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Edito
Naar een hoger niveau

Op internationaal niveau is de UGent aan een duidelijke opmars bezig. 

De Universiteit Gent staat op een 89ste plaats in de Academic Ranking 

of World Universities !  Ze is daarmee met één plaats gestegen en 

blijft de enige Belgische universiteit in de top 100. Dat succesverhaal 

hebben we te danken aan de gedrevenheid van onze medewerkers en 

hun kwalitatieve samenwerking op topniveau. 

Bij de start van het nieuwe academiejaar verheugt het me dat de 

UGent andermaal een opmerkelijke stijging van het aantal studenten 

mag optekenen. 

Uit voorlopige cijfers blijkt dat vooral de opleidingen in het domein van 

de zogenaamde life sciences duidelijk in de lift zitten. Zo noteren we 

een sterke toename van generatiestudenten voor een Bachelor of  

Science in de biologie, de informatica, de diergeneeskunde en de bio- 

ingenieurswetenschappen. Op faculteitsniveau lokken ook de faculteiten 

Ingenieurswetenschappen en Architectuur, plus Economie en Bedrijfs-

kunde meer studenten dan vorig jaar.

Toch willen we met beide voeten op de grond blijven en voeling houden 

met de maatschappij die ons omringt. Het ondersteunen van het in-, 

door- en uitstroombeleid van kansengroepen en het sensibiliseren van 

de faculteiten over diversiteit en gender blijft een kerntaak voor de 

beleidscel Diversiteit en Gender. Na hun projectoproep ‘Diversiteit in 

de universiteit’ kwam er een dozijn concrete projecten rond duurzaam-

heid en betrokkenheid uit de bus. 

Mobiel UGent zal dit academiejaar ook extra inspanningen leveren 

voor een duurzaam woon-werkverkeer, met een sturend parkeerbeleid 

om het autogebruik verder af te remmen. Zo blijft de mooie stad die 

ons huisvest voor iedereen een aangename plaats om te leven, te werken 

en te studeren.  

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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uw gezondheid schaden p

Diversiteit  
in de universiteit p 
Aan de UGent zie je nog altijd te weinig allochtone 
studenten, jongeren uit kansarme gezinnen of perso-
neelsleden met een beperking. Daar wil de beleidscel 
Diversiteit en Gender iets aan doen. Zij riep alle facul-
teiten en universitaire diensten op tot concrete ac-
ties. Intussen zijn er 12 projecten gestart.
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Volgens de Vlaamse overheid  

moet het autogebruik tegen 2020 

minder dan 60% van alle woon-

werkverplaatsingen uitmaken. In 

2008 lag het percentage van de 

Universiteit Gent op 63%. Enkele 

campagnes en vele acties later 

slaagde de UGent er al in dat te 

doen dalen tot 56%. “De voorbije 

jaren behaalden we goede resul-

taten, maar het blijkt moeilijk om 

ook de resterende autobestuur-

ders te overhalen om zich met de 

fiets of met het openbaar vervoer 

te verplaatsen”, stelt Pieter Van 

Vooren. “Daarom leggen we in de 

nieuwe campagne de focus op die 

doelgroep. We zullen fietsers en 

pendelaars nog steeds in de wat-

ten leggen, maar tegelijk zullen we 

de autobestuurders confronteren 

met de waarom-vraag. Is het wel 

nodig dat zij de auto nemen voor 

hun verplaatsing? Zijn er echt 

geen alternatieven? Op die manier 

hopen we hen te stimuleren om de 

auto wat vaker in de garage  

te laten staan.”

Strategische doelstelling
Naast de huidige mobiliteitsmaat-

regelen zitten er ook voor komend 

academiejaar een aantal ideeën 

in de pipeline. “Het universiteits-

bestuur heeft duurzame mobiliteit 

opgenomen in haar strategisch 

plan, en ondersteunt zo de nieuwe 

initiatieven. Mobiliteit moet van bij 

het concept de nodige aandacht 

krijgen. Nu reageren we te vaak 

pas wanneer het eigenlijk al te laat 

is”, verduidelijkt Riet Van de Velde. 

Tussen 10 en 16 oktober 2011  

lanceert Mobiel UGent opnieuw een 

mobiliteitscampagne. Daarnaast zal de 

universiteit komend academiejaar voor-

al aandacht besteden aan een duur-

zaam parkeerbeleid. “Hoewel we nu 

al beter scoren dan de Vlaamse doel-

stelling voor 2020, kampen sommige 

UGent-sites met mobiliteitsproblemen 

waardoor we het autogebruik aan de 

universiteit nog verder moeten vermin-

deren”, stellen Riet Van de Velde en 

Pieter Van Vooren, respectievelijk  

milieucoördinator en milieuadviseur 

energie en mobiliteit van de universiteit.

Auteur: Stéphanie Poelman | Fotograaf: Nic Vermeulen

Mobiel UGent klaar  
voor nieuw academiejaar

Mobiliteitsbeleid 
op kruissnelheid
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“Zo willen we graag de mobiliteitsstroom van onze medewer-

kers, maar vooral van onze studenten in kaart brengen. Door 

verstandig gebruik te maken van gebouwen en auditoria kan 

je immers vermijden dat grote groepen zich tegelijk door de 

stad moeten verplaatsen. Op die manier kan je mobiliteits-

problemen oplossen voor ze zich stellen of gewoon vermij-

den. Ook willen we graag samen met de Stad Gent, De Lijn 

en andere actoren een masterplan ontwikkelen om ons be-

leid beter op elkaar af te stellen. Daarnaast proberen we een 

project op poten te zetten rond elektrische dienstwagens en 

laadpalen.”.

Allemaal samen
De universiteit werkt al sinds 2010 aan haar parkeerbeleid 

en hoopt dit jaar op een goedkeuring en invoering ervan. 

“Grofweg komt het erop neer dat we op sites met mobili-

teitsproblemen enkel nog parkeerplaatsen willen voorzien 

voor wie echt niet anders kan dan met de wagen komen”, 

legt Pieter Van Vooren uit. “Maar het vergt heel wat onder-

handelingen en overleg om dat erdoor te krijgen. Mensen 

ervaren hun autogebruik als een verworven recht en willen 

dat niet zomaar afstaan, ook al ondervinden ze er zelf last 

van. We krijgen namelijk maar al te vaak klachten over lange 

files om onze sites te bereiken. Of we horen dat mensen een-

voudigweg geen parkeerplaats meer vinden. En toch maken 

we nog te weinig de bedenking dat we dergelijke mobiliteits-

problemen collectief moeten aanpakken, wat voor pakweg 

energiebeheer ondertussen wel is doorgedrongen. Mobiliteit 

is volgens velen een zaak van de overheid, terwijl die het al 

lang niet meer alleen kan oplossen. Enkel als iedereen zijn 

gedrag aanpast, als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen 

we er iets aan doen.”

“In vergelijking met andere bedrijven, leveren wij al heel wat 

inspanningen en werpen die inspanningen ook hun vruchten 

af. Daarom werden wij ook laureaat voor de Business Mobility 

Award van minister Hilde Crevits. Maar de situatie dwingt 

ons ook om resultaten te boeken. Het grootste deel van de 

universiteit ligt in het centrum van de stad en bovendien zijn 

wij hier een grote werkgever. De stad moet dus leefbaar blij-

ven, maar uiteraard moeten we ervoor zorgen dat mensen 

vlot op hun werk geraken”, besluit Riet Van de Velde. 

Welke initiatieven neemt de UGent  
nu al om fietsers en pendelaars  
het leven makkelijk(er) te maken?

Voor woon-werkverkeer
p Medewerkers kunnen goedkoop een fiets huren  

via StudentENmobiliteit.

p Medewerkers kunnen een beroep doen op de mobiele 

fietshersteldienst van StudentENmobiliteit.

p De meeste sites van de universiteit beschikken  

over overdekte fietsenstallingen.

p Op verschillende sites zijn douches voorzien.

p De universiteit stelt een aantal elektrische fietsen  

ter beschikking voor wie iets verder woont.  

Die kunnen een maandlang gratis getest worden.

p Medewerkers ontvangen een fietsvergoeding of  

krijgen hun abonnement op het openbaar vervoer  

100% terugbetaald.

p Pendelaars kunnen hun fiets aan het station kwijt  

in een bewaakte fietsenstalling.

Voor dienstverplaatsingen
p Medewerkers kunnen voor dienstverplaatsingen een 

fiets gebruiken.

p De universiteit betaalt een Cambio-abonnement zodat 

haar medewerkers dat systeem kunnen gebruiken. 

