Lezing in het kader van de Jonck-
heere Stichting - geschiedenis van 
de geneeskunde, waarbij door prof. 
dr. D. Matthys, diensthoofd Pediatrie 
UZ Gent, de historiek van de kliniek 
voor kinderziekten zal worden belicht. 
Organisator: de Jonckheere Stichting 
- geschiedenis van de geneeskunde.

Inschrijving: Geen inschrijving, 
voor iedereen toegankelijk.

Alumni Hilo Gent

Volleybaltornooi
11 juni, 18.00 u - 
GUSB, Watersportlaan, Gent 

Elk jaar organizeren de AlumniHilo 
een volleybaltornooi voor de alumni 
en Hilo studenten, gevolg door een 
barbecue. 

Inschrijven via : Catherine Rotsaert 
(catherine.rotsaert@pantarhei.be) 
t.e.m. 1 juni 2010.
Prijs: 16 euro p.p. voor volleytornooi 
en barbecue.

Faculteit Psychologie 
en Pedagogische 
Wetenschappen

Gentse Alumni Psychologen

Het opstarten van 
een eigen zaak of praktijk
28 september, 19.00 u - 
Faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen, 
H. Dunantlaan 2, Gent

Het opstarten van een eigen zaak  
of praktijk is een aantrekkelijke  
mogelijkheid voor mensen met 
zin voor ondernemen. De Gentse 
Alumni Psychologie organiseren in 
samenwerking met Securex een 
informatiesessie over het opstar-
ten van een eigen zaak. Er wordt 
gefocust op de verplichtingen, het 
proces van het opstarten van de  m

Jaarlijks minisymposium ‘Geschiede-
nis van de Geneeskunde’ rond drie 
Vlamingen die in de Stille Oceaan 
medische zorgen hebben verstrekt, 
nl. Damiaan, dr. Fons Van Schoote 
(UGent-alumnus) en dr. Frans Heme-
rijckx, grondlegger van de moderne 
leprabestrijding.

Inschrijven: via alumni.geneesheren
@UGent.be t.e.m. 15/09/2010
Prijs: gratis voor de alumni-leden, 
artsen-in-opleiding en studenten 
geneeskunde, niet-leden: 25 euro.

‘State of the art’ lezingen 
24 september - 17.00-19.00 u, 
UZ Gent - auditorium C, 
De Pintelaan 185, Gent

Drie professoren emeriti geven een 
‘State of the Art’ lezing naar aanlei-
ding van hun emeritaat: prof. dr.  
J. Vandekerckhove, ‘Een slalom tus-
sen genetisch-gemodifieerde plan-
ten en complexe ziektebiomerker 
analysen: 40 jaar eiwitchemie’; prof. 
dr. H. Mielants, ‘Waarom ik gelukkig 
ben als reumatoloog’, en prof. dr. 
F. Colardyn ‘Intensieve zorgen in de 
vorige eeuw’.

Inschrijven: Geen inschrijving voor 
leden van de Vereniging, niet-leden 
schrijven in via alumni.geneesheren
@UGent.be t.e.m. 15/09/2010.
Prijs: gratis voor de leden, facul-
teitsmedewerkers, UZ-medewerkers 
van de emeriti, artsen-in-opleiding 
en studenten Geneeskunde.

Pediatrische pathologie 
tijdens de wachtdiensten 
in de eerste lijn
29 september en 6, 13, 20, 27 
oktober - 20.30-22.30 u, 
UZ Gent - auditorium C, 
De Pintelaan 185, Gent

Tijdens vijf avondcolloquia zal de 
pediatrische pathologie besproken 
worden die zich tijdens de wacht-
diensten in de eerste lijn voordoen.

Inschrijving: geen inschrijving.
Prijs: gratis voor de leden, artsen-in-
opleiding en studenten Geneeskunde.
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Inschrijving: bij vorming@jcigent.be, 
inschrijving is pas definitief bij de 
overschrijving van het inschrijvings-
geld op rekeningnummer van JCI 
Gent: 068-2490734-92.
Prijs: 40 euro voor wie zich inschrijft 
vóór 27 april, 45 euro voor wie zich 
inschrijft op of na 28 april.

Project Gent Sint-Pieters
2 juni, 19.00 u 

Het station Gent-Sint-Pieters is 
gebouwd aan de vooravond van de 
Wereldtentoonstelling van 1913. 
Het werd de motor voor de ontwik-
keling van een heel nieuw stadsdeel. 
Ongeveer een eeuw later staan we 
voor een operatie van dezelfde om-
vang: het station en zijn omgeving 
aanpassen aan de behoeften van de 
21e eeuw. Greet Riebbels, coördina-
tor communicatieproject Gent-Sint-
Pieters geeft toelichting over het 
project, gevolgd door een geleide 
wandeling langs de werven. 

Inschijven via www.voseko.be.

Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde

VOSEKO

Spreken Met Impact - Els Catry
8 Mei, 8.30 – 17 u, Brasserie 
’t Stropke, Kraanlei 1, Gent

Kijk je ook met ontzag naar de grote 
redenaars van deze tijd?
Voel je jezelf onzeker als je voor een 
groep het woord moet voeren?
Zou je graag eens weten wat jouw 
persoonlijke sterke en minder sterke 
punten zijn op het vlak van commu-
nicatie?
Hoe kom je over en hoe zorg je 
ervoor dat jouw boodschap blijvend 
overkomt én onthouden wordt?
Kortom, wil je wat meer leren over ... 
en jezelf zien op video, dé confronta-
tie met jezelf.
Deze cursus maakt van de deelne-
mers meer zelfverzekerde sprekers. 
Elke deelnemer wordt apart bege-
leid én in groep. m

Jong AIG organiseert i.s.m. VTK: 
Zwanezang bowling met VTK
30 juni, Gent

Net afgestudeerd? Proficiat! Dan 
hebt u net de begeerlijke titel van 
FirW-alumnus in de wacht gesleept. 
Allemaal goed en wel maar wat 
houdt dat in? En is er dan misschien 
zoiets als een ‘Alumnivereniging’? 
Het antwoord is een volmondige JA! 
AIG staat namelijk klaar voor u! Hoe 
alles precies in elkaar zit leggen wij 
u graag uit tijdens de Zwanenzang-
week. Tijdens de traditionele bowling 
in samenwerking met VTK en met 
wat gerstenat binnen handbereik 
komt u alles over AIG te weten! 

Inschrijven via www.mijn-aig.be.

Faculteit Wetenschappen

Vereniging Gentse Geografen 

Voordracht in het kader van 
de navorming
27 mei – 19.30 u

In samenwerking met de vakgroep 
Geografie is er in het gebouw S8 op 
donderdag 27 mei om 19.30 uur 
de voordracht van dr. Pascal Brack-
man over ‘Hoe geografische toepas-
singen gemeengoed worden op het 
(mobile) web’.

Inschrijven: meer informatie op 
geoweb.UGent.be/vgg.

Voorjaarsexcursie
10 september

De voorjaarsexcursie werd uitge-
steld tot vrijdag 10 september. Het 
thema ditmaal ‘Stad Gent en de 
Augustijnen’.

Inschrijven: meer informatie op 
geoweb.UGent.be/vgg.
Enkel voor VGG-leden.

Negentig jaar, maar levendiger dan ooit

Universitaire Stichting vult niches
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een hotel en een mooi salon met 

wetenschappelijke tijdschriften en 

dag- en weekbladen. Ook richt de 

Club geregeld culturele activiteiten 

in voor de leden. Er zijn kleine en 

grote vergaderzalen ter beschik-

king voor wetenschappelijke studie-

dagen of conferenties. Sinds enkele 

jaren werkt de Club samen met 

zusterinstellingen in het buitenland. 

Hierdoor kunnen de Belgische 

leden genieten van de faciliteiten 

die Clubs in o.a. Londen, New York, 

Boston, Rome, aanbieden. 

Momenteel telt de Universitaire 

Club 1.200 leden: binnenlandse 

academici, hun buitenlandse con-

tacten en mensen uit de bedrijfs-

wereld en de administratie. “Wij 

raden onze academici en onder-

zoekers aan om kennis te maken 

met de Universitaire Stichting. 

Voor een bedrag van 45 euro per 

jaar kunnen ze genieten van al onze 

voorzieningen”, besluit voorzitter 

Willems. 

binnen de academische wereld.” 

De US is bovendien de enige instel-

ling in ons land die voor alle univer-

siteiten in zowel de Vlaamse als 

de Franstalige Gemeenschap sta-

tistieken bijhoudt over het aantal 

ingeschreven studenten, hun geo-

grafische afkomst, de diploma’s die 

ze behaalden, … En dan is er nog de 

Fernand Collin-prijs, die om de twee 

jaar wordt uitgereikt aan iemand 

wiens werk heeft bijgedragen tot 

de bevordering van de rechtswe-

tenschap in ons land.

Ontmoetingsplaats
In 1922, twee jaar na het ontstaan 

van de US, werd de Universitaire 

Club opgericht. “Dit is een plaats 

waar Belgische en buitenlandse 

academici, bedrijfslui en de admi-

nistratie elkaar kunnen ontmoeten 

op een informele manier”, verduide-

lijkt Jacques Willems. De Club, ge-

vestigd in de gebouwen van de US 

in Brussel, heeft een restaurant, 

Duwtje in de rug
De Universitaire Stichting ontstond 

na Wereldoorlog I, met als doel 

onder meer minderbedeelde stu-

denten financieel bij te staan en 

onderzoek aan de Belgische univer-

siteiten te subsidiëren en te stimu-

leren. “Inmiddels is het de overheid 

die studiebeurzen toekent. Maar 

nog steeds voorzien wij middelen 

voor publicatie van onderzoek dat 

uit commercieel oogpunt minder 

interessant is”, licht voorzitter  

Willems toe. En dat is maar één 

van de vele wetenschappelijke acti-

viteiten. Wie in Parijs wil studeren 

of onderzoek doen, kan bij de US 

een aanvraag indienen om te ver-

blijven in het Maison des Etudiants 

belges (Stichting Biermans-Lapôtre), 

een instelling die onderdak en an-

dere faciliteiten aanbiedt aan stu-

denten, onderzoekers en profes-

soren. “Daarnaast organiseren wij 

jaarlijks studiedagen over ethische 

en maatschappelijke uitdagingen Geïnteresseerd? 
Surf naar www.universitairestichting.be

Ererector Jacques Willems (op de foto links)  
is voorzitter van de Universitaire Stichting  
(op de foto met UGent-rector Paul Van Cauwenberge).

De Universitaire Stichting (US) ondersteunt op allerlei 

manieren academici uit binnen- en buitenland. Door-

heen de jaren heeft de overheid een deel van de taken 

van de Stichting overgenomen. Toch draagt de US 

nog steeds bij aan de ontwikkeling van het universitair 

onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek in ons 

land. “Wij vullen de niches en zijn dus complementair 

aan de ministeries van Onderwijs, het Fonds voor We-

tenschappelijk Onderzoek en andere instel lingen”, zegt 

voorzitter Jacques Willems, ererector van de UGent. 