Suggesties of opmerkingen kan je kwijt via 

mobiliteit@UGent.be.
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De nieuwe campagne van Mobiel UGent wil  
het autogebruik collectief ontmoedigen.
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Tim De Meyer werd begin 2011 aan-

gesteld als professor Bio-informatica in 

de multidisciplinaire onderzoeksgroep 

From Nucleotides To Networks (N2N). 

Zijn belangrijkste focus is de analyse 

van data die verkregen werd door  

high-throughput experimenten naar 

epigenetische factoren die het ont-

staan van hart- en vaatziekten en  

kanker kunnen verklaren. 

Auteur: Koen Lauwereyns | Fotograaf: Nic Vermeulen
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De Universiteit Gent besloot vorig 

jaar om extra te investeren in vijf 

onderzoeksplatformen (MRP’s) 

waarin de Gentse wetenschappelij-

ke expertise vandaag al hoog staat 

aangeschreven. De extra duw in  

de rug moet ertoe leiden dat de 

universiteit voor die speerpunten 

over pakweg vijf jaar aan de we-

reldtop zal staan. Bio-informaticus 

Tim De Meyer is een van de weten-

schappers die deze ambitie moet 

proberen waar te maken. 

“Ik heb aan de UGent voor bio- 

ingenieur optie cel- en genbiotech-

nologie gestudeerd”, vertelt hij.  

“Tot begin de jaren 2000 was  

het analyseren van een gen, om 

te bepalen of het al dan niet ge-

muteerd of epigenetisch gemodifi-

ceerd was, een zeer arbeidsinten-

sief werk. Dankzij de introductie 

van de next generation sequencing 

methodologie worden vandaag 

echter op korte tijd zodanige hoe-

veelheden data gegenereerd dat 

de verwerking een wetenschap 

op zich is geworden. Tijdens mijn 

eerste doctoraatsjaren stelde ik 

vast dat heel wat onderzoeksdata 

onaangeroerd bleven liggen. Ik ben 

mij beginnen toeleggen op sta-

tistische data-analyse, algoritme- 

ontwikkeling en data mining en 

voor ik het zelf goed en wel in de 

gaten had, had ik mij gespeciali-

seerd. Veel mensen in onze onder-

zoeksgroep hebben hetzelfde par-

cours afgelegd. Sinds februari geef 

ik les aan de bio-ingenieurs maar 

het is hoogst waarschijnlijk dat er 

binnen afzienbare tijd aan onze uni-

versiteit ook wel een masteroplei-

ding Bio-informatica zal groeien.”

Boost
Epigenetica is de tak van de biolo-

gie die de regulatie van de activiteit 

van genen bestudeert die wel van 

cel tot cel overerfbaar is, maar 

echter niet in de DNA-code zelf 

vervat zit. Omgevingsfactoren blij-

ken hier een belangrijke rol in te 

spelen. “Deze discipline verklaart 

bijvoorbeeld waarom eeneiige 

tweelingen, die in theorie gene-

tisch identiek zijn, uiterlijk toch van 

elkaar verschillen en ook andere 

ziektebeelden kunnen ontwikkelen. 

Dat brengt onder meer met zich 

mee dat de voorbestemming, die 

de mensen vaak uitdrukken in het 

zinnetje ‘het zit in mijn genen’, nog 

voor een groot stuk bijgestuurd 

kan worden. Het vermijden van 

typische risicofactoren zoals roken, 

ongezond eten en weinig bewegen 

is in dit verband een belangrijke 

regulerende factor. Ook al speelt 

de epigenetica zich dus niet af in de 

DNA-sequentie van de cellen, het 

is er duidelijk wel op geënt. Toen in 

2001 het humaan genoom volledig 

gedecodeerd was, betekende dat 

bijgevolg ook een enorme boost 

voor deze tak van de wetenschap.”

Nieuwe screeningstools
“Om te weten waar de machinerie 

ter hoogte van het DNA gezond-

heidsproblemen zoals kanker en 

hart- en vaatziekten kan veroor-

zaken, moeten we eerst goed 

bestuderen hoe het hele systeem 

in elkaar zit als het wel goed werkt 

en waarom bepaalde genen al dan 

niet tot expressie komen. Het is 

pas sinds begin de jaren 80 dat 

we weten dat dergelijke epigeneti-

sche gen silencing hetzelfde effect 

kan hebben als een genetische 

mutatie. Deze kennis laat ons 

toe om nieuwe screeningtools te 

ontwikkelen voor vroege detectie 

van bijvoorbeeld kanker. Een an-

dere mogelijke toepassing is de 

stratificatie van patiënten om te 

bepalen met welke therapieën de 

beste resultaten kunnen geboekt 

worden. Aangezien tumoren zeer 

verschillend zijn, is de mogelijkheid 

om gepersonaliseerde therapieën 

te ontwikkelen bijzonder belangrijk 

voor de succesvolle behandeling 

van de aandoening.”

Asklepios project 
Tijdens zijn doctoraatstudie con-

centreerde Tim De Meyer zich 

vooral op het Asklepios project. Dit 

langlopende bevolkingsonderzoek 

bestudeert de wisselwerking tussen 

veroudering, hart- en haemodyna-

miek en chronische ontsteking in 

hart- en vaatziekten, en de rol van 

epigenetica in deze processen, en 

is het resultaat van een succesvolle 

samenwerking tussen verschillende 

Info p 
Prof. Tim De Meyer
Vakgroep Moleculaire Biotechnologie
Tel. 09 264 99 22
Tim.DeMeyer@UGent.be

Professor Bio-informatica Tim De Meyer versterkt 
multidisciplinaire onderzoeksgroep N2N

Het zit niet altijd  
in de genen
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Het opzetten van het speerpunt 

gaat bovendien gepaard met een 

structurele kapitaalinjectie die  

vooral tot uiting komt door de  

creatie van een aantal doctoraats-, 

postdoctoraats- en ZAP-posities. 

De bedoeling is wanneer het speer-

punt over vijf jaar wordt beëindigd, 

de onderzoeksgroep zodanig goed 

werkt dat we op hetzelfde elan 

verder kunnen doen met middelen 

van nationale en internationale 

projectaanvragen. En ook al is dit 

geen doel op zich, is de kans dat 

op termijn ook spin-offs worden 

gecreëerd, erg waarschijnlijk. De 

stap van fundamenteel onderzoek 

naar de ontwikkeling van concrete 

medische toepassingen en activitei-

ten die zich toespitsen op bepaalde 

types data-analyse is in deze sector 

immers niet zo groot.” 

specifieke data-analytische aanpak 

en een aangepaste computerin-

frastructuur”, zegt Tim De Meyer. 

“Ook veel statistische algoritmes 

moeten aangepast worden omdat 

de toepassingen van tien jaar ge-

leden vandaag al veel te traag zijn. 

Omdat dezelfde noden zich voor-

doen in andere wetenschappelijke 

disciplines was er nood aan een 

volledig nieuwe aanpak die steunt 

op multidisciplinariteit.”

“Netwerken is in een wetenschap-

pelijke context altijd al belangrijk 

geweest maar het opzetten van 

een onderzoeksconsortium met 

een structuur die de samenwer-

king tussen vakgebieden in de 

genen heeft, zorgt er wel voor dat 

die samenwerking niet louter van 

persoonlijke contacten afhangt. 

faculteiten (artsen, ingenieurs, bio-

ingenieurs) aan de UGent. 

“Ruim 2.500 inwoners van Erpe-

Mere en Nieuwerkerken die in 

2002 tussen de 25 en 55 jaar oud 

waren en geen tekenen vertoonden 

van hart- en vaatziekten lieten zich 

grondig onderzoeken. Hiervoor was 

de steun van de lokale huisartsen 

onmisbaar”, aldus Tim De Meyer. 

“Hun bloed- en serumstalen wer-

den nauwgezet geanalyseerd en 

vervolgens werd ook hun levens-

wijze in kaart gebracht. Bijna tien 

jaar later willen we die mensen op-

nieuw onderzoeken om na te gaan 

of ze intussen hart- en vaatziekten 

ontwikkeld hebben. In dat geval kun-

nen we nagaan of er in die eerste 

samples al aanwijzingen te vinden 

waren voor deze aandoeningen en 

of we op basis daarvan merkers 

kunnen bepalen die aanleiding ge-

ven tot een verhoogd risico. In dat 

geval wordt het in de toekomst mo-

gelijk om preventief op te treden 

en op zoek te gaan naar nieuwe 

medicijnen of therapieën.”

Kapitaalinjectie
De beslissing om van Bio-informati-

ca aan de Universiteit Gent één van 

de vijf strategische speerpunten 

te maken creëert nieuwe opportu-

niteiten voor het wetenschappelijk 

onderzoek.

“De next generation sequencing 

methodologie en high-througput 

epigenetica vragen om een zeer 

Bij afgifte van deze 
advertentie, éénmalige 

korting -15% op 
winterkledij 2011

*geldig tot 31/10/2011
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Nieuwe decanen
voor Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen  

en Diergeneeskunde 

In twee UGent-faculteiten staat het komende academiejaar een nieuwe decaan 

aan het roer. 

Voor de faculteit Diergeneeskunde is dat professor Frank Gasthuys (links op de 

foto), ter vervanging van professor Hubert De Brabander, die dit jaar met eme-

ritaat gaat. Frank Gasthuys was voorheen voorzitter van de vakgroep Heelkunde 

en Anesthesie van de Huisdieren. 

De nieuwe decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschap-

pen heet professor Guy Vanderstraeten (rechts op de foto) en is al jarenlang 

verbonden aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Zoals 

bekend werd de vorige decaan, professor Eric Mortier, medio juni benoemd tot 

afgevaardigd bestuurder van het UZ Gent.

Fotograaf: Nic Vermeulen
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“Wat het Lam Gods voor de pa-

neelschilderkunst heeft betekend, 

betekende het Liber Floridus voor 

de cartografie.” Dr. Karen De Coene, 

wetenschappelijk medewerker aan 

de UGent en curator van de ten-

toonstelling rond deze vermaarde 

encyclopedie, schetst hiermee in 

één zin het enorme belang van dit 

‘topstuk’ van het Vlaamse erfgoed. 

Toegegeven, qua bekendheid kan 

het Liber Floridus (‘bloemrijk boek’) 

allerminst tippen aan het Lam 

Gods, maar die situatie wil de  

Universiteit Gent nu kenteren. 

Het ‘topstuk’, een juridische term 

die inhoudt dat een werk zeer 

belangrijk voor Vlaanderen is en 

daarom het grondgebied niet 

definitief mag verlaten, behoort 

tot de collectie van de UGent. In 

het wereldvermaarde handschrift 

poogde Lambertus, een kannunik 

aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van 

Sint-Omaars (Noord-Frankrijk), in 

het begin van de twaalfde eeuw 

alle kennis waarover hij in die tijd 

kon beschikken te verzamelen. Een 

belangrijk deel bestaat uit mappae 

mundi : wereldkaarten die van cru-

ciaal belang zijn voor de historische 

cartografie en de geschiedenis van 

kaarten in het algemeen. 

Geloof en wetenschap
Met name de inhoud en de  

illustraties zorgen ervoor dat dit 

handschrift tot een zeer zeldzaam 

genre gerekend kan worden. “In 

de twaalfde eeuw werden vooral 

bijbels rijkelijk versierd, maar 

het Liber Floridus is veeleer een 

wetenschappelijk werk”, aldus dr. 

Martine De Reu, copromotor van 

het initiatief en coördinator voor 

de master Historische Taal en 

Letterkunde. “De mooie beelden 

en kaarten kaderen wel binnen het 

christelijke wereldbeeld, maar het 

is geen religieus werk in de strikte 

zin; het geloof en wetenschap  

Nooit van het Liber Floridus gehoord? Het weze u vergeven.  

De middeleeuwse encyclopedie geniet dan wel een internationale 

reputatie, maar pas voor het eerst vormt dit unieke handschrift het 

voorwerp van een tentoonstelling. In het STAM dus, waar u vanaf 

eind september ontdekt hoe men in de middeleeuwen tegen de  

wereld aankeek. En ja, reeds toen wist men dat de aarde bol was. 

Auteur: Sven Rammeloo | Fotograaf: Nic Vermeulen

UGent zet erfgoed in de kijker

Het Liber Floridus  
in het STAM

Karen De Coene, Philippe De Maeyer  
en Martine De Reu (vlnr.)
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waren nog niet gescheiden zoals 

we dat vandaag kennen.” 

“Het leuke eraan is dat je in die pe-

riode de confrontatie hebt tussen 

wat men van de oudheid heeft over-

geërfd en wat de bijbel vertelt”, zo 

stelt professor Philippe De Maeyer, 

promotor van het project en vak-

groepvoorzitter Geografie. “Op de 

tentoonstelling zal men kunnen zien 

hoe men enerzijds de reële wereld 

trachtte voor te stellen, maar 

anderzijds ook het filosofische ge-

dachtegoed uit de oudheid weet te 

combineren met christelijke religi-

euze opvattingen.”

Die aanwezigheid van het antieke 

ideeëngoed is erg belangrijk, be-

aamt curator Karen De Coene. 

“Lambertus gaat terug op bronnen 

uit de oudheid, waarin toen al be-

schreven stond dat de aarde bol is. 

Voor zijn wereldkaarten gebruikte 

hij de beelden uit zijn bronnen als 

een soort woordenschat om een 

nieuwe kaart te creëren.” Het 

exemplaar dat zich in Gent bevindt 

is overigens de ‘autograaf’, het 

oorspronkelijke exemplaar dat door 

Lambertus van Sint-Omaars zelf 

werd neergeschreven. In de der-

tiende eeuw kwam de autograaf 

terecht in de Sint-Baafsabdij in 

Gent. Naast de autograaf bestaan 

een negental kopieën van het werk. 

Of mevrouw de curator de encyclo-

pedie volledig heeft gelezen? “Van 

a tot z is veel gezegd. Het voordeel 

is dat de teksten erin reeds elders 

waren gepubliceerd, soms vertaald 

en samengevat, waardoor men 

toch een goed beeld krijgt van de 

inhoud. Ikzelf hield me voornamelijk 

met de kaarten bezig.” 

Tekst en uitleg
De helft van de tentoonstelling zal 

bestaan uit handschriften date-

rend van het einde van de achtste 

tot de twaalfde eeuw: door de 

UGent geselecteerde bronnen van 

het Liber Floridus, in de ruime zin 

van het woord. Karen De Coene: 

“Deze werken, een zestiental zeer 

schaarse, verluchte bronnen van 

het Liber Floridus, komen onder 

de juiste klimaatcondities in de 

middeleeuwse refter van het 

STAM te liggen, de prachtigste 

locatie die je je in Gent kan voor-

stellen. De andere helft van de 

tentoonstelling bestaat uit repro-

ducties, uitvergrotingen van kaar-

ten uit het Liber Floridus, waarin 

duidelijk wordt gemaakt hoe Lam-

bertus naar de wereld keek.” Om 

het verhaal van de tentoonstelling 

te brengen en de kaarten aan de 

teksten te linken, wordt bezoekers 

à propos aangeraden een beroep 

te doen op de in het ticket inbe-

grepen audioguide. “Het is geen 

leestentoontstelling: alles wordt 

in de audioguide verteld.” 

Om de tentoonstelling te financie-

ren, diende de vakgroep Geografie 

in samenwerking met Martine  

De Reu met succes een sub-

sidieaanvraag in bij de UGent. 

Daarnaast droegen de Vlaamse 

Gemeenschap, de Provincie Oost-

Vlaanderen, Vlaanderen Interna-

tionaal en het STAM een steentje 

bij. Het STAM zelf bleek meteen 

gewonnen voor dit project, vermits 

het museum in het bijzonder ten-

toonstellingen met een historische 

inslag beoogt.

Een boek over het boek
Gelijktijdig met de expo brengt de 

UGent een boek uit rond het Liber 

Floridus, van de hand van auteurs 

die op één na allen werkzaam zijn 

bij de UGent. “Het is geen catalo-

gus”, verduidelijkt Martine De Reu. 

“In het boek is gekozen voor es-

says: een eerste deel focust op het 

Liber Floridus en de historische 

ontstaanscontext, een tweede 

deel focust op de cartografie, en 

het laatste luik handelt over de 

materia liteit van het boek: hoe 

wordt een boek rond 1100 ge-

maakt? Welke materialen gebruikt 

men? Waarmee schildert men? 

Hoe wordt een tekening opge-

bouwd?”

Met de expo ‘Liber Floridus, de we-

reld in een boek’ treedt de UGent 

ontegensprekelijk naar buiten.  

“Samen met de stad Gent zijn we tot 

een belangrijk partnerschap geko-

men”, aldus nog Philippe De Maeyer. 

“Deze tentoonstelling moet boven-

dien bijdragen tot de zichtbaarheid 

van de UGent. Doorgaans wordt 

aan de burger gevraagd om naar 

de universiteit te komen, dit keer zijn 

de rollen omgekeerd.” 

Info
Liber Floridus, de wereld in een boek

Van 30 september 2011 tot 8 januari 2012  

in het Stadsmuseum Gent

www.stamgent.be | www.liberfloridus.be

De tentoonstelling bestaat uit reproducties, 
uitvergrotingen van kaarten uit het Liber Floridus, 

waarin duidelijk wordt gemaakt hoe Lambertus  
naar de wereld keek.
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“De universiteit speelt een belang-

rijke maatschappelijke rol. We 

moeten ervoor zorgen dat àlle 

groepen uit de samenleving de 

kans krijgen om hoger onderwijs te 

volgen”, zegt professor Kristiaan 

Versluys, directeur Onderwijsaan-

gelegenheden en voorzitter van de 

selectiecommissie van het project 

rond diversiteit in de universiteit. 