Auteur: Katrien Depoorter | Foto: Hilde Christiaens

Negentig jaar, maar levendiger dan ooit

Universitaire Stichting vult niches
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p UGENt-DAMEStEAM WINt 
MArAtHON

Op 27 maart nam de UGent met vijf teams deel 

aan de eerste editie van de Sfinx Ekiden, een loop-

wedstrijd voor (bedrijven)teams rond de Gentse 

Watersportbaan. Een Ekiden is een aflossingsmara-

thon die zijn oorsprong vindt in Japan. Elk team telt 

zes deelnemers die afwisselend een verschillende 

afstand (5 km, 10 km of 7,2 km) lopen en zo samen 

42,195 km afleggen. De UGent-teams lieten zich 

niet wegdrummen tot een figurantenrol tussen de 

overige 178 ploegen. Integendeel, het damesteam 

(bestaande uit Anje Cauwels, Joke Coysman, Mouna 

Guerfal, Nathalie Michels, Elke Rogge en Christ Wil-

lems) kaapte de eerste plaats weg met een totaaltijd 

van 2u53min20sec. In het klassement voor bedrijven 

palmden twee UGent-teams een podiumplaats in; de 

andere drie teams eindigden op een verdienstelijke 

21e, 23e en 32e plaats. In het totaalklassement 

eindigde de UGent-herenploeg op een puike achtste 

plaats met een tijd van 2u45min54sec. 

Alle uitslagen zijn na te lezen op www.sfinxekidengent.be.

Voor meer informatie over personeelssport aan de UGent  

en voor een overzicht van de geplande activiteiten,  

www.UGent.be/nl/voorzieningen/sport/personeelscompetities.

p SPOrtKlEDIj IN UGENt-SHOP!
Een trendy UGent-shirt, een toffe sweater, een vlotte 

balpen… originele geschenken om jezelf mee te ver-

wennen of als geschenk te geven. Al die leuke spullen 

kan je vinden in de UGent-shop. Binnenkort wordt aan 

het bestaande gamma sportkledij toegevoegd: wieler-

kledij (broek en trui), loopkledij (trui) en een jogging-

broek zijn alvast verkrijgbaar. Alle UGent’ers ontvan-

gen uiteraard een mooie korting op hun aankopen. De 

kledij en geschenken met het logo van de Universiteit 

Gent kan je aanschaffen in de verkooppunten aan de 

balie van het rectoraat (Sint-Pietersnieuwstraat 25) 

of Het Pand (Onderbergen 1). Je kan ze ook online be-

stellen via www.shop.UGent.be.

p UGENt KIESt NIEUWE 
VErtEGENWOOrDIGErS

Eind maart konden de studenten en assistenten van 

de UGent nieuwe vertegenwoordigers kiezen voor de 

Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de Raden van 

de faculteiten. Onder de studenten brachten er bijna 

5.000 hun stem uit. Zij kozen vier nieuwe vertegen-

woordigers in de Raad van Bestuur: Joeri Deryckere, 

Wouter Degrève, Kliment Kostadinov Pramatarski en 

Evelyn De Blieck. Ook voor de faculteitsraden (in totaal 

95 mandaten) en de Sociale Raad (vier mandaten) 

kozen de studenten nieuwe vertegenwoordigers.  

Ook bij het assisterend academisch personeel werden 

nieuwe vertegenwoordigers voor de Raad van Be-

stuur verkozen: Sarah Claerhout (faculteiten Letteren 

en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Economie en 

Bedrijfskunde, Psychologie en Pedagogische Weten-

schappen en Politieke en Sociale Wetenschappen), 

Ewald Pauwels (faculteiten Wetenschappen, Bio-inge-

nieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen) 

en Bart Ampe (faculteiten Geneeskunde en Gezond-

heidswetenschappen, Diergeneeskunde en Farmaceu-

tische Wetenschappen).

p jEF PEEtErS  
GAAt UZ GENt lEIDEN
Op 1 oktober 2010 wordt Jef Pee-

ters afgevaardigd bestuurder van 

het Universitair Ziekenhuis Gent. Hij 

volgt dan prof. Francis Colardyn op 

die na een rijk gevulde loopbaan op 

emeritaat gaat. Jef Peeters (°1964) 

is licentiaat Psychologische en Pe-

dagogische wetenschappen (UGent, 

1987) en haalde een MBA aan 

INSEAD, Fontainebleau, in 1991. Hij 

begon zijn loopbaan als consultant 

en verhuisde daarna naar de Ver-

enigde Staten, waar hij onder meer 

als vicepresident actief was bij de Coca-Cola Company. 

Tussen 2004 en 2009 was hij algemeen directeur 

Bedrijfsondersteuning bij het ZiekenhuisNetwerk Ant-

werpen (ZNA) en gedelegeerd bestuurder ad interim 

bij een toonaangevend bedrijf in de ouderenzorg.
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Ik beschouw het als een mooie 

erkenning van mijn studenten, die 

de belangrijkste personen in mijn 

loopbaan waren. Contact met de 

studenten, discussies tijdens en na 

de les, dat was het mooiste. Ik gaf 

ook graag practica. Mijn drama-

technieken worden door mijn oud-

studenten, 42.000 in totaal, veel 

toegepast.”

Behalve invloedrijk is de professor 

altijd praktisch gericht én theore-

tisch georiënteerd. Zelf schreef 

de professor, die eind 2006 een 

mooi emeritaatsafscheid had, een 

achttal boeken. “Op mijn afscheid 

ontbraken mijn studenten, dus 

was uitreiking van deze prijs een 

prachtig vervolg daarop, met dank 

aan het bestuur van de GAP.  

Het certificaat staat mooi op mijn 

buffetkast.” 

ook mikten op psychologen uit het 

werkveld. Dat de winnaar toch een 

academicus is geworden, heeft 

wellicht veel te maken met het feit 

dat de laureaat altijd dicht bij de 

studenten heeft gestaan, en heel 

populair was.” 

Nochtans moet gezegd dat de 

andere kandidaten zich kranig heb-

ben verweerd, want de uitslag was 

nipt. Genomineerden waren Yvan 

Bostyn (voormalig gezicht van de 

VDAB), Marc Brysbaert (Gewoon 

Hoogleraar, vakgroep Experimen-

tele Psychologie van de UGent), 

Luc Hanssens (o.a. Accord), Bob 

Schelfhaut (HR director General 

Motors) en Leni Verhofstadt-

Denève (emeritus Gewoon Hoogle-

raar bij de vakgroep Ontwikkelings-, 

Persoonlijkheids- en Sociale Psy-

chologie van de UGent). 

Dat het professor Verhofstadt was 

die uiteindelijk won, kwam niet echt 

onverwacht, ook niet voor haarzelf. 

“Ik was natuurlijk bijzonder aange-

naam verrast, maar ik had het wel 

verwacht”, aldus de geliefde prof. 

“Ik werkte 42 jaar aan de UGent, 

dus speelde ik een beetje een thuis-

match. Toch doet het me deugd. 

Ligt het aan het grote aantal stu-

denten of aan de minder bruisende 

studentenclubs? Feit is dat oud-

studenten van de opleiding Psy-

chologie nooit erg happig waren 

om zich te verenigen. Maar nadat 

er op sociale netwerksites almaar 

meer stemmen opgingen om een 

alumnivereniging in het leven te 

roepen, werd eind vorig jaar GAP 

opgericht. Alumni die al een tijdje 

geleden afzwaaiden (GAP-voorzitter 

David Ducheyne en ondervoorzit-

ter Jeroen Portois) en academici 

(professoren Frederik Anseel en 

Wouter Duyck) sloegen de handen 

in elkaar met tot dusver meer dan 

500 leden als indrukwekkend re-

sultaat. 

Op het GAP-openingsevent in Het 

Pand maakte de organisatie graag 

van de gelegenheid gebruik om 

de uitslag van de Psycholoog van 

het Jaar-verkiezing wereldkundig 

te maken. Met die verkiezing wil 

de GAP de erkenning van psycho-

logie als volwaardige wetenschap 

in het werkveld stimuleren, aldus 

professor en GAP-bestuurslid 

Wouter Duyck. “Onze negen be-

stuursleden hebben een shortlist 

samengesteld, waarbij we bewust 

Info
http://www.GAPonline.UGent.be/  

Leni Verhofstadt-Denève  
is eerste ‘Psycholoog van het Jaar’

De in september 2009 opgerichte vereniging Gentse 

Alumni Psychologie (GAP) organiseerde eind maart haar 

openingsevent. Hoogtepunt was de bekendmaking van 

de ‘Psycholoog van het Jaar’. 

Auteur: Sven Rammeloo | Foto: Hilde Christiaens



Al onze boeken, makkelijk en 
veilig besteld, snel geleverd!

SHOP

Wist je dat medewerkers, studenten en 
alumni van UGent 15% korting ontvangen 
op alle boeken in de Lannoo webshop? 

Surf naar: www.UGent.be/lannoo.
Je vindt er de ‘magische knop’ waarmee
je jouw korting* kunt verzilveren!

*korting enkel geldig via deze link

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

Voor meer informatie: info@restaurantdegraslei.be
www.restaurantdegraslei.be

Open van 11u tot .... - Tijdens het seizoen alle dagen open

• Speciale groepsmenu’s - vooraf te bespreken en te reserveren.

• Gezellig terras aan het water, verwarmd en overdekt.

• Cadeaubonnen te verkrijgen.

• ....
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Zogezegd
p KNACK
Sascha Bru, docent algemene literatuurwetenschap 

aan de UGent, buigt zich in Knack over de rol van mo-

dernistische schrijvers en kunstenaars in het denken 

over Europa. Hij besluit: “De laatste tijd schenken Eu-

ropese cultuurhistorici veel aandacht aan het Europa 

van het modernisme en de avant-garde. Hun verhaal 

speelt zich dan wel bijna een eeuw geleden af, toch 

blijven hun problemen opmerkelijk actueel. Bestaat 

er vandaag wel zoiets als een gedeelde Europese cul-

tuur? Hoeveel Europa’s zijn er? Zijn net het ontbreken 

van een gedeelde identiteit en de diversiteit niet de 

sterkte (en de zwakte) van Europa? Het modernisme 

en de avant-garde tonen dat Europa een lange cultu-

rele geschiedenis heeft, en dus ook een toekomst: ‘Eu-

ropa’ is een open culturele ruimte, een utopisch plan 

dat allicht nooit zal worden gerealiseerd maar waar-

aan ook nu nog elke dag kan worden gewerkt.”

p HEt lAAtStE NIEUWS
Nederlandse vrouwen hebben een beduidend forsere 

boezem dan hun Belgische seksegenoten. Dat blijkt uit 

cijfers van een populaire webwinkel die sinds januari 

zo’n 15.000 beha’s verkocht in beide landen.  

Rudy Van den Broeck, professor bij de vakgroep Uro-

gynaecologie, is niet verrast. “Er is een sterk verband 

tussen de lichaamslengte van vrouwen en de omvang 

van de borsten. Hoe groter de vrouw, hoe groter de 

borsten. Door erfelijke factoren en wellicht ook voe-

dingsverschillen zijn Nederlanders sowieso groter 

dan Belgen: gemiddeld zo’n 10 centimeter. Dat Ne-

derlandse dames doorgaans beter bediend zijn, is dus 

logisch. Ook het geboortegewicht en de leeftijd waarop 

een meisje voor het eerst menstrueert, spelen een 

rol. Hoe hoger het geboortegewicht van een dochter, 

hoe groter de kans dat ze later een flinke boezem zal 

ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor meisjes die op jonge 

leeftijd beginnen te menstrueren.”

p DE MOrGEN
De meteorologische computermodellen van het 

Volcanic Ash Advisory Centre in Londen waarop de 

sluiting van het Europese luchtruim gebaseerd was, 

liggen onder vuur. Gerald Ernst, vulkaanexpert aan de 

UGent, wijt die lacune aan het gebrek aan onderzoek. 