“Voor heel wat jongeren uit  

kansengroepen blijft het moeilijk 

om de weg naar de universiteit  

te vinden. Dus moeten wij hen 

daarbij helpen. En eens ze die weg 

hebben gevonden, moeten we  

hen blijven ondersteunen, zodat ze 

jaren later weer buiten stappen 

met een diploma.”

Ook de Vlaamse overheid is bezorgd 

om diversiteit in het hoger onder-

wijs. Daarom begon ze in 2008 met 

een aanmoedigingsfonds dat alle 

hogescholen en universiteiten moet 

aansporen tot méér diversiteit 

en gelijke kansen. De Universiteit 

Gent besliste toen meteen om een 

centraal beleid te voeren en richtte 

de beleidscel Diversiteit en Gender 

op. Die lanceerde enkele maanden 

geleden een oproep om concrete 

projectvoorstellen rond diversiteit 

in te dienen.

Aan de UGent zie je nog altijd te wei-

nig allochtone studenten, jongeren uit 

kansarme gezinnen of personeelsleden 

met een beperking. Daar wil de beleids-

cel Diversiteit en Gender iets aan doen. 

Zij riep alle faculteiten en universitaire 

diensten op tot concrete acties.  

Intussen zijn er 12 projecten gestart.

Auteur: Stefanie Van den Broeck | Fotograaf: Nic Vermeulen

Diversiteit 
in de universiteit

UGent start twaalf concrete projecten rond 
duurzaamheid en betrokkenheid
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Zaaigeld
En de resultaten zijn héél positief, 

vindt Kristiaan Versluys. “Er zijn 

22 voorstellen ingediend – door 

maar liefst 9 van de 11 faculteiten 

en heel wat andere diensten – en 

daarvan hebben we er 12 uitgeko-

zen. Zij krijgen nu financiële steun 

om hun project op te starten. Dat 

is een soort ‘zaaigeld’: de eerste 

kiemen kunnen ermee worden ge-

legd, maar nadien moeten ze wel 

op eigen middelen verder. Het pro-

ject mag niet zomaar ophouden als 

het geld op is.” Die duurzaamheid 

was een van de belangrijkste crite-

ria bij de selectie. Maar daarnaast 

was ook de betrokkenheid van de 

kansengroepen zelf een belangrijke 

voorwaarde. 

En er valt nog iets op: bij de grote 

meerderheid van de projecten 

gaat het om concrete acties. Er 

zitten twee onderzoeksprojecten 

tussen, wat op het eerste gezicht 

misschien vreemd lijkt. “Uiteraard 

speelt onderzoek een belangrijke 

rol als het om diversiteit gaat. 

Maar zulke onderzoeken gebeuren 

ook en kunnen bovendien gefi-

nancierd worden via de gewone 

wegen. Voor dit project zijn we op 

zoek gegaan naar concrete acties, 

die ervoor moeten zorgen dat de 

diversiteit aan onze universiteit 

effectief vergroot. Zo is er bijvoor-

beeld een project rond academi-

sche wiskundetaal, iets wat voor 

mensen met een andere moeder-

taal vaak niet evident is. Maar er 

zijn ook projecten rond studenten 

met een beperking, werkstudenten, 

internationale studenten, enzo-

voort. Een erg gevarieerd aanbod 

dus.” (zie kader op p. 12)

Breed begrip
“Bij het woord ‘diversiteit’ denkt 

iedereen meteen aan allochtonen, 

maar het draait natuurlijk om veel 

méér dan dat,” benadrukt Hanneke 

Pyck, beleidsmedewerker Diversi-

teit en Gender. “We willen de term 

diversiteit opentrekken. Eigenlijk 

gaat het om elke groep die wél 

ruimschoots vertegenwoordigd is 

in de samenleving, maar te weinig 

aan onze universiteit.” Dat begint 

stilaan door te dringen tot alle 

medewerkers van de universiteit. 

“Dit is al de tweede keer dat we 

een projectoproep lanceren. Dat 

gebeurde voor het eerst in 2009, 

maar toen waren de thema’s veel 

beperkter. En er zijn toen ook maar 

tien voorstellen ingediend. Twee 

jaar later is dat aantal ruimschoots 

verdubbeld!”

De UGent wil graag een afspiege-

ling zijn van de maatschappij, en 

dus blijft de beleidscel Diversiteit 

en Gender ontzettend belang-

rijk, legt Hanneke Pyck uit. “We 

onder zoeken waar de problemen 

precies zitten, om er dan iets aan 

te kunnen doen. Zo merken we 

bijvoorbeeld dat de instroom van 

allochtone studenten de laatste 

jaren iets groter wordt, maar dat 

hun parcours niet altijd even vlek-

keloos verloopt. Een van de rede-

nen daarvoor is dat ze weinig ge-

bruikmaken van studiebegeleiding. 

Zulke onderzoeken zijn belangrijk, 

maar acties zijn dat zeker ook. 

Daarom organiseren we bijvoor-

beeld ook workshops rond acade-

misch taalgebruik – en de valkui-

len daarvan – aan docenten.”

Info p 
Hanneke Pyck
Beleidscel Diversiteit en Gender
Tel. 09 264 98 21
www.UGent.be/diversiteitengender
diversiteitengender@UGent.be

“Voor dit project zijn we op zoek gegaan naar concrete 
acties, die ervoor moeten zorgen dat de diversiteit aan 

onze universiteit effectief vergroot.”
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En … actie!
Eén van de projecten draait rond zogenaamde 

‘videotestimonials’. Daarin getuigen studenten  

in videofragmenten over hun studiekeuze en 

alles wat daarna komt. Het is de bedoeling dat 

er zoveel mogelijk kansengroepen en studen-

ten met een atypische achtergrond aan bod 

komen. Dat kan gaan om studenten met een 

andere moedertaal, maar ook om zogenaamde 

‘genderminderheden’ (vrouwelijke ingenieurs 

of mannelijke logopedisten bijvoorbeeld) of 

studenten met een ongewone vooropleiding. 

Door die getuigenissen krijgen we een helder 

beeld van de problemen waarmee zulke stu-

denten in aanraking komen.
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Duwtje in de goede richting
Er zijn dus al heel wat initiatieven 

die top-down werken: vanuit de 

centrale beleidscel sijpelen ze 

door naar de verschillende facul-

teiten. Maar het project ‘Diversi-

teit in de Universiteit’ werkt net 

van ònderuit. En dat is belangrijk, 

vindt Hanneke Pyck. “Het thema 

diversiteit leeft al enorm in be-

paalde delen van de universiteit, 

zoals de faculteit Rechtsgeleerd-

heid. Maar zonder financiële mid-

delen is het moeilijk om duurzame 

projecten op te zetten. Nu kunnen 

we hen eindelijk het broodnodige 

steuntje in de rug geven. Sommige 

andere faculteiten hebben minder 

ervaring met diversiteit, dus zij 

hebben dan weer een duw in de 

goede richting nodig. Neem nu de 

faculteit Wetenschappen. Daar 

zitten vooral blanke, mannelijke 

studenten. Maar die faculteit wil 

héél graag dat er ook meer alloch-

tonen en vrouwen binnenstromen. 

Daarom hebben ook zij een pro-

ject voorgesteld.”  

p Academisch wiskunde-Nederlands. De abstracte 

wiskundetaal krijg je niet makkelijk onder de knie.  

Dit project wil allochtonen, anderstalige nieuwkomers 

en alle anderen die daar moeilijkheden mee hebben, 

helpen.

p Sociale begeleiding van master- en doctoraatstudenten 
uit ontwikkelingslanden. Deze studenten krijgen extra 

steun om hun weg te vinden in onze samenleving.

p Toenemende diversiteit in de faculteit Wetenschappen. 
Dit project wil allochtone leerlingen uit het secundair 

onderwijs warm maken voor wetenschappelijke 

studierichtingen.

p Afstuderen als universiteitsalumnus met een 
functiebeperking. Welke invloed heeft zo’n beperking 

op studenten en hun carrière? (zie kader Oproep!)

p Diversiteit in de Kinderuniversiteit. Een project gericht 

op allochtone en kansarme kinderen van 10 tot 12 jaar 

én hun ouders.

p Kiezen doet verliezen? Een onderzoek naar de 
horizontale seksesegregatie aan de UGent. Waarom zit 

de ene richting vol mannen, en de andere vol vrouwen?

p Feel@home in a University Home. Voor internationale 

studenten en gasten zijn onze studentenhomes  

– letterlijk – vreemd terrein. Dit project geeft hen 

duidelijke informatie.

p Studiebegeleiding aan de faculteit Bio-ingenieurs-  
wetenschappen: uitbreiding naar alle ‘eerstejaars-
studenten’. Veel buitenlandse studenten komen  

pas vanaf hun masteropleiding naar België,  

maar ook zij verdienen uitgebreide begeleiding.

p Werkstudenten in de faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte. Levenslang leren is noodzakelijk,  

dus wil deze faculteit meer werkstudenten aantrekken 

en hen beter ondersteunen.

p Psychologische ondersteuning van kansengroepen. 
Voor deze kwetsbare groepen kan een psycholoog  

een welgekomen coach zijn.

p Diversiteit in videotestimonials. Studenten uit alle 

(kansen)groepen getuigen voor de camera over hun 

studiekeuze en alles wat daarna komt. (zie kader Oproep!)

p Pijnpunten bij lesgevers en studenten uit 
kansengroepen. Met focusgroepen en een speciale 

projectweek kunnen zij zélf aangeven welke 

moeilijkheden zij ondervinden.

12 x DIVErSITEIT IN DE UNIVErSITEIT

Studeren met een beperking
Dat je een functiebeperking hebt, wil niet zeggen dat je niet verder kan stude-

ren. Integendeel zelfs. Maar speelt die beperking dan ook een rol bij je studie-

keuze? En zorgt het later voor moeilijkheden, eens je – met een diploma op zak –  

gaat solliciteren? Over deze en meer vragen wordt er onderzoek gevoerd, met in-

tense medewerking van de studenten die dit aan den lijve ondervinden. Zij vertellen 

in groepsgesprekken welke invloed hun beperking heeft (gehad) op hun studie. Hier-

uit zal niet alleen een beleidsnota voortvloeien, maar ook een toegankelijke brochure 

voor docenten en studenten. Het onderzoek heeft bijzondere aandacht voor studen-

ten en alumni uit de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. 

Oproep! 
Het project is op zoek naar alumni met een functiebeperking. Ken je iemand of 

ben je zelf een afgestudeerde UGent’er met een functiebeperking, contacteer  

Karen.Leyman@UGent.be.
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Matton Schoenen
Graaf van Vlaanderenplein 33 
9000 GENT
www.schoenenmatton.be

Luxe schoenen voor losse 
steunzolen

Allergievrije schoenen

Spierversterkende schoenen

OPENDEURDAGEN
22 - 23 - 24 september
van 10.00 tot 18.00u
Laatavondshopping: 6 okt. tot 20.00u

Met passie
voor comfort

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

www.restaurantdegraslei.be

Restaurant De Graslei gelegen op het mooiste plekje 

van Gent. Achter gevel n°7 kan u een sfeervol en 

gastvrij eethuis ontdekken. U wordt er met een glimlach 

ontvangen en bediend alsof u een vriend van het huis bent. 

Culinair hebt u de keuze uit de beste Belgische salades, 

vis- en vleesgerechten.

Alle dagen open van 11u tot ...

Voor informatie over groepsmenu’s 

of andere: info@restaurantdegraslei.be
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Toen in 2007 de kredietcrisis los-

barstte, zijn overheden wereldwijd 

bijgesprongen. Nu staan diezelfde 

overheden in het rood maar bestaat 

er geen hogere instantie om hen te 

helpen. Sabien Windels en Alexander 

Naessens, twee pas afgestudeerde 

handelsingenieurs operationeel beheer 

aan de UGent, onderzochten de effecti-

viteit van de financiële maatregelen.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Fotograaf: Nic Vermeulen

aan te gaan, nooit een goed idee is. 

Door de huidige schuldencrisis be-

staat de kans dat banken opnieuw 

in zware problemen geraken.” 

Waren de maatregelen van 

Europa en Amerika verschillend 

om de crisis aan te pakken?

Sabien Windels: “In beide conti-

nenten zijn de overheden bijge-

sprongen, maar de manier waarop 

was wel verschillend. De Europese 

Centrale Bank heeft vooral op de 

bankenmarkt ingespeeld door bij-

voorbeeld leningen van 6 maanden 

of een jaar uit te schrijven. Heel 

innovatief maar niet zo divers als 

in Amerika.”

Alexander Naessens: “De Federal 

Reserve in Amerika heeft meer 

moeten ingrijpen om beursgeno-

teerde bedrijven en Amerikaanse 

multinationals te redden. Door 

het verschil in financiële structuur 

waren de maatregelen in Amerika 

veel innovatiever en een pak breder 

“On the effectiveness of the  

monetary policy during the  

financial crisis of 2007: Federal 

Reserve vs. European Central 

Bank”. Zo heet de masterthesis 

van Sabien Windels en Alexander 

Naessens, bekroond met de groot-

ste onderscheiding. Beide handels-

ingenieurs besloten dat doortas-

tende maatregelen gekoppeld aan 

een overtuigende aankondigingspo-

litiek een gunstig effect hadden op 

de financiële markten. Toch zitten 

we vandaag opnieuw aan de rand 

van een economische recessie. 

Waren de maatregelen dan niet 

doortastend genoeg? 

Sabien Windels: “Zowel in Ame-

rika als in Europa is de overheid 

bijgesprongen om de banken te 

redden. Of dit de juiste keuze was, 

is achteraf moeilijk te bepalen 

omdat je onmogelijk kan inschat-

ten wat het resultaat zou zijn bij 

een andere beslissing. In elk geval 

hebben de maatregelen hun effect 

niet gemist. Het vertrouwen werd 

opnieuw hersteld en de beurzen 

zijn tot rust gekomen. Maar het is 

gebleken dat een schuldencrisis 

oplossen door nieuwe schulden 

“Innovatieve maatregelen 
overtuigend communiceren”

Amerika en Europa opnieuw op zoek  
naar uitweg in financiële crisis
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dan in Europa. Zo deed de Federal 

Reserve de grootste aankoop ooit 

van effecten door één partij. Een 

groot risico dat in normale omstan-

digheden nefast is voor de inflatie, 

maar toen een signaal was van 

vertrouwen en bereidheid tot het 

nemen van uiterst onconventionele 

maatregelen.” 

Sabien Windels: “Belangrijk ver-

schilpunt is dat in Europa het doel 

van het monetair beleid is de in-

flatie onder controle te houden en 

stabiele prijzen te garanderen. In 

Amerika richt men zich naast de 

inflatie ook op de groei van de eco-

nomie. Vandaar dat bijvoorbeeld 

de rente van de Federal Reserve 

nog altijd op 0% staat, terwijl die 

van de ECB momenteel anderhalf 

bedraagt.”

Vandaag blijft het vertrouwen 

zoek op de beurs …

Sabien Windels: “Klopt, en dat is 

meteen een belangrijke parallel 

met 2008. In 2008 was er geen 

vertrouwen tussen banken onder-

ling waardoor ze geen geld meer 

aan elkaar leenden. Vandaag is er 

opnieuw geen vertrouwen meer, 

maar dan vooral bij de landen. We 

weten niet hoe kredietwaardig de 

landen zijn. Ratingbureaus spelen 

hier een enorm belangrijke rol in.”

Alexander Naessens: “Rating-

bureaus hebben enorm veel invloed 

op de financiële markt. Zij beoorde-

len de kredietwaardigheid van een 

land met een score. Concreet be-

tekent dit dat zij beslissen hoe duur 

of hoe goedkoop het is voor een 

land om geld op te halen. Je hebt 

wel een onafhankelijke externe par-

tij nodig die landen kan beoordelen 

op hun kredietwaardigheid, maar of 

dit nu ook private ondernemingen 

moeten zijn … Je zou de macht van 

zo’n ratingbureau kunnen inperken 

door te zorgen dat minder beslis-

singen afhangen van de rating die 

door ratingbureaus worden toege-

kend, zoals bijvoorbeeld bij pensi-

oenfondsen. 

Hoezo? Worden pensioen

spaarders dan ook getroffen?

Sabien Windels: “Zeker en vast. 

Veel pensioenfondsen investeren 

een deel van hun fondsen in over-

heidsobligaties omdat deze be-

schouwd worden als uiterst veilige 

investeringen. Die hebben namelijk 

meestal een hoge kredietwaardig-

heid. Als een land dan opeens een 

lagere quotering krijgt, dan is het 

pensioenfonds bijna verplicht om 

zich terug te trekken uit dat land 

en de overheidsobligaties te ver-

kopen. Dit gebeurt trouwens niet 

enkel door pensioenfondsen, maar 

ook door vele andere institutionele 

beleggers.” 