“Aswolken doen zich in West-Europa niet zo vaak voor 

als pakweg sneeuw- en andere stormen, dus inves-

teert men liever in research naar natuurfenomenen 

die regelmatig opduiken”, zegt hij. “Ik begrijp wel dat 

men beperkte middelen heeft, maar men denkt veel 

te weinig op lange termijn. Na de uitbarsting van de 

Lakivulkaan in 1783 in IJsland bleef de aswolk negen 

maanden hangen, met de vernietiging van vee en ge-

wassen en hongersnood tot gevolg. De desastreuze 

impact van zo’n aswolk op de luchtvaartindustrie zou 

niet te overzien zijn. Maar in plaats van ons op zo’n 

crisissituatie voor te bereiden, denken we er liever niet 

aan.”

p KNACK
Eerlijkheid staat bovenaan volgens de Eerste Nationale 

Waardepeiling van de Bond zonder Naam. Maar  

Koen Raes, professor Toegepaste Filosofie en Ethiek, 

betwijfelt sterk dat eerlijkheid de kern van onze samen-

leving is. Hij ziet andere waarden primeren. “Zonder 

twijfel geluk en lust. Genieten is de zin van het leven ge-

worden. Dat is nieuw, we onderschatten dat. Tot pak-

weg de Tweede Wereldoorlog waren wij een samen-

leving met een groot respect voor lijden en de lijdende 

mens. Dat lijden had onvoorwaardelijk zin. Nu, als er 

iets is wat in onze cultuur iedere waarde verloren 

heeft, dan wel het lijden. We stoppen dat categorisch 

weg, impliciet zeggen we dat lijden voor de moderne 

mens niet meer hoeft. Nochtans, als je kijkt naar wat 

mensen gelukkig maakt, dan zijn dat vaak zaken waar 

je enigszins voor moet lijden. Een etentje dat geslaagd 

is, goeie punten op je doctoraat, een modelboot die af 

is. Lijden leidt tot geluk.”
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In de gangen van de vakgroep 

Verloskunde, Voortplanting en 

Bedrijfsdiergeneeskunde ruikt het 

naar verse koffie en – even verse 

– paardenmest. Iris Kolkman 

loodst ons in sneltreinvaart door 

een wirwar van gangen naar haar 

prettig chaotisch ogende kantoor. 

Net wat je verwacht van iemand 

die net haar doctor bull gehaald 

heeft.

Vat eens kort je 

promotieonderzoek samen?

“Het Belgische witblauwe ras is een 

runderras dat het beste vlees geeft. 

Toegegeven: de titel is een beetje kort door de bocht. Maar voor 

Iris Kolkman zit er meer dan een gezonde brok waarheid in. Begin 

dit jaar promoveerde ze tot doctor in de Diergeneeskunde. In haar 

proefschrift onderzocht ze het bevallingsgedrag van het runderras 

Belgisch Wit Blauw. “Ik doe dit veel liever dan menselijke geneeskun-

de, want dieren kunnen niet praten en zeuren dus niet zo snel.”

Auteur: Aart De Zitter | Foto: Caroline Vincart

Negenproef met Iris Kolkman

“Ik hou me liever met 
koeien dan met mensen bezig”
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Wat bezielt je zo aan een Belgisch Witblauwe 

koe? Is dat dier dan meer dan een levend 

rondlopende entrecote?

“Weet je, ze zijn zo rustig. Maar ook: ze hebben onge-

looflijk veel én buitengewoon lekker vlees.”

Wat? Kom je ons vertellen dat jij biefstuk eet? 

“Natuurlijk eet ik het vlees van koeien. Ze zijn bestemd 

om te eten, dus ik heb daar hoegenaamd geen moeite 

mee. We houden koeien voor vlees en melk, maar 

tijdens hun leven vind ik wel dat we ze goed en met 

respect moeten behandelen. Dat verdienen ze.”

Na het doctoraat: de grote leegte? Wat doe je nu?

“Ik heb me gespecialiseerd als vakdierenarts met 

een focus op runderen, en haalde ook een Europees 

diploma bedrijfsbegeleiding. Ik werk momenteel in de 

buitenpraktijk van onze faculteit Diergeneeskunde, hier 

in Merelbeke. Ik begeleid veehouders. Het is een con-

tract voor voorlopig één jaar. Maar eerlijk gezegd wil ik 

daarna ook het liefst aan de universiteit blijven werken. 

Het moet sowieso een job worden met koeien. Met 

andere dieren heb ik niks.”

Heb je naast je academische job nog tijd voor an-

dere dingen?

“Ik ga viermaal per week lopen. Soms zijn dat rondjes 

hier rond de campus, soms is het in de buurt waar 

ik woon: Oosterzele, Landskouter, Gijzenzele. Al lig ik 

momenteel even stil met een blessure. Best vervelend. 

Daarnaast houd ik van paardrijden, zwemmen, uitgaan 

en lekker eten.”

tot slot: een gouden raad voor wie op het punt 

staat aan een doctoraat te beginnen?

“Twijfel geen seconde en doe het. Je leert er zelfstan-

dig door werken én tegelijkertijd leer je met andere 

mensen samenwerken. Op alle vlakken ligt de leer-

curve bij een doctoraat zeer hoog. Het schrijfgedeelte 

en de en de noodzakelijke statistiek vond ik het minst 

aangenaam. Maar ik vind het enig om op zo veel ver-

schillende domeinen bij te kunnen leren.” 

Doordat het eiwit dat normaal gezien de spiergroei 

reguleert niet meer functioneert, heeft het ras door de 

tijd heen steeds meer vlees per karkas opgeleverd. Té 

gespierde kalveren en een relatief te klein skelet voor 

de moeders: dat zorgde voor wanverhoudingen en dus 

ook voor almaar meer keizersneden bij de geboorte 

van zulke kalveren. Doordat de resultaten van die kei-

zersnedes zo goed waren voor moeder en kalf, hadden 

de boeren en de dierenartsen niet veel problemen met 

deze evolutie: waarom zouden ze nog wachten op een 

natuurlijke geboorte? Het zo routinematig toepassen 

van de keizersnede in dit ras stuit in sommige landen 

op een ethisch probleem. Daardoor bestaat er een 

risico op een Europees verbod op keizersnedes. Naast 

het voortbestaan van het ras, is er ook een ethische 

discussie aan de gang over het welzijn van de koe zelf 

bij een keizersnede. Ik heb in mijn doctoraat vooral naar 

het ethische aspect bij de koe zelf gekeken en gekeken 

wat de mogelijkheden zijn om nog naar natuurlijke kal-

ving te fokken. Uitgangspunt was dat dit superieure ras 

moet blijven bestaan. Ik ben tot de conclusie gekomen 

dat een keizersnede bij het witblauw ras helemaal niet 

zo pijnlijk of ongemakkelijk is als we wel zouden denken 

én dat selectie naar natuurlijke kalving nog mogelijk is. 

Ik heb me bij mijn onderzoek vooral gebaseerd op het 

gedrag van de dieren bij de bevalling.”

Wat moet ik met die wijsheid?

“Wel, we willen de boer niet meteen opleggen hoe hij 

zijn kalveren moet laten geboren worden, maar wel 

pro-actief materiaal aanleveren voor het geval dat de 

EU een verbod op keizersneden zou opleggen. Geboor-

tes via keizersnede zijn wel degelijk een optie, is onze 

boodschap. We willen dus op het bewustzijn inspelen.”

Waarom wilde je zo graag doctoreren?

“Ik heb daar niet zo over nagedacht. Het was een mo-

gelijkheid die er gewoonweg was. Weet je, het is een 

baan als een andere! Ik wilde zeker niet promoveren 

om me specialer of beter dan de anderen te voelen. 

Vandaar ook dat mijn onderzoek heel praktisch is, veel-

eer dan louter academisch. Mijn grootouders waren 

boeren, en ik heb er altijd van gehouden om praktijk 

en theorie in die stiel te combineren. Let op, ik voel 

me wel degelijk een academica hoor. Ik vind dat het 

onderzoekswerk meer inzicht verschaft dan het louter 

praktische werk als dierenarts.”

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef het werk en de 

toekomstplannen van een doctorandus/a.

Info p 
Dr. Iris Kolkman 
Vakgroep Verloskunde, Voortplanting 
en Bedrijfsdiergeneeskunde
Tel. 09 264 75 62
Iris.Kolkman@UGent.be

“Op alle vlakken ligt de leercurve bij  
een doctoraat zeer hoog.”
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uit alle wetenschappelijke disci-

plines over recente stromingen, 

probleemgebieden en nieuwe ont-

wikkelingen in de studie van Afrika. 

Het GAP stimuleert ook Afrikaanse 

academici om in dit tijdschrift te 

publiceren.

De volgende uitdaging voor het 

Afrika Platform is om met Afrika 

Focus opgenomen te worden in de 

ISI-lijst, wat als internationaal peer 

reviewed tijdschrift zeker mogelijk 

moet zijn. 

Europees perspectief
“Ook op Europees vlak tracht het 

GAP zich steeds meer te profile-

ren”, vertelt Karel Arnaut. Zo is het 

platform recent toegetreden tot de 

Africa-Europe Group of Interdisci-

plinary Studies (AEGIS). Dat is een 

samenwerkingsverband van Euro-

pese onderzoekscentra die rond 

Afrika werken. 

AEGIS organiseert jaarlijks Sum-

mer Schools waar het GAP zowel 

studenten als docenten heen wil 

sturen. Ook houdt deze groep een 

tweejaarlijkse conferentie. Vorig 

jaar in Leipzig tekende het GAP 

voor een panel waarin enkele jonge 

Gentse onderzoekers hun onder-

zoek presenteerden. 

In november 2010 organiseert 

het GAP samen met andere Belgi-

sche partners van de K.U.Leuven, 

de ULB, het K.M.M.A in Tervuren, 

het Egmont Instituut en Bozar een 

tweedaags congres over Weten-

schap en postkolonialiteit in Afrika. 

Met dit congres is het Afrika Plat-

king binnen de AUGent, anderzijds 

wil het GAP een spreekbuis zijn 

naar de buitenwereld voor kennis 

over Afrika. Informeren en sensi-

biliseren over wat de AUGent aan 

expertise over dit continent in huis 

heeft is één van de belangrijkste 

opdrachten. 

Dat het platform aan een opmars 

bezig is, toont vooral het stijgende 

ledenaantal. Momenteel zijn er 

bijna 200 leden, afkomstig van 

diverse faculteiten en de geas-

socieerde hogescholen. Sinds dit 

jaar staat het platform niet alleen 

open voor personeel, ook geïnte-

resseerde studenten kunnen nu lid 

worden. Vanuit zowat alle facultei-

ten is er ruime belangstelling: de 

humane en sociale wetenschap-

pen, de exacte wetenschappen, de 

toegepaste wetenschappen en ook 

de biomedische wetenschappen 

zijn goed vertegenwoordigd in dit 

platform. 

 

Deze interdisciplinariteit is een 

sterkte voor het GAP. Het biedt 

mogelijkheden om interdisciplinair 

onderzoek te ondersteunen. Denk 

maar aan erfgoedonderzoek, waar-

bij zowel ingenieurs, geografen als 

historici betrokken zijn. 

Afrika Focus
Het GAP bundelt het vele onderzoek 

dat in en over Afrika plaatsvindt aan 

de Associatie Universiteit Gent. 