Alexander Naessens: “Dat brengt 

natuurlijk een sneeuwbaleffect met 

zich mee. Want als er veel inves-

teerders en financiële fondsen zich 

terugtrekken uit een land, komt dit 

land nog meer in de problemen. 

Met als gevolg dat de rente voor 

een land om zelf te lenen – het 

moet ook zijn schulden en over-

heidslonen blijven betalen – steeds 

hoger wordt. Pensioenfondsen 

worden momenteel echter vooral 

getroffen door de slechte toestand 

van de beurs. Enige kanttekening 

hierbij is dat dit vooral vervelend is 

voor mensen die van plan zijn om 

binnenkort hun gespaard pensioen-

kapitaal af te halen. Wie nog niet 

direct met pensioen gaat, hoeft 

zich momenteel niet veel zorgen 

te maken.” 

Waarom geraakt Europa maar 

niet uit die financiële malaise?

Sabien Windels: “Het probleem in 

Europa is dat we een monetaire 

unie hebben, maar geen sterke po-

litieke unie. Dat maakt het moeilijk 

om de euro te verdedigen. Elk land 

stelt immers zijn eigen begroting 

op. Er is momenteel geen echte 

consensus wie verantwoordelijk is 

voor de crisis. In Europa ontbreekt 

een duidelijk leiderschap. We 

komen terug op de conclusie van 

onze thesis dat een duidelijke aan-

kondiging bij een krachtige maatre-

gel het vertrouwen kan terugbren-

gen. Onlangs werd Herman Van 

Rompuy voorgesteld als ‘Mister 

Euro’ die een nieuwe Europese Re-

gering gaat leiden. Maar er is nog 

geen consensus over de Europese 

obligaties of over de uitbreiding van 

het noodfonds? En hoe kan een 

regering die tweemaal per jaar 

samenkomt overtuigend optreden? 

Dit tast de geloofwaardigheid aan 

en doet een sterke aankondiging 

meteen teniet. Een duidelijke aan-

kondiging laat geen ruimte voor 

speculanten. Europa mist op dit 

moment de maturiteit om de mark-

ten gerust te stellen.” 

Alexander Naessens: “Een moge-

lijke oplossing is het uitbrengen van 

Europese staatsobligaties, Euro-

bonds. Zo vallen de resultaten van 

zwakkere landen minder op omdat 

ze opgenomen worden in de cijfers 

van sterke economieën. Duitsland 

bijvoorbeeld is tot op heden nog 

steeds geen voorstander van die 

Eurobonds. Momenteel kan het alle 

kanten uit, maar veel moet er niet 

gebeuren om de beurzen opnieuw 

te doen crashen.” 

“Doortastende maatregelen gekoppeld aan 
een overtuigende aankondigingspolitiek 
hebben een gunstig effect op de financiële 
markten.”

Sabien Windels en Alexander Naessens start-

ten op 1 september 2011 hun carrière als SAP-

Consultant bij Delaware Consulting. 
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Landbouwdieren  
slikken te veel antibiotica
Onderzoeksgroep voor Veterinaire Epidemiologie  

brengt antibioticagebruik in kaart
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“Weet je, vooraleer een koe haar 

eerste liter melk kan geven, moe-

ten we ze eerst meer dan twee 

jaar voeden. En toch kost een liter 

melk in de supermarkt nauwelijks 

meer dan een liter spuitwater. 

Onze boeren worden verplicht 

om hun producten veel te goed-

koop aan de man te brengen.” 

Als opener kan zo’n mededeling 

tellen. We hebben afgesproken 

met professor Jeroen Dewulf 

op de campus van de faculteit 

Diergeneeskunde in Merelbeke. 

Hij is hoofddocent binnen de 

onderzoeksgroep Veterinaire 

Epidemiologie van de vakgroep 

Voortplanting, Verloskunde en 

Bedrijfsdiergeneeskunde. Met zijn 

team van PhD-studenten en één 

post-doc onderzoeker voert hij 

– mits enige overdrijving gesteld – 

een ware kruistocht tegen het 

gebruik van preventieve antibiotica 

bij landbouwdieren.

Kwetsbare dieren
Niet dat er iets mis is met antibio-

tica. Ook de mens vaart er wel bij. 

“Maar je moet een onderscheid 

maken tussen mens en dier, én 

tussen therapeutisch en profy-

lactisch gebruik”, zo voert Jeroen 

Dewulf aan. “Therapeutisch is het 

logisch dat je zieke dieren in je 

landbouwbedrijf met antibiotica 

behandelt. Zelfs metafylactisch is 

het vaak een goede zaak: als er in 

een stal vol kippen enkele zieke die-

ren lopen, is het een goed idee om 

de rest van de pluimveestapel toch 

ook antibiotica te geven. Het loopt 

pas fout als we zuiver profylac-

tisch te werk gaan: antibiotica die 

preventief aan de dieren wordt ge-

geven.” Vandaag doen boeren dat 

vooral als hun dieren in een kwets-

bare fase zitten: de overgang van 

melk naar andere voeding, of kort 

na de geboorte. De landbouwers 

geven hun dieren dan antibiotica 

om te beletten dat ze ziek worden. 

Er kan namelijk een grote infectie-

druk heersen. Elk productieverlies 

door sterfte of zelfs maar groeiver-

traging wordt door de landbouwer 

erg gevreesd.

Tot hier volgen we perfect.  

Maar we willen weten wat er dan 

zo fout is met die antibiotica.  

Jeroen Dewulf weet het antwoord: 

“Bacteriën bij dieren worden 

almaar sneller resistent tegen 

antibiotica, net zoals bacteriën 

bij de mens er resistent kunnen 

tegen worden. Vaak gebruikt men 

breedspectrumantibiotica, en de 

resistentie ertegen neemt almaar 

toe. Dat is in de eerste plaats een 

diergeneeskundig probleem, want 

het aantal pathologieën die niet 

meer met antibiotica genezen 

kunnen worden, neemt toe. Denk 

daarbij aan darmbacteriën die tot 

dysenterie leiden bij varkens.”

Maar er is meer: die resistentie 

kan overgaan van mens op dier.  

En dan wordt het preventieve 

gebruik van antibiotica bij dieren 

dus ook een reëel probleem voor 

de menselijke gezondheid. En hier 

gaan wat alarmbellen klinken, ho-

ren we. “Resistentie tegen bepaal-

de bacteriën kan direct of indirect 

van dier op mens overgaan. Direct 

door fysiek contact. Indirect ook, 

bijvoorbeeld door de consumptie 

van dierlijke producten. Denk aan 

zoönosen, bacteriën van dierlijke 

oorsprong die ook de mens ziek 

kunnen maken. Een bekend voor-

beeld is de salmonellabacterie: 

deze wordt bij de dieren resistent 

tegen allerlei antibiotica en wan-

neer dezelfde salmonella dan ook 

ziekte bij de mens veroorzaakt zijn 

er veel minder behandelingsmoge-

lijkheden. Naar schatting sterven 

in Europa jaarlijks zo’n 25.000 

mensen ten gevolge van infecties 

Info p 
Prof. Jeroen Dewulf
Vakgroep Verloskunde, Voortplanting 
en Bedrijfsdiergeneeskunde
Tel. 09 264 75 43
Jeroen.Dewulf@UGent.be

Veehouders staan onder immense prijsdruk en 

werken met kleine marges. Om toch te over leven 

moeten ze streven naar maximale productie. 

Helaas hoort hier vaak ook bij dat ze hun koeien, 

varkens en pluimvee veel antibiotica toedienen. 

Dat kan een nefaste invloed hebben, ook voor de 

menselijke gezondheid. De onderzoeksgroep van 

Jeroen Dewulf trekt ten strijde tegen het preventief 

gebruik van antibiotica bij landbouwdieren.

Auteur: Aart De Zitter | Fotograaf: Nic Vermeulen

“Ook wij als consument dragen 
onze verantwoordelijkheid.  
We vinden het normaal dat  
we in de Ikea een steakfriet 
voor 2,5 euro konden eten. 
Wel, dat is niét normaal.”
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met resistente bacteriën. Een deel 

van deze resistentie is vermoedelijk 

afkomstig van bij dieren, het ander 

deel is een gevolg van het gebruik 

van antibiotica in de menselijke 

geneeskunde. En de transmissie 

kan ook indirecter lopen. Jeroen 

Dewulf: “Absoluut. Het milieu kan 

gecontamineerd worden en zo kun-

nen resistente bacteriën bijvoor-

beeld op groenten terechtkomen. 

De recent in het nieuws gekomen 

EHEC-bacterie is daar helaas een 

mooi voorbeeld van.”

Stijgende tendens
Redenen genoeg om aan de alarm-

bel te trekken. Het preventief  

gebruik van antibiotica bij dieren 

moet serieus naar beneden.  