De belangrijkste communicatie-

kanalen zijn de drietalige website 

en het magazine Afrika Focus, dat 

twee maal per jaar verschijnt. In 

dit magazine verschijnen bijdragen 

GAP ontstond vanuit de vakgroep 

Afrikaanse Talen en Culturen, met 

huidig ondervoorzitter Karel Arnaut 

als grote trekker. Het GAP vervult 

een koepelfunctie voor uiteenlo-

pende actoren binnen de AUGent: 

onderzoekers, onderzoeksgroepen 

en diensten met een zekere focus 

op Afrika en/of de Afrikaanse 

diaspora. Sinds vorig jaar geniet 

het Gents Afrika Platform structu-

rele erkenning en financiële steun 

vanuit de afdeling Internationale 

Betrekkingen.

Expertise over Afrika
Onder het voorzitterschap van 

professor Marleen Temmerman 

ontwikkelde het GAP zich tot een 

geëngageerd expertisecentrum 

over Afrika. Enerzijds richt het zich 

op kennisuitwisseling en netwer-

Gents Afrika Platform 
groeit

Het Gents Afrika Platform (GAP)  

is drie jaar jong en wil zijn Europese 

en internationale positie verstevigen. 

“We willen de uitstraling van Afrika  

verbeteren en meer naar buiten ko-

men met het vele Afrika-onderzoek  

dat binnen de Associatie Universiteit 

Gent (AUGent) gevoerd wordt”, vertelt 

Annelies Verdoolaege, algemeen  

secretaris van het GAP. 

Auteur: Sofie De Schampheleire | Foto: GAP
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middel van workshops werd ook 

een groot studentenpubliek aange-

sproken. 

In de toekomst wil het platform zijn 

contacten met Afrikaanse instel-

lingen verstevigen en uitwisselings-

projecten uitbouwen op het vlak 

van onderwijs en onderzoek.  

form niet aan zijn proefstuk toe. 

Sinds 2007 houdt het GAP elk jaar 

in december een multidisciplinair 

symposium. Nadat eerder erfgoed 

en mobiliteit aan bod kwamen, 

organiseerde het GAP vorig jaar 

een bijzonder succesvol sympo-

sium over gender in Afrika. Twee 

gastinstellingen uit Kenia waren 

daar prominent aanwezig en door 

Wijzer over D.R. Congo
Naar aanleiding van 50 jaar onafhankelijkheid 

van Congo presenteert GAP in samenwerking 

met het Koninklijk Museum voor Midden

 Afrika een lezingenreeks. Gentse onderzoekers 

delen hun expertise met een groot publiek. In 

iedere lezing neemt een onderzoeker je mee 

in zijn zoektocht naar bepaalde aspecten van 

Congo, zijn land en zijn mensen. De reeks sluit 

af met een debat over de toekomst van weten

schappelijk onderzoek in Congo met onder

zoekers en beleidsmakers uit Congo en België. 

De eerste lezingen zijn intussen achter de rug, 

maar volgende onderwerpen staat nog op het 

programma:

Woensdag 19 mei 2010 
Cindy Mels/An Verelst: Het psychosociaal  
welzijn van adolescenten in Oost-Congo
Meer dan een decennium lang worden de Oos

telijke provincies van de D.R. Congo getroffen 

door geweld, onveiligheid, armoede en sociale 

ontwrichting. Deze lezing bekijkt de psycholo

gische impact van de complexe en langdurige 

conflictsituatie voor adolescenten in deze re

gio, met bijzondere aandacht voor de speci

fieke sociale en culturele context.

Woensdag 26 mei 2010 
Debat: Universitaire Ontwikkelings-
samenwerking met Congo
Perspectieven en uitdagingen. Met o.a. Patrick  

Van Damme, Leo De Ridder, Filip Reijntjes, 

Delphin Diasolua Ngudi, Dirk Molderez en  

Cathy Mulumba. 

Telkens van 19 tot 21 uur  
in faculteit Letteren en Wijsbegeerte,  
Auditorium A, Blandijnberg 2, Gent.
 
Toegang gratis, reserveren gewenst via  

PermanenteVorming@OpenUniv.UGent.be  

of tel. 09 331 00 66

www.GAP.UGent.be 

Met alle vragen over Afrika kan je bij het GAP terecht. Wil je lid wor

den, een abonnement nemen op Afrika Focus of een geschenkabon

nement van het tijdschrift cadeau doen aan een instelling in Afrika? 

Contacteer Dominique Godfroid (GAP@UGent.be). 

In het Dagelijks Bestuur van het GAP zetelen specialisten uit diverse 
vakgebieden: Kristien Michielsen (vakgroep Uro-gynaecologie),  
Koenraad Bogaert (vakgroep Studie van de Derde Wereld), Baz Lecocq  
(vakgroep Geschiedenis), Marleen Temmerman (vakgroep Uro-
gynaecologie), Katrien De Graeve (vakgroep Vergelijkende Cultuur-
wetenschappen), Karel Arnaut (vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen), 
Sofie Vindevogel (vakgroep Orthopedagogiek), Nancy Terryn (directie 
Onderzoeksaangelegenheden), Dominique Godfroid (vakgroep Geografie 
– secretaresse GAP), Annelies Verdoolaege (vakgroep Afrikaanse Talen 
en Culturen) en Myriam Mertens (vakgroep Geschiedenis).
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De kogel is door de kerk. De vijf multi-

disciplinaire onderzoeksprojecten van 

het speerpuntenbeleid zijn bekend  

en kunnen nog voor de zomer van  

start gaan. Directeur Onderzoeks-

aangelegenheden Ignace Lemahieu is 

alvast opgetogen over het resultaat. 

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto: Nic Vermeulen

Investeren in toponderzoek
Speerpuntenbeleid focust op  

vijf onderzoeksplatformen
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brengen van diverse onderzoekers 

kan leiden tot nieuwe inzichten en 

doorbraken. Zo waren alle voorstel-

len faculteitoverschrijdend en staan 

er achter elk consortium wel zes 

tot twaalf professoren en tot tien 

onderzoeksgroepen. In het domein 

van neurowetenschappen werken 

bijvoorbeeld psychologen samen 

met ingenieurs en artsen. Elk onder-

zoeksplatform heeft een concreet 

doel vooropgesteld dat het wil be-

reiken.” 

Ook al zet de UGent zwaar in op 

die vijf onderzoeksplatformen van 

het speerpuntenbeleid, toch is het 

geenszins de bedoeling om andere 

onderzoeksdomeinen af te bouwen. 

“Precies door te benadrukken dat 

Faculteitoverschrijdend
Voor het speerpuntenbeleid stelde 

de UGent 25 ZAP-mandaten ter 

beschikking en had een projectfi-

nanciering van 13 miljoen euro. Na 

een open oproep binnen tien vastge-

legde domeinen stond het iedereen 

vrij om een onderzoeksproject in te 

dienen. In totaal heeft het Bestuurs-

college twaalf projecten ontvangen, 

waarvan er uiteindelijk vijf weer-

houden zijn: nano- en biofotonica, 

biotechnologie voor een duurzame 

economie, inflammatie en immuni-

teit, neurowetenschappen en bio-

informatica. 

“Het multidisciplinaire karakter van 

de consortia stond voorop. We 

geloven heel sterk dat het samen-

Op basis van het aantal onder-

zoekspublicaties is de Universiteit 

Gent één van de snelst groeiende 

universiteiten in Europa. Een knap 

resultaat dat aantoont dat het 

onderzoek niet stilstaat. Maar als 

de UGent zich wil profileren als een 

internationaal gerenommeerde 

onderzoeksinstelling, moest er 

iets extra’s gebeuren. Vandaar het 

strategische speerpuntenbeleid. 

Professor Lemahieu: “Belangrijk is 

dat we in de eerste plaats blijven in-

vesteren in een brede onderzoeks-

basis, dat staat buiten kijf. Aan de 

andere kant hebben we met het 

speerpuntenbeleid de ambitie om 

in bepaalde onderzoeksniches pure 

wereldtop te zijn.” 

u Nano- en biofotonica
Coördinator: Prof. Roel Baets

Project: Nanofotonica gaat over materialen en componen-

ten waarbij nanoschaalafmetingen bepalend zijn voor het 

optisch gedrag, terwijl biofotonica alle interacties tussen 

licht en biomaterialen overspant. In dit project worden een 

aantal geïnterconnecteerde onderzoekslijnen opgezet, op 

het vlak van onder meer nanodeeltjes, biosensoren, bio-

spectroscopie, beeldvorming van biomaterie, elektroöptische 

deeltjesmanipulatie en actieve nanofotonische implantaten.

u Biotechnologie voor een duurzame economie
Coördinator: Prof. Willy Verstraete

Project: Dit project richt zich op de versterking van de inter-

actie tussen de groene (planten)biotechnologie en de witte 

(industriële) biotechnologie ten behoeve van een duurzame 

economie. De centrale doelstelling is de ontwikkeling van een 

koolstof-negatieve biogebaseerde economie. Hierbij worden 

hernieuwbare plantaardige grondstoffen in bioraffinaderijen 

omgezet in bioproducten, -materialen en -brandstoffen. 

u Inflammatie en immuniteit
Coördinator: Prof. Bart Lambrecht

Project: Dit project heeft tot doel cruciale kennis op te bou-

wen met betrekking tot het ontstaan en onderhouden van 

ontstekingsreacties. De centrale hypothese die zal onder-

zocht worden is dat ER-stress, die voorkomt bij cellen die 

defecten vertonen in het correct opvouwen van eiwitten in 

het Endoplasmatisch Reticulum (ER), aanleiding kan geven 

tot ontstekingen.

u Neurowetenschappen
Coördinator: Prof. Wim Fias

Samenvatting: Het gemeenschappelijk onderzoeksdoel 

van dit project is het begrijpen van de neurale basis van 

gedragscontrole. Disfuncties op het vlak van gedrags-

controle leiden tot ernstige psychiatrische en neurologische 

stoornissen zoals depressie, angststoornissen, verslaving, 

ziekte van Parkinson, enz… Dit project zal gedragscontrole 

onderzoeken op het gebied van cognitie en emotie, in het 

perspectief van gezondheid en pathologie en op het vlak van 

de gedragsmatige, neuro-anatomische en neurochemische 

aspecten ervan.

u Bio-informatica
Coördinator: Prof. Yves Van de Peer

Samenvatting: Bio-informatica is een zeer interdisciplinair 

onderzoeksveld waarbij informatici, fysici, wiskundigen, sta-

tistici, (bio-)ingenieurs en moleculair biologen de krachten 

bundelen om de enorme hoeveelheden moleculaire data te 

verwerken en te analyseren die geproduceerd worden bij 

tal van problemen uit de moleculaire biologie. In dit project 

worden zogenaamde pipelines opgezet voor het verwerken 

van de steeds groter wordende stroom moleculaire data en 

worden technieken ontwikkeld voor de integratie van deze 

data voor verder bio-informatica onderzoek. Verder worden 

nieuwe methoden ontwikkeld voor systeembiologie en wor-

den deze methoden toegepast in duurzame landbouw en 

successful aging.

De vijf multi disciplinaire onderzoeksprojecten van het speerpunten beleid
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we niet minder geld of minder mid-

delen zullen inzetten voor de brede 

onderzoeksbasis, hoeven andere 

onderzoekers zich geen zorgen te ma-

ken. Wel integendeel, we hopen dat ze 

even gemotiveerd blijven werken en 

dat ze mee kunnen surfen op de golf 

van succes van het speerpuntonder-

zoek.” 

“Ik stel vast dat de faculteiten uit de 

humane en sociale wetenschappen 

minder ingespeeld hebben op dit initia-

tief. Ten onrechte, want ik denk dat ook 

zij baanbrekend multidisciplinair onder-

zoek kunnen leveren. Maar misschien 

moeten we de komende jaren eens 

nadenken om een aangepast initiatief 

op te starten voor die faculteiten.”

Meerwaarde op onderwijsvlak
Het is alvast de bedoeling dat het on-

derzoek in de vijf geselecteerde domei-

nen ook op onderwijsvlak een meer-

waarde kan betekenen. “Dat kan in de 

vorm van een (voortgezette) opleiding, 

een afstudeerrichting of gespeciali-

seerde cursussen in een doctoraats-

opleiding. Op die manier is alles met 

elkaar verweven. Een internationale 

uitstraling krijg je als universiteit pas 

als je op wereldniveau baanbrekende 

onderzoeksresultaten kan voorleggen. 

Dat maakt je als universiteit op zijn 

beurt een interessante werkplek voor 

toponderzoekers. En als je het werk 

van die toponderzoekers kunt verwe-

ven in het onderwijsaanbod, dan zijn 

ook binnen- en buitenlandse studenten 

daarbij gebaat.” 

Jouw carrière ligt in  
jouw handen.
Ga jij ook voor het 
winnende team?

Bij Deloitte Fiduciaire combineren wij een 
performante regionale structuur met 10 kantoren 
met unieke multidisciplinaire teams van accountants, 
belastingconsulenten, juristen, M&A adviseurs 
en Business & IT Consultants. Zo komen wij als 
marktleider dagelijks tegemoet aan de vele vragen 
van de meer dan 5.000 Belgische familiebedrijven, 
ondernemers en vermogende particulieren die wij 
als vertrouwenspartner begeleiden. Wil jij ook graag 
in én met een sterk team voor boeiende bedrijven 
werken? Dan bieden wij jou bij Deloitte Fiduciaire 
alle kansen op maat van jouw ambitie, zowel naar 
jobinhoud, verantwoordelijkheid, coaching en 
opleidingsmogelijkheden als remuneratiepakket toe. 
Om onze teams verder te versterken zijn wij steeds 
geïnteresseerd in enthousiaste en sterke professionals 
(m/v), met name:

• Accountants met een sterke multidisciplinaire 
kennis en visie (ref. 23963) - Antwerpen, Brugge, 
Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Roeselare

• Legal Advisors gespecialiseerd in 
vennootschapsrecht, handelsrecht en/of 
sociaal recht (ref. 33033) - Antwerpen, Brugge, 
Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Roeselare

• Tax Advisors met een stevige all round fiscale 
kennis en interesse (ref. 23965 (direct tax) en 
33994 (indirect tax) - Antwerpen, Brugge, Gent, 
Hasselt, Kortrijk, Leuven, Roeselare

• Business & IT Consultants met ervaring in 
financiële rapportering en/of BI-tools  
(ref. 36612) - Antwerpen, Gent, Kortrijk

Wil je meer gedetailleerde informatie over deze 
vacatures en andere opportuniteiten?  
Contacteer Ellen Diepers: ediepers@deloitte.com,  
02 600 61 97 of 0473 33 86 84. 
Of bezoek www.deloitte-fiduciaire.be, 
klik op ‘carrière’ en solliciteer online.

© 2010 Deloitte Fiduciaire. 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

“Het speerpuntenbeleid heeft 
de ambitie om in bepaalde 

onderzoeks niches baanbrekende 
resultaten voor te leggen, zonder 

de brede onderzoeksbasis af 
te bouwen.”

Directeur 
Onderzoeksaangelegenheden  

Ignace Lemahieu
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Kort
sen grondstoffenaanbod en energienoden en wereld-

wijd verspreide planten- en dierenziekten. 

Hilde Vandecasteele, faculteit Bioingenieurswetenschappen 

Tel. 09 264 59 17 | Hilde.Vandecasteele@UGent.be

p SPOrtNAMIDDAG  
WAS GrANDIOOS SUCCES

Ruim 1.800 personeelsleden van de UGent namen op 

15 april deel aan de sportnamiddag van de universi-

teit. Bij de zevende editie van de sportdag, die elk jaar 

meer succes kent, stonden heel wat nieuwe sporten 

op het programma. Ditmaal konden de deelnemers 

kiezen uit 48 sporten die ze individueel of in groep 

beoefenden. Voor elk wat wils: waterpolo, body flow, 

cirucustechnieken, een wandelzoektocht, indoor blok-

klimmen, rugby, baanwielrennen, kanovaren enz. Er 

stonden ook enkele toernooien op het programma, 

waaronder minivoetbal, badminton en squash. Nieuw 

dit jaar waren sporten als lacrosse, zumba, curve-bowl 

en een initiatie BMX-rijden. 

p ICrH KrIjGt HOOG BEZOEK
Mevrouw Maria da Luz Guebuza, de ‘First Lady’ van 

Mozambique, bracht op 7 april een bezoek aan het 

International Centre for Reproductive Health (ICRH) 

van de Universiteit Gent.

Het bezoek kaderde in een mogelijke toekomstige 

samenwerking tussen het ICRH en het Instituut dat 

onlangs door Mevr. Guebuza in Mozambique werd op-

gericht ter verdediging van de belangen van vrouwen, 

kinderen, wezen en ouderen.

Het ICRH, onder leiding van prof. Marleen Temmer-

man, is zelf al een aantal jaar actief in Mozambique 

en heeft eind 2009 ‘ICRH Mozambique’ opgericht. 

ICRH voert in Mozambique (en Kenia) projecten uit 

rond onder meer aids, moedersterfte en geweld tegen 

vrouwen.

Dirk Van Braeckel (ICRH) 

Tel. 0486 623 667 | Dirk.VanBraeckel@UGent.be

p AMErIKAANSE EN EUrOPESE  
BIO-INGENIEUrS StEKEN KOPPEN  
BIj MEKAAr

Bij de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de 

UGent vond begin april een congres plaats over de ac-

tuele thema’s binnen het vakgebied van de toegepaste 

biologische wetenschappen. Het congres was een 

initiatief van de Universiteit Gent, de Association for 

European Life Science Universities (ICA) en de Ame-

rikaanse vereniging Association of Public and Land-

grant Universities (APLU). Het congres speelde in op 

zeer actuele problemen en uitdagingen binnen het do-

mein van de toegepaste biologische wetenschappen. 

Thema’s waren onder meer de recente voedselcrisis, 

klimaat- en andere milieuproblemen, globalisering van 

de voedselstandaarden, de toenemende spanning tus-

tElEx

Wetenschappers van de UGent hebben een gen ontdekt dat een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van leukemie. De ont-

dekking biedt perspectieven voor nieuwe behandelingen. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd door het ge-

zaghebbende tijdschrift Nature Genetics. Het gaat om een vorm van acute leukemie. Deze ziekte komt zowel bij kinderen als bij 

volwassenen voor. | FWO-aspirant Stanislas Adam (vakgroep Europees Gemeenschapsrecht) heeft zowel de BAEF voor studie 

in de VS als het Boas Scholarship voor Harvard behaald. Dat is de meest prestigieuze beurs in Harvard en dit jaar waren er 

meer dan 60 kandidaten. | Op 24 maart won Power-Link samen met EOS het ManagEnergy Award certificaat. Power-Link (hét 

communicatieplatform inzake duurzame en hernieuwbare energie) en EOS (Oostends particulier energie-initiatief) waren een 

van de 58 genomineerden voor die categorie en ontvingen binnen de Oostendse cleantech regio het prestigieuze certificaat.
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man toont aan dat mindfulness 

zowel effectief is bij klinische als 

niet-klinische populatie. Het gaat 

dan over bijvoorbeeld levenskwali-

teit, aankunnen van pijn, omgaan 

met stress …

Uit wetenschappelijke hoek komt 

vaak de kritiek dat de ondervraag-

den zelfrapportage gemakkelijk 

kunnen vervalsen. Ze hebben 

immers veel tijd en moeite geïn-

vesteerd in de sessie, of ze geven 

sociaal wenselijke antwoorden.  

fulness leer je stap voor stap die 

mentale gewoontes te erkennen. 

Concrete resultaten
Björn Prins wijst erop dat weten-

schappelijk onderzoek aantoont dat 

mindfulness wel degelijk resultaat 

oplevert. “Men gaat mindfulness 

op verschillende manieren onder-

zoeken. Meestal gebruikt men 

zelfrapportage-vragenlijsten. Soms 

hanteert men ook concentratie- of 

neurologische tests.” De laatste 

metastudie uit 2010 door Gross-

Mindfulness is een westerse  

variant van een boeddhistische 

meditatietechniek die inhoudt dat 

je intentioneel aandacht geeft aan 

wat verschijnt, wanneer het ver-

schijnt en zolang het verschijnt en 

dat op een open, milde manier. Er is 

bijvoorbeeld een wezenlijk verschil 

tussen angst hebben en opmerken 

dat er angst is. Het trainen van die 

opmerkzaamheid staat centraal 

bij mindfulness. Een ongetrainde 

geest zal vaak onbewust piekeren, 

analyseren of rumineren. Met mind-

Op 29 mei vindt in Gent het congres 

Mindfulness in een ruim perspectief 

plaats. Daartoe komt een indrukwekken-

de rist (inter)nationale experten, trainers 

en ervaringsdeskundigen uit verschillen-

de disciplines samen. Het congres richt 

zich tot hulpverleners in de breedste zin, 

mensen uit het bedrijfsleven, de oplei-

dings- en onderwijswereld. “Aan de hand 

van verschillende wetenschappelijke 

onderzoeken zullen we de effectiviteit van 

mindfulness trachten aan te tonen”, zegt 

congresvoorzitter en UGent-alumnus 

Björn Prins.

Auteurs: Stéphanie Poelman, Nicky Mertens

Foto: Nic Vermeulen 

Mindfulness wetenschappelijk benaderd

De kracht van onze 
innerlijke balans

(lees verder p. 24)
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In september 2008 startte de vakgroep Ortho
pedagogiek een onderzoek naar mindfulness 
bij lagereschoolkinderen. Veerle Soyez leidt het 
onderzoek. 

“De leefwereld van kinderen wordt steeds complexer en 

veeleisender. Ze komen meer en meer onder stress te staan. 

Mindfulness zou kinderen een houvast kunnen bieden. Het 

onderzoek wil nagaan of een mindfulnesstraining kinderen 

een meerwaarde kan geven op een preventieve manier. De 

kinderen staan immers nog niet in die mate onder stress dat 

de trainingen noodzakelijk zouden zijn.” 

De onderzoeksgroep probeert aan de hand van vragenlijs

ten en een aandachtstest na te gaan wat het effect is van 

de trainingen. Het onderzoek is nog niet afgerond: de data

verzameling is nog bezig, daarom is Soyez nog afwachtend. 

“De eigenlijke analyses van het kwantitatief onderzoeks

gedeelte moeten nog gebeuren. We kunnen dus nog geen 

uitspraken doen over de resultaten. Naast de kwantitatieve 

bevraging, praten we ook na de trainingen met de kinderen 

over hun ervaringen in focusgroepen. Op die basis merken 

we wel dat sommige kinderen de trainingen als nuttig erva

ren. Een aantal kinderen geeft ook aan dat ze de trainingen 

niet altijd leuk vinden, maar er toch iets uit leren. Bij de kin

deren uit het eerste leerjaar hebben we wel de indruk dat ze 

er eigenlijk nog niet klaar voor zijn en dat ze de trainingen 

als moeilijk ervaren. Zij kunnen uiteraard nog niet zo goed 

verwoorden wat ze ervaren hebben.” 