Jeroen Dewulf ijvert voor een pre-

ventief beleid: meer hygiëne, betere 

bioveiligheid, vaccinatiecampagnes 

en goede voeding. “Geen rocket 

science, wel gezond verstand”,  

zegt hij daarover.

Maar het ontbrak in ons land tot 

nog toe aan een duidelijk overzicht 

van de situatie. Of simpel gezegd: 

wie slikt wat, waar en hoeveel?  

En dus kreeg de onderzoeksgroep 

van professor Dewulf de vraag van 

de overheid om die situatie voor 

ons land in kaart te brengen.  

En dat onderzoek is nu afgelopen. 

De onderzoekers zijn systematisch 

te werk gegaan. Jeroen Dewulf legt 

uit: “Er zijn in ons land zo’n dertig 

groothandelaar-verdelers voor 

diergeneesmiddelen. Alle antibio-

tica passeren via hen: zij zijn dé 

trechter. We hebben hun cijfers 

opgevraagd voor de periode van 

2007 tot 2009. Die resultaten 

zijn verwerkt en in de verschillende 

antibioticaklassen opgedeeld. Van 

2007 naar 2008 zagen we een 

verlaging van het antibioticagebruik 

met 14,3 procent. Maar het jaar 

daarop steeg het opnieuw met  

1,8 procent. We hebben de cijfers 

ook herrekend in functie van het 

aantal dieren: de biomassa.” Uit  

die berekeningen blijkt dat België 

de derde grootste antibioticage-

bruiker voor landbouwdieren in 

Europa is: 168,7 mg/kg. Alleen 

in Nederland en Frankrijk wordt 

er nog meer gebruikt.

Vooral de nieuwe, stijgende ten-

dens baart Jeroen Dewulf en zijn 

team zorgen. Ook de farmaceu-

tische industrie is zich van het 

probleem bewust. Zelfs zij beseffen 

dat het preventieve gebruik moet 

dalen. Om de problemen realistisch 

aan te pakken, heeft Dewulf de 

verschillende actoren rond de tafel 

gekregen en het AMCRA-kennis-

centrum (AntiMicrobial Consump-

tion and Resistance in Animals) 

opgericht. Koepelverenigingen 

uit de landbouwsector, mengvoe-

derbedrijven, dierenartsen en de 

farma-industrie hebben samen 

met de overheid in juni 2011 een 

Memorandum of Understanding 

ondertekend. “Daarin streven alle 

partijen naar een rationele re-

ductie van het antibioticaverbruik. 

Vooral het woord ‘reductie’ daarin 

is belangrijk. We kleven er geen 

getallen op, want het moet realis-

tisch blijven.”

Jeroen Dewulf wuift ons uit met 

een kleine waarschuwing voor ons 

allemaal. “Ook wij als consument 

dragen onze verantwoordelijk-

heid. We vinden het normaal dat 

we in de Ikea een steak-friet voor 

2,5 euro konden eten. Wel, dat 

is niét normaal. Het zorgt alleen 

maar voor nog meer druk bij de 

veebedrijven. Dit soort acties bana-

liseren voedsel, terwijl het eigenlijk 

een kostbaar goed is.” 

"Het milieu kan 
gecontamineerd 
worden en 
zo kunnen 
resistente 
bacteriën 
bijvoorbeeld 
op groenten 
terechtkomen."
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Liesbet Boones onderzoek gaat 

over de relatie tussen perfectio-

nisme en eetstoornissen, in het 

bijzonder bij adolescenten. Stre-

ven naar volmaaktheid is echter 

een multidimensionaal gegeven, 

zo leert de literatuur. “Enerzijds 

spreekt men van prestatiegericht 

perfectionisme”, legt de onderzoek-

ster uit. “Dat wil zeggen dat men 

zichzelf hoge standaarden stelt, 

dus dat men de lat voor zichzelf 

hoog legt. Anderzijds heb je het 

zelfkritisch perfectionisme, waarbij 

typisch het zelfwaardegevoel sterk 

afhankelijk is van hoe men pres-

Perfectionisme kan  
uw gezondheid schaden

Studie openbaart nieuwe bevindingen  
rond eetstoornissen bij perfectionisten

We worden alsmaar veeleisender, ook voor onze kinde-

ren. Maar perfectionisme kan op termijn kwalijke gevol-

gen hebben. Eetstoornissen kunnen er zelfs uit voort-

vloeien. Liesbet Boone spendeerde de afgelopen drie 

jaar aan onderzoek in dit domein, en kwam nog voor 

haar doctoraatsstudie afgerond is tot enkele specta-

culaire bevindingen.

Auteur: Sven Rammeloo | Fotograaf: Nic Vermeulen
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na de behandeling. Daaruit bleek 

onder andere dat zowel anorexia- 

als boulimiepatienten een even hoge 

mate van controledrang hebben, 

hoewel klassiek gedacht wordt dat 

vooral anorexiapatiënten perfectio-

nistisch zijn. Daarnaast is gebleken 

dat wie beide vormen van perfectio-

nisme combineert de meeste kans 

heeft op eetstoornissymptomen.” 

Spectaculair experiment
De behandeling van eetstoornis-

sen bij perfectionisten is op zich 

overigens geen sinecure. Derge-

lijke mensen zijn doorgaans sterk 

op zichzelf gericht en denken dat 

ze niemand anders nodig hebben 

om hun doel te bereiken. Daar 

ligt een zeer moeilijke opdracht 

voor de therapeut. Voorkomen is 

dus ook hier beter dan genezen. 

Sterker nog: uit een spectaculair 

onderdeel van Liesbet Boones 

doctoraatsstudie, blijkt dat vrijwel 

ieder mens het in zich heeft om 

perfectionist te worden. “We heb-

ben een eenvoudig experiment 

gedaan waarbij we geprobeerd 

hebben om mensen gedurende 

24 uur perfectionistisch te maken, 

in een domein dat ze zelf mochten 

kiezen. Een andere groep werd 

gevraagd die dag geen bijzondere 

standaarden te stellen voor zich-

zelf en het relaxed aan te doen. 

Gevraagd naar de eetattitudes 

van de perfectionistische groep 

stelden we vast dat zij meer ge-

probeerd hebben om te diëten en 

tegelijk meer boulimische symp-

tonen vertoonde. Dit suggereert 

dat er bijna een causaal verband 

is tussen perfectionisme en eet-

stoornissymptonen. In de instruc-

ties was immers niets over eten 

opgenomen. Als je dus op een 

school zit waar gehamerd wordt 

op sterke prestaties, kan je het 

perfectionisme aanwakkeren, met 

alle gevolgen van dien.” 

symptomen. Bart Soenens: 

“Mensen die de lat hoog leggen 

zijn bijvoorbeeld gevoelig aan het 

slankheidsideaal, wat als heel 

belangrijk wordt voorgesteld in 

de media. Zij gaan dat slankheids-

ideaal vaak onderschrijven, een 

gevaarlijke factor om op termijn 

heel rigide te gaan diëten. Dat 

kan dan bijna een soort verslaving 

worden: wie de lat hoog legt om 

te diëten, kan na verloop van tijd 

een succeservaring hebben wan-

neer het vooropgestelde aantal 

kilo’s is kwijtgespeeld. Maar die 

bevrediging is slechts van korte 

duur. Als perfectionist heb je zeer 

snel het gevoel dat je de lat nog 

hoger moet leggen om opnieuw 

dat gevoel van bevrediging te ver-

krijgen. Zo kom je in een negatieve 

vicieuze cirkel terecht, waarbij je 

bijna per definitie niet anders kan 

dan falen. Je self-esteem zakt dan 

in elkaar, hetgeen op zich opnieuw 

de eetstoornisproblematiek ver-

sterkt. Een perfide dynamiek die 

begonnen is vanuit iets zogezegd 

onschuldigs als prestatiegericht 

perfectionisme.”

Om tot deze bevindingen te komen, 

spitste het onderzoek van Liesbet 

Boone zich toe op verschillende do-

meinen. “We hebben onder meer, 

in samenwerking met professor 

Walter Vandereycken, een klinische 

studie uitgevoerd in de eetstoornis-

senafdeling van de Psychiatrische 

Kliniek Broeders Alexianen (Tienen), 

waar we nagingen hoe perfectio-

nisme evolueert voor, tijdens en  

teert. Wie slecht presteert voelt 

zich slecht, wie goed presteert 

voelt zich goed.”

Maar voornoemd onderscheid is in 

de literatuur over eetstoornissen 

minder uitgesproken, aldus  

Liesbet Boones promotor, profes-

sor Bart Soenens: “De vraag was 

of het prestatiegericht perfectio-

nisme, dat doorgaans als iets 

positiefs en onschuldigs werd 

beschouwd, ook een kwetsbaar-

heidsfactor is voor eetstoornissen. 