Het onderzoek wordt gevoerd in twaalf scholen waar de 

kinderen gedurende acht weken trainingen krijgen van 

anderhalf uur. Ervaren mindfulnesstrainers van Kiddy-

minds verzorgen de sessies. De sessies worden aangepast 

op maat van de kinderen maar de essentie van de training 

voor volwassenen blijft behouden. “Ik denk dat het onder

zoek zeker zijn nut kan hebben. Want er bestaat ook inter

nationaal nog maar heel weinig onderzoek naar mindful

ness bij kinderen. Ga voor Geluk, de vzw die opdrachtgever 

is van het onderzoek, heeft misschien de fout gemaakt 

om onmiddellijk een grote effectstudie voorop te stellen, 

daardoor was er weinig tijd. Verder onderzoek zal dus ze

ker noodzakelijk zijn.” 

“Het effect van mindfulness bij kinderen is nog niet bewezen”

Info p 
Veerle Soyez
Vakgroep Orthopedagogiek 
Tel. 09 264 64 65
Veerle.Soyez@UGent.be 
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tot een hype gemaakt hebben. 

Anderzijds is er wel degelijk een 

maatschappelijke nood naar hulp-

middelen om ons tegen de huidige 

welvaartsstaat te kunnen wapenen. 

We zijn immers mentaal en fysiek 

niet voorbereid op de overdaad 

die we vandaag kennen. Professor 

Paul Verhaeghe, vakgroepvoorzit-

ter Psychoanalyse en Raadple-

gingspsychologie, omschrijft het 

in zijn laatste boek Het einde van 

de psychotherapie als volgt: “We 

leven in een maatschappij waarin je 

flexibel moet zijn, ADHD de norm is 

en burn-out het gevolg”. “Misschien 

kan mindfulness wel de tool zijn om 

daarmee te leren omgaan. Ook in 

het bedrijfsleven meten we de ef-

fecten van onze training. Daaruit 

blijkt dat authenticiteit en bevlogen-

heid significant toenemen en dat 

de kans op burn-out na het volgen 

van een training verkleint”, besluit 

Björn Prins. 

Van hype naar hulp
Ook professor Rudi De Raedt, even-

eens verbonden aan de vakgroep 

Experimenteel-klinische en Gezond-

heidspsychologie, doet onderzoek 

naar mindfulness. Zijn onderzoek 

focust zich op het werkingsme-

chanisme, vaak toegespitst op 

aandachtsprocessen bij depressie. 

Een ander interessant project is 

volgens Prins het onderzoek naar 

mindfulness bij lagereschoolkinde-

ren van Veerle Soyez, verbonden 

aan de vakgroep Orthopedagogiek 

(zie kaderstuk). “Er is dus een 

grote hoeveelheid onderzoek voor-

handen. Dat komt enerzijds omdat 

de populaire media mindfulness 

Björn Prins kan die kritiek niet 

ontkennen en vindt dat we de feed-

back beter constructief kunnen 

gebruiken, door meer onderzoek te 

doen naar mindfulness. 

“Aan de Universiteit Gent zijn er een 

aantal wetenschappers die daar 

volop mee bezig zijn. Zo werk ik sa-

men met Geert Crombez, voorzitter 

van de vakgroep Experimenteel-kli-

nische en Gezondheidspsychologie 

aan een onderzoeksprotocol voor 

mensen met MS. Daarbij willen we 

niet zozeer meten of de symptomen 

verminderen, maar wel of de relatie 

van patiënten ten opzichte van de 

ziekte verandert.”

MINNEMEERS 9 - 9000 GENT
www.miat.gent.be

Bezoek nu de nieuwe permanente 
tentoonstelling WereldWijdWerken,
zes generaties over werk en leven.

adv ugent.indd   1 21-04-2010   09:22:35

Praktisch
Congres Mindfulness in een ruim perspectief. Zaterdag 29 mei 2010, van 9.15 tot 

16.30 u, Arteveldehogeschool, campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent.  

Inschrijven kan nog tot en met 26 mei. 
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Cédric Courtois en Peter Mechant 

zijn onderzoekers aan het MICT 

(www.mict.be), de onderzoeksgroep 

voor media en ICT. Beide Masters 

in Communicatiewetenschappen 

onderzoeken het gebruik van au-

diovisuele media, Web 2.0 en de 

evolutie van sociaalnetwerksites . 

“Vijf jaar geleden hadden we nooit 

kunnen voorspellen welk verplet-

terend succes sociaalnetwerksites 

momenteel hebben. Hierbij is het 

delen van content een cruciaal 

aspect, zoals het uploaden van 

vakantiefoto’s waarbij mensen uit 

je omgeving een reactie kunnen 

achterlaten. Surveillance, daar 

draait het om: steeds op de hoogte 

zijn van wat vrienden aan het doen 

zijn. En als iedereen op het netwerk 

zijn informatie vrijgeeft, voedt het 

zichzelf en blijft het medium verder 

leven. Naast die informatiefunctie 

vervullen sociaalnetwerksites nog 

andere behoeftes. Ze bieden ook 

entertainment en escapisme. Ge-

bruikers kunnen er communiceren 

over zichzelf en uiteraard ook hun 

sociale relaties onderhouden. Veel 

sociaalnetwerksites worden op die 

manier een metaomgeving waarbij 

je op verschillende manieren met 

elkaar kan communiceren: één-op-

Tegenwoordig heeft ieder-

een wel een online profiel 

bij een sociaalnetwerksite. 

Netlog, Facebook, LinkedIn, 

MySpace, Twitter, … ze 

scheren momenteel hoge 

toppen, maar een hype is 

het allerminst. “De popu-

lariteit van een specifieke 

site mag dan wel vergan-

kelijk zijn, het gegeven van 

sociaalnetwerksites zal niet 

meer verdwijnen”, aldus on-

derzoeker Cédric Courtois. 

Samen met Peter Mechant 

schetst hij hoe sterk de 

online vriendschapsbanden 

van de toekomst zullen zijn. 

Auteur: Bavo Van Landeghem
Foto's: Nic Vermeulen

Online vriendschap 
duurt het langst
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Facebook heeft momenteel te kam-

pen met heel wat privacy issues. 

Zodra er een waardig alternatief 

komt met een transparant privacy 

kader, kan het zijn dat mensen 

overstappen van de ene netwerksi-

tes naar de andere.” 

 “Eén van de meerwaardes van 

de sociaalnetwerksites van de 

toekomst is de mobiele link, het 

verbinden van geografische infor-

matie aan de gebruikersprofielen. 

We merken nu al dat smartphones 

en gsm’s aan belang winnen. Bij de 

jongeren tussen 12 en 18 heeft 

Volgens Cédric Courtois zal de 

praktijk van social networking 

niet meer verdwijnen of afnemen. 

“Wel kan er een nieuw platform 

opkomen dat een andere titel 

draagt en profielgebruikers doet 

overstappen. Zo is het ook gebeurd 

met MySpace. Toen dat platform 

niet meer hip was, gingen er velen 

een profiel aanmaken op Netlog 

of Facebook. De kans bestaat dat 

Facebook op een bepaald moment 

over the top is en dat mensen aan-

getrokken worden door een andere 

platform. Zoiets kan in principe op 

relatief korte termijn gebeuren. 

één communicatie, één naar velen, 

synchroon of asynchrone commu-

nicatie, … Zo merk je ook dat veel 

aparte applicaties zoals MSN Mes-

senger of ICQ hun weg gevonden 

hebben in die metaomgeving van 

sociaalnetwerksites, een trend die 

met het begrip ‘portalisatie’ wordt 

omschreven. Digitale media evolu-

eren razendsnel. Voortdurend wor-

den er nieuwe, aangepaste versies 

van online platformen als Twitter of 

Facebook online geplaatst die, op 

basis van reacties van gebruikers, 

dan onmiddellijk worden bijgesteld. 

Daarom mogen we ook niet echt 

spreken over een technologische 

‘revolutie’, sociaalnetwerksites zijn 

eerder een evolutie. Hun technologi-

sche infrastructuur bouwt immers 

verder op bestaande technologieën 

en programmeertalen die hun ro-

buustheid, schaalbaarheid en duur-

zaamheid reeds bewezen hebben.” 

Groepsgevoel
Mensen hebben behoefte om deel 

uit te maken van een groep waar-

mee zij zich kunnen identificeren. 

Het internet maakt van de gebrui-

ker een actieve gebruiker. Cédric 

Courtois: “Toch moeten we die 

participatiegraad met een korreltje 

zout nemen. Men spreekt van een 

participatiekloof van 80/20, waar-

bij 20% echt actief foto’s en video’s 

uploadt en veel informatie gaat de-

len. Opmerkelijk is dat de jongeren, 

de zogenaamde digital natives tus-

sen 12 en 18 jaar, niet opvallend 

actiever blijken te zijn. Nochtans 

zou je precies van die groep ver-

wachten dat ze heel interactief zijn. 

Maar onderschat ze niet. Zij zijn 

misschien nog wel het meest be-

wust van de online valkuilen.”

“jammer dat sociaalnetwerksites geen knop 
hebben ‘wis alles over mij van de laatste 
15 jaar’.”

“Als iedereen op het netwerk 
zijn informatie vrijgeeft,  

voedt het zichzelf en blijft  
het medium verder leven.”
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jammer dat er geen knop bestaat: 

‘wis alles over mij van de laatste 

15 jaar’. 

Financieel leefbaar
Zijn sociaalnetwerksites financieel 

leefbaar? Cédric Courtois: “Eigenlijk 

gaat het om pure ruilhandel: de so-

ciaalnetwerksite geeft jou de moge-

lijkheid om op een heel makkelijke 

manier content te delen en in ruil 

moet jij zo veel mogelijk mensen 

meetrekken op je platform. Is daar 

een kritische massa voor, dan kun-

nen er reclame-inkomsten tegen-

overstaan. Er is als het ware een 

gelijke ruil. Maar zodra de balans 

13% al een gsm-abonnement mét 

dataverkeer. Zo kan er in realtime 

ingespeeld worden op de plaats 

waar je nu bent. Bijvoorbeeld: 

Je loopt voorbij de cinema en 

er verschijnt een berichtje op je 

smartphone dat je vriend die film 

vorige week gezien heeft en die 

beoordeling heeft gegeven. Die 

shift naar het mobiele platform zal 

ook zijn impact hebben op de vorm. 

Geen www.facebook.com meer, 

maar eerder applicaties die inge-

bed worden in mobiele toestellen. 

Trouwens, ‘http’ staat voor Hyper 

TEXT Transfer Protocol, terwijl er 

tegenwoordig online vooral video’s 

en foto’s worden uitgewisseld.” 

Cédric Courtois: “Ik zie op dat 

mobiele platform nog wel privacy 

conflicten ontstaan. Want hoe 

ver zal men willen gaan? Media-

wijsheid is daarom heel belangrijk: 

op voorhand goed weten welke 

informatie je wilt vrijgeven en wel-

ke niet. Als er bepaalde zaken zich 

tegen jou kunnen keren, dan ga je 

dat best niet delen, of slechts heel 

beperkt.” 

Peter Mechant: “Het grote pro-

bleem van sociaalnetwerksites is 

dat ze heel autistisch zijn. Zij kunnen 

geen onderscheid maken tussen 

een collega of je vrouw, het zijn alle-

maal friends. Tegenwoordig kan  

je nu wel al differentiëren. Maar  

wat zie je? Gebruikers willen snel 

een profiel aanmaken maar zich  

niet nog eens een kwartier bezig-

houden met de privacy settings.  

De gevolgen komen soms pas jaren 

later naar boven water wanneer die 

gebruiker bvb. gaat solliciteren voor 

een nieuwe betrekking. Ik vind het 

ALLES VOOR MOEDER EN KIND

Open van dinsdag t/m vrijdag van
10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.30u

Zaterdag doorlopend open van 10u tot 18u

kinderkledij 0 - 8 jaar
zwangerschapskledij
geboortelijsten
babyartikelen

Langeplankstraat 21, Zwijnaarde, 09 245 09 27, www.tonina.be

KOM LANGS EN ONTVANG GRATIS 
EEN KLEINE ATTENTIE EN INFORMATIE-

PAKKET OVER HET AANLEGGEN VAN 
EEN GEBOORTELIJST

KINDERKLEDIJ: ESPRIT - FILOU&FRIENDS - EAGER BEAVER - TIMBERLAND - O’NEILL ... 
ZWANGERSCHAP:  ESPRIT MATERNITY - NOPPIES MATERNITY - BOLA - DOOMOO ...
BABYARTIKELEN: BUGABOO - JOOLZ - BLOOM - PERICLES - NOUKIES - MAXI COSI ...

“Er zal een shift plaatsvinden binnen 
de sociaalnetwerksites richting mobiele 
platformen.”

Info p 
Cédric Courtois (p. 26)
Peter Mechant (p. 25 links)
Vakgroep Communicatiewetenschappen
Tel. 09 264 91 54 | 09 264 97 08
Cedric.Courtois@UGent.be
Peter.Mechant@UGent.be

overslaat in een bepaalde richting, 

loopt het fout en vloeien gebruikers 

af naar andere platformen.” 

Peter Mechant: “De toekomst van 

sociaalnetwerksites zal voor een 

groot stuk samenhangen met een 

sterk businessplan wat zeker geen 

evidentie is. Alleen al het hosten 

van die miljoenen foto’s die elke 

dag online worden geplaatst kost 

gigantisch veel geld. Ook YouTube, 

in handen van Google, zoekt nog 

steeds naar een rendabel zaken-

model. Een hoge merkbekendheid, 

maar of ze winstgevend zijn, is 

maar de vraag.” 
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Intelligente spiegel
Een voorbeeld: almaar meer men-

sen worden geconfronteerd met 

allergieën. Wat kan preventieve 

gezondheidszorg hieraan doen? 

Het is één van de vraagstukken 

waarover professor Philippe Ge-

vaert zich buigt. De antwoorden 

reiken echter verder dan het medi-

sche en hebben ook betrekking op 

de woonsituatie, het interieur en 

de levenswijze van mensen. Oplos-

singen dienen dus in het dagelijkse 

leven geïntegreerd te worden en 

dat aanschouwelijk maken is nu net 

de specialiteit van Living Tomor-

row. Zo kan je in het Huis van de 

Toekomst zien hoe een geavan-

een ogenblik dat acute zorg moet 

worden geboden. Maar daarvoor 

is dan wel een geschikte omgeving 

nodig. “Dat contact met het grote 

publiek vereist een heel andere 

vorm van communicatie, die niet 

te vergelijken is met wat in een 

ziekenhuis gebeurt en ook hele-

maal anders verloopt dan de ken-

nisoverdracht aan de universiteit”, 

verduidelijkt professor Norbert 

Fraeyman. “Daarom zijn we op 

zoek gegaan naar een partner die 

dat deel van het verhaal kan waar-

maken. Living Tomorrow biedt de 

perfecte context om de innovatieve 

zorgtoepassingen die wij ontwikke-

len, tastbaar te maken.”

Een vooruitziende aanpak in de 

gezondheidszorg vereist kennis 

van zaken en een ruime praktijker-

varing. Samen beschikken de Uni-

versiteit Gent en het Universitair 

Ziekenhuis Gent over deze troeven. 

Cruciaal is echter dat mensen 

hierin meestappen en zodoende 

vertrouwd raken met de progres-

sie die de medische wetenschap-

pen maken. Het liefst gebeurt dat 

op een ontspannen wijze, niet op 

Voorkomen is beter dan genezen, het 

is een oeroude wijsheid die dankzij de 

toenemende kennis op het vlak van ge-

zondheidszorg meer dan ooit opgaat. 

Maar preventie is pas echt doeltref-

fend als nieuwe medische inzichten en 

therapeutische mogelijkheden worden 

vertaald naar situaties die voor ieder-

een herkenbaar zijn. Dat is precies de 

bedoeling van de samenwerking tussen 

de Universiteit Gent, het Universitair 

Ziekenhuis Gent en het innovatiecen-

trum Living Tomorrow: het publiek 

laten beleven wat de gezondheidszorg 

van morgen vandaag al kan betekenen.

Auteur: Philip Hanssens | Foto: Living Tomorrow

De tastbare toekomst  
van gezondheidszorg  

in Living Tomorrow

rector en allergiespecialist Paul Van Cauwenberge demonstreert in het Huis 
van de toekomst de huisstofmijtmeter, die de concentratie huisstofmijt in de 
slaapkamer opmeet en afficheert op de intelligente spiegel in de badkamer.
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ook nog maar een begin. “Het voor-

deel van deze neutrale plek is dat je 

hier de meest diverse partijen kunt 

ontmoeten en daar gaan onver-

moede stimuli van uit”, zegt rector 

Paul Van Cauwenberge. “Het is die 

synergie die tot nieuwe, nog betere 

toepassingen zal leiden.”  

De demonstratie in Living Tomor-

row nodigt uit tot interactie die ver-

volgens kan leiden tot een snellere 

implementatie van de oplossingen. 

In Living Tomorrow wenkt de toe-

komst. De vier pijlers – allergie, ge-

netica, revalidatie en ICT – zijn dan 

ceerde huisstofmijtmeter via een 

intelligente spiegel de bewoner 

attendeert op de concentratie huis-

stofmijt in de slaapkamer. Zo nodig 

kunnen dan preventieve maatrege-

len worden genomen. 

Een tweede voorbeeld. In de ge-

netica, het domein van professor 

Jo Vandesompele, vinden storm-

achtige ontwikkelingen plaats. 

Maar welke impact heeft dat op 

ons leven? In de keuken van Living 

Tomorrow ontdekt de bezoeker op 

experimentele wijze wat de gene-

tica zoal in petto heeft. 

Nog een actuele vraag: hoe de 

thuisomgeving verbinden met 

gespecialiseerde zorgverlening? 

De vakgroep Revalidatieweten-

schappen en Kinesitherapie van 

professor Guy Vanderstraeten 

demonstreert in een speciaal inge-

richte seniorenflat wat de nieuwe 

technologie te bieden heeft.

In een vierde pijler wordt onder-

zocht wat ICT kan bijdragen aan 

personalisatie en preventie in de 

gezondheidszorg. Daarvoor heeft 

professor Bart Sijnaeve de portaal-

site myhealthportal.be ontwikkeld. 

Brabantdam 173, 9000 Gent (St-Anna)
tel. 09/223 37 07 

info@interior-gent.be - www.interior-gent.be
OPENINGSUREN: 9u30 - 12u en 14u - 18u

gesloten op zon- en feestdagen

Edel
loofbomenhout
uit duurzame

bosbouwgebieden,
zonder

formaldehyde
gelijmd en

met kruidenolie
veredeld.

showroom
1800m2

“living tomorrow biedt de perfecte context 
om de innovatieve zorgtoepassingen  
die wij ontwikkelen tastbaar te maken.”

Praktisch
De eventlocatie van Living Tomorrow bestaat uit een auditorium, event hall, VIP 

room en vier conference rooms. Gelegen nabij de ring van Brussel vormt Living  

Tomorrow de ideale uitvalsbasis voor kleine en middelgrote evenementen.

Voor meer info: mevr. Gudrun Serraes, tel. 09 332 05 05. 

In Living Tomorrow kan je als particulier of in groep een begeleide rondleiding van 

anderhalf uur volgen. Het Huis van de Toekomst is open van maart tot juni en van 

september tot half december, elke zaterdag, zondag, feest en schoolvakantiedag van 

10 tot 17 uur. In juli en augustus is het huis elke dag open van 10 tot 17 uur, behalve 

op zaterdag, zondag en feestdagen.

Een ticket kost 10 euro en is gratis voor kinderen jonger dan 10 jaar. UGent-medewer-
kers krijgen een reductie van 2,50 euro per ticket. Reductietickets kunnen afgehaald 

worden bij de afdeling Communicatie van de UGent, Onderbergen 1 en bij de dienst 

Communicatie & Evenementen van het UZGent, K12 UZ Gent.

Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde

Gudrun.Serraes@UGent.be – tel. 09 332 05 05 – www.livingtomorrow.com
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Om mensen met zware motorische 

beperkingen een kans te bieden zich 

zo goed mogelijk in de maatschappij 

te integreren, werken onderzoekers 

van het Laboratorium Regeltech-

niek van de UGent al een aantal jaar 

samen met de vakgroep Inwendige 

Ziekten en het Psychiatrisch Cen-

trum Dr. Guislain. De laatste jaren 

focussen de onderzoekers zich op 

het zoeken naar alternatieve com-

municatiemiddelen tussen mens en 

machine, waaronder de zogenoem-

de brain-computer interfaces (BCI). 

“Uitgangspunten waren onderzoek 

en optimalisatie van brain-computer 

interfaces voor toepassingen in 

revalidatie”, aldus projectbegeleider 

handigste schakel in het systeem. 

“In alle 32 elektroden moet gel 

worden gespoten, wat erg tijdro-

vend is. Die elektroden drukken 

bovendien enorm op je hoofdhuid, 

waardoor je het na een uur wel 

hebt gehad. De draagbaarheid is 

dan ook nog ver van vermarkting 

verwijderd. Het onafhankelijke on-

derzoekscentrum IMEC ontwikkelt 

momenteel een soort draadloze 

diadeemstructuur met minder 

elektroden, maar of die even goed 

werkt is nog de vraag. Er bestaan 

ook al zogenaamde droge actieve 

elektroden waarvoor geen gel 

meer nodig is. Dit zal zeker drem-

pelverlagend werken.”

Bart Wyns. “We zijn intussen twee 

jaar volop bezig geweest met het 

methodologische onderzoek: signa-

len analyseren vanuit de hersenen, 

om van daaruit te proberen een 

bepaalde richting te destilleren. 

Voor een robotarm of een rolstoel, 

bijvoorbeeld: links, rechts, vooruit, 

achteruit ...”

Voor de daadwerkelijke toepassing 

van het systeem gebruiken de on-

derzoekers onder meer een soort 

badmuts die de hersensignalen 

via elektroden opmeet, een toestel 

dat die signalen versterkt en naar 

de computer stuurt, en software 

om de signalen uit te filteren. Die 

badmuts is echter niet meteen de 

Een robotarm aansturen louter met gebruik van je hersenen klinkt als sciencefiction. Toch slaagden 

onderzoekers aan de UGent erin een dergelijk communicatiemiddel te ontwikkelen. Onder meer 

personen met een zware motorische handicap zullen er in de nabije toekomst baat bij hebben.

Auteur: Sven Rammeloo | Foto’s: Nic Vermeulen

UGent-onderzoekers  
besturen robot  

via hersensignalen

Kijk,  
zonder 

handen!
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cialiseert reeds dergelijke toestel-

len. Niettemin blijft het een techno-

logie die zich in de kinderschoenen 

bevindt. “Het is zeker niet iets zoals 

een muis of toetsenbord op je pc 

aansluiten, waarna je denkt ‘ik wil 

koffie gaan halen’ en hop, je rolstoel 

gaat met jou naar de keuken. Zo ver 

gaan we nog lang niet. Wat wij ge-

realiseerd hebben met de robotarm 

toont vooral aan dat er potentieel 

zit in de technologie om mensen die 

geheel of gedeeltelijk verlamd zijn 

hun mobiliteit te laten herwinnen of 

te laten communiceren.”

Ook in de videogame-industrie en 

als waarneemsysteem in beroepen 

waar een bepaalde graad van  

oplettendheid vereist is, ligt een be-

langrijke rol weggelegd voor BCI’s. 

Maar de eerstvolgende stap voor 

de onderzoekers is nu het ontwik-

kelen van een gebruiksvriendelijke 

interface. Dit zal aan de UGent  

gebeuren binnen de faculteit Inge-

nieurswetenschappen, in samen-

werking met prof. Patrick Santens, 

neuroloog in de vakgroep Inwendige 

Ziekten, en dr. Georges Otte van het 

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain. 

 

Normale hersenen
Tijdens i-brain, een festival over de 

hersenen dat begin maart in De 

Bijloke plaatsvond, is aan de hand 

van enkele proefpersonen aan een 

groot publiek bewezen dat het sys-

teem echt werkt. Bart Wyns bena-

drukt evenwel dat het labo zich tot 

nu toe heeft beperkt tot een on-

derzoekscontext. “We hebben tot 

vandaag nog altijd niet getest op 

echte patiëntenpopulaties, maar 

op wat we vermoeden dat normale 

hersenen zijn. Hersenen zonder 

motorische beperkingen dus. De 

interesse vanuit de medische 

wereld, en de bereidheid om het 

systeem op patiëntengroepen te 

gaan toepassen, blijkt in elk geval 

heel groot. Op termijn verwachten 

we door met patiënten te werken 

aanwijzingen en inzichten te ont-

dekken die een nieuw licht kunnen 

werpen op de zogeheten neuronale 

plasticiteit van de hersenen: of be-

paalde gebieden in de hersenen al 

dan niet taken kunnen overnemen 

van beschadigde gebieden.”

De onderzoekers aan de UGent 

staan overigens niet alleen. Binnen 

Europa zijn er minstens een viertal 

instituten met vergelijkbare projec-

ten bezig, en Guger Technologies, 

een Oostenrijks bedrijf, commer-

Visuele prikkels
Maar hoe werkt het systeem nu 

precies? Bart Wyns: “We ‘voorspel-

len’ in wezen karakters waaraan we 

een actie koppelen die de robotarm 

moet uitvoeren. Concreet: als je 

bijvoorbeeld denkt aan de letter ‘o’, 

neemt de robotarm even later een 

blokje op. Dit systeem heeft niets 

te maken met locaties in je grijze 

massa, maar werkt op basis van 

visuele prikkels die op een compu-

terscherm getoond worden: je krijgt 

het alfabet op het scherm gepro-

jecteerd. Een aantal karakters, een 

aantal rijen en kolommen, gaan in 

willekeurige volgorde oplichten. De 

gebruiker denkt aan een welbepaald 

karakter, fixeert zich daarop, en elke 

keer dat die letter oplicht op het 

scherm krijgt men in de hersenen 

een spontane reactie. Die reactie 

gaan wij uitfilteren en gebruiken om 

de originele letter te reconstrueren. 

Daarna koppelen we aan de letter 

een commando dat de robotarm zal 

uitvoeren. Het is dus geen systeem 

dat je oogbeweging volgt, zoals eye-

tracking. Ook daar doen we onder-

zoek naar, maar eyetracking heeft 

niets met de hersenen te maken.”

Grootste uitdaging voor de on-

derzoekers is en blijft de analyse 

van de hersengolven, die enorm 

beïnvloed worden door wat men 

artefacten noemt. “Op het moment 

dat je spierbewegingen maakt met 

je aangezicht, dat je slikt, je wenk-

brauwen fronst of op je tanden bijt, 

vinden we dat bij de analyse terug. 

Dat zijn allemaal vertroebelende 

zaken die er eerst uitgefilterd moe-

ten worden. De literatuur herbergt 

talloze methoden en algoritmen 

om dit te realiseren. Onderzoeker 

Dieter Devlaminck stelt de techniek 

nu bij waar mogelijk.”

Op http://vimeo.com/8841995 zie je de door 
hersensignalen aangestuurde robotarm in actie. 
“Met de hand op het hart: er komt geen gesjoemel 
aan te pas.”

Info p 
Dr. Bart Wyns 
Vakgroep Elektrische Energie, 
Systemen en Automatisering 
Tel. 09 264 55 80  
Bart.Wyns@UGent.be



 32

Agenda
alternatief. Het symposium Smoke or no smoke: that’s 

the question buigt zich op 19 mei in Het Pand over het 

prangend probleem van de luchtvervuiling.

Inschrijven kan bij Jasmine.Coppens@UGent.be

p EXPOSITIE RAUL MEEL | T.E.M. 28-05-2010

Kunstzinnige dialogen uit Estland 

Raul Meel (Estland, °1941) is een man van vele kun-

sten: schilder, grafisch kunstenaar, beeldhouwer, 

installatie- en vuurartiest, prozaschrijver, visueel- en 

klankdichter, ... Onder de noemer Estonian dialogue 

in Henry Van de Velde’s Art Library loopt in de kunst-

bibliotheek tot eind mei een boeiende tentoonstelling 

met visuele poëzie en installaties in het kader van de 

zusterstadrelatie tussen Tallinn en Gent. De Biblio-

theek Kunstwetenschappen vind je naast de Boeken-

toren (Sint-Hubertusstraat 2, Gent).

www.kunstbib.UGent.be

p MINERALEN ONDER DE LOEP  

| T.E.M. 02-06-2010

De rijke geschiedenis van de mineralogie

In de tentoonstelling ‘MineralUGENT, mineralogie en de 

Universiteit Gent van 1817 tot heden’ bekijkt men de 

geschiedenis van de mineralogie en het verband met 

de UGent. Het onderwijs en het onderzoek in de mine-

ralogie aan Universiteit Gent zijn de eerste invalshoek. 

Daarnaast krijgt de bezoeker een overzicht van mine-

ralen die naar Belgen of naar Belgische vindplaatsen 

genoemd zijn. Er wordt voornamelijk aandacht besteed 

aan mineralen die de naam van Gentse professoren 

dragen. Dit zijn o.a. A. Renard, J. Cornet en A. Schoep. 

Tot slot is er ook een uitgebreide focus op het minera-

logisch instrumentarium. De tentoonstelling loopt nog 

tot 2 juni in het Museum voor de Geschiedenis van de 

Wetenschappen, Krijgslaan 281 (S30) in Gent. 

http://ScienceMuseum.UGent.be

p LEZING ROND EUROPEES 
FEMINISME | 18-05-2010

Sterke vrouwen op de bres

Op 18 mei komt de Amerikaanse historica Karen 

Offen (Stanford University) een lezing geven aan de 

UGent over History, memory and the empower-

ment of women. Karen Offen is gespecialiseerd in 

vergelijkende en internationale gendergeschiedenis 

en een autoriteit op het gebied van de geschiedenis 

van het feminisme in Europa. Ze is o.a. auteur van het 

standaardwerk European Feminisms, 1700-1950. 

A political history (2000), redacteur van het recente 

overzichtswerk Globalizing Feminisms, 1789-1945 

(2010) en bestuurslid van het International Museum 

of Women. De lezing wordt georganiseerd door de 

vakgroep Geschiedenis van de UGent i.s.m. het Insti-

tuut voor Publieksgeschiedenis en het Forum voor 

Belgisch onderzoek naar vrouwen-, gender- en seksua-

liteitsgeschiedenis. 

Geen voorafgaande inschrijving vereist, gratis toegang. 

Contact: Julie.Carlier@UGent.be of Gita.Deneckere@UGent.be

p SYMPOSIUM OVER 
LUCHTVERONTREINIGING | 19-05-2010

Schonere uitstoot is nodig

Bijna alles wat in de logistieke keten ‘beweegt’ stoot 

luchtvervuilende stoffen af – zoals broeikasgassen, 

CO
2
, SO

2
, Nox, PM/fijn stof – en dit ongeacht of dit 

transport nu gebeurt via de lucht, het land of het water. 

Hoeveel elk van die modi uitstoten zal een eeuwige dis-

cussiebron blijven en bovendien wordt, naargelang de 

doelgroep/reden, gegoocheld met de interpretatie van 

cijfers. Zelden wordt de ‘collaterale’ schade getoond. 

Het is duidelijk dat er in de toekomst stappen moeten 

worden ondernomen om de uitstoot en dus het verbruik 

drastisch te verminderen met het oog op een meer 

duurzaam, ecologisch, sociaal en economisch haalbaar 
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Met de reeks “Alumni Toptalent” 
nodigen we één van onze topalumni uit 
om een lezing te geven voor hun collega-
alumni. Achteraf heeft u uitgebreid de 
mogelijkheid om andere alumni te 
ontmoeten en te netwerken bij een 
drankje en een hapje. 

Peter Vandermeersch 

Inschrijven via e-mail naar alumni@UGent.be.  Prijs: €10. U kan uw inschrijving vervol-
ledigen door 10 euro p.p. over te schrijven op ons rekeningnummer 390-0965938-67. 

Beleef

Merelbeke

De krijtlijnen voor energie zuinig wonen die 
Bostoen heeft uitgetekend voor huizen, 
kunnen ook worden toegepast op grotere 
projecten zoals appartementsgebouwen. 
Dit betekent dat Bostoen ook bij de bouw 
van appartementsgebouwen voor ver-
koop of verhuur binnen elk budget totaal-
oplossingen aanbiedt.

Interesse?
Jan & Katrin Van Steenberghe
0477 89 80 16 - 052 42 77 48
Hoofdzetel 09 216 16 20

www.bostoen.be

Wederikweg
9820 Merelbeke

> Appartement 
vanaf € 194.500

> Garage 
vanaf € 15.000

Nu te koop
van Bostoen

Beleef Herzele

GroeneMeer
24
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Interesse?
Jan & Katrin Van Steenberghe
0477 89 80 16 - 052 42 77 48
Hoofdzetel 09 216 16 20

www.bostoen.be
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Nu te koop
van Bostoen

> Grond + Laagenergie woning 
(HOB) vanaf € 227.900

Kijkwoning
GroeneMeer - Tuinwijkstraat 14



24ste jaargang | nr. 5 | nr. 206 | afgiftekantoor Gent X | periodiek tijdschrift |  
verschijnt tweemaandelijks | P409859 | afzendadres: Onderbergen 1, 9000 Gent

 |  mei 2010universiteit gent

p Gents Afrika Platform groeit
p Online vriendschap duurt het langst
p Investeren in toponderzoek

UGent-alumni bewandelen 
diplomatieke weg

 Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem
T 09 282 31 44 - F 09 282 90 58

info@auberge-du-pecheur.be

www.auberge-du-pecheur.be

Met haar sublieme ligging langs de boorden 

van de Leie, is Auberge du Pêcheur 

een gedroomde en rustige locatie voor 

seminaries, evenementen, feesten en 

overnachtingen. 

Zowel restaurant Orangerie als brasserie 

The Green bieden u buiten gastronomie 

ook comfort en onthaasting. 