We hebben vastgesteld dat beide 

soorten, in relatie tot eetstoornis-

symptomen, heel erg met elkaar 

samenhangen. Want wie de lat 

voor zichzelf hoog legt, stelt zichzelf 

sneller bloot aan zelfkritiek.” 

Vicieuze cirkel
Een andere belangrijke bevinding 

is dat prestatiegericht perfectio-

nisme vooral onrechtstreeks  

samenhangt met eetstoornis-

“Wie de lat voor zichzelf hoog 
legt, stelt zichzelf sneller bloot 
aan zelfkritiek.”

Info p 
p Liesbet Boone
 Onderzoekseenheid Klinische 

Ontwikkelingspsychologie
 Tel. 09 264 64 86
 Liesbet.Boone@UGent.be
p Prof. Bart Soenens
 Vakgroep Ontwikkelings-, 

Persoonlijkheids- en Sociale 
Psychologie

 Tel. 09 264 91 34
 Bart.Soenens@UGent.be
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Bart Soenens: “Toen ik in Leuven 

doctoreerde gingen verschillende 

hoofdstukken over de oorsprong 

van perfectionisme bij adolescenten: 

welke opvoedingsstijl van ouders 

zorgt ervoor dat adolescenten per-

fectionistisch worden? Dat bleken 

sterk controlerende ouders, ouders 

die hun kinderen erg onder druk 

stellen om sterk te presteren, en 

die hun kinderen vaak schuldgevoe-

lens geven waardoor zij voor zichzelf 

ook de lat hoog gaan leggen. Toen ik 

later naar de UGent werd getrans-

fereerd heb ik professor Caroline 

Braet, copromotor van Liesbets 

doctoraat, ontmoet in de vakgroep. 

Zij wilde kijken of we samen onder-

zoek konden doen naar perfectio-

nisme en eetstoornissen, met deze 

studie als resultaat.”

Mijn kind, schoon kind
Welke concrete lessen kunnen 

wij als maatschappij reeds uit de 

studie trekken? “De druk op men-

sen wordt almaar groter”, meent 

Liesbet Boone. “In die zin stellen 

we allemaal hoge standaarden. Je 

moet perfecte kinderen, de per-

fecte job hebben. In kleuterklassen 

krijgen kinderen tegenwoordig al 

rapporten mee. Dan denk je toch: 

waar zijn we mee bezig? Maar 

onze maatschappij evolueert in die 

richting. Ik denk dat de toename 

van depressie en zelfdoding ook 

daarmee te maken heeft. Die zaken 

schemeren uiteindelijk door en ver-

ergeren. Het is daarom belangrijk 

dat aan kinderen gezegd wordt: je 

bent goed zoals je bent. Dat kan op 

school via oefeningen en creatieve 

methodes. Een kind moet men 

nooit beoordelen op de punten van 

zijn rapport.” 

Opgeëistenlaan 2 - Gent - T  09 225 24 48 - www.dedirekteurswoning.be - open alle dagen 10.00 - 18.00 uur - zo & ma gesloten

Uw Vitra-dealer voor de regio Gent

vitra.   maand

"De druk op mensen wordt almaar 
groter. Je moet perfecte kinderen  

en de perfecte job hebben."
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Kort

p OPERATIEPROCEDURE VOOR  
HET REDDEN VAN PAARDEN

Paarden die gewond zijn geraakt bij een verkeers-

ongeval of verstrikt zitten in prikkeldraad, zijn in paniek 

en reageren niet zoals thuis op stal. Dierenartsen en 

brandweerlieden weten meestal niet hoe ze met deze 

grote dieren in paniek moeten omgaan.

Daarom werd een standaardoperatieprocedure ont-

wikkeld ‘Redden van dieren – grote dieren en nieuwe 

huisdieren’. Deze nieuwe standaardprocedure is het 

resultaat van een zeer nauwe samenwerking tussen 

de brandweerschool Oost-Vlaanderen, de faculteit 

Diergeneeskunde van de Universiteit Gent en het  

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid van 

Binnenlandse Zaken. De Belgische Confederatie van 

het Paard vzw heeft de opleiding en training mogelijk 

gemaakt door de aankoop van onder andere een plas-

tic dummy paard van 350 kg, ‘Helpless’ genaamd. 

Meer info: www.cbc-bcp.be

p DUURZAME LANDBOUW VOOR 
INNOVATIEVE ECONOMIE

Het Institute of Plant Biotechnology for Developing 

Countries (IPBO), opgericht door biotechpionier prof. 

Marc Van Montagu, organiseert een symposium rond 

de samenwerking tussen België en Brazilië op biotech-

niveau. Het doel is fundamenteel plantenonderzoek 

helpen vertalen in innovatieve toepassingen voor de 

landbouw, een meer duurzame  chemische industrie 

en vermindering van de milieu-impact. 

Op 7 oktober 2011 vindt dit symposium plaats in de 

Oude Vismijn in Gent onder de titel Belgium-Brazil:  

Sustainable Agriculture for an Innovative Economy – 

An Opportunity to Brazil and Belgium. 

Voor meer info en registratie:   

http://www.vib.be/brazil-belgium-biotech

Marc.VanMontagu@UGent.be

Kathleen.DeMol@UGent.be

p NIEUWE DIRECTEURS DOCTORAL 
SCHOOLS

Na de eerste vier academiejaren en nadat de eerste 

lichtingen doctoraatsstudenten het getuigschrift van 

de Doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent be-

haalden, krijgen de verschillende Doctoral Schools op 

1 oktober 2011 elk een nieuwe directeur. Voor de 

Doctoral School of Arts, Humanities and Law neemt 

professor Mark Van Hoecke die taak op zich, terwijl 

professor Hans Verstraeten diezelfde functie aan de 

Doctoral School of Social and Behavioural Sciences 

zal vervullen. Professor Jozef Vercruysse en professor 

Frank Witlox worden de respectieve directeurs van de 

Doctoral School of Life Sciences ans Medicine en de 

Doctoral School of Natural Sciences. Professor Paul 

Van der Meeren ten slotte komt aan het hoofd te staan 

van de Doctoral School of (Bioscience) Engineering.

Meer info: www.UGent.be/doctoralschools

p SAMENWERKING 
WATERONDERZOEK

Bij het begin van de zomervakantie ondertekenden 

de Universiteit Gent samen met de Universiteit van 

Johannesburg, de Israëlische Ben Gurion University 

en de University of California een akkoord voor een 

gezamenlijk onderzoek naar waterbehandeling. Ze zul-

len daarbij vooral gebruikmaken van membraam- en 

nanotechnologie. Voor de UGent is professor Arne 

Verliefde van de vakgroep Toegepaste Analytische en 

Fysische Chemie nauw betrokken bij dit internationale 

onderzoeksproject. 

Meer info: Arne.Verliefde@UGent.be

p UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK ERKEND 
ALS ERFGOEDBIBLIOTHEEK

Sinds kort mag de Universiteitsbibliotheek het herken-

ningsteken van ‘Erkende Erfgoedbibliotheek’ gebruiken. 

Cultuurminister Joke Schauvliege kende daartoe het 

dossier, samen met zes andere aanvragen, goed. 

Daarmee erkent zij de kwaliteitsvolle werking van col-

lectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Aan de 

hand van het herkenningsteken weten bezoekers dat 

die organisaties hun verantwoordelijkheid als beheer-

der van het cultureel erfgoed ernstig nemen. 

Meer info: http://lib.UGent.be/ 
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Eredoctoraat  
van Kent  

voor rector  
Van Cauwenberge

Professor Paul Van Cauwenberge, rector  

van de Universiteit Gent, heeft op 18 juli 2011  

in Canterbury een eredoctoraat ontvangen van  

de University of Kent voor zijn bijdrage tot  

het Europese hoger onderwijs.

De eretitel doctor honoris causa is een blijk van  

erkentelijkheid voor de inspanningen van rector  

Paul Van Cauwenberge op het vlak van de ontwikke-

ling van het hoger onderwijs in Europa.

De plechtigheid vond plaats in de kathedraal van  

Canterbury, Engelands beroemdste kathedraal,  

sinds de moord op Thomas Becket in de 12e eeuw 

een belangrijk bedevaartsoord. 

Foto: Courtesy of Tempest Photography, UK
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“We moeten vooral in beweging 

blijven en samenwerken, als we 

de wetenschap écht willen verbe-

teren.” Professor Gennaro Melino 

gelooft voor 100 procent in inter-

nationalisering en staat dan ook 

helemaal achter het Odysseuspro-

gramma. “Het trekt internationale 

onderzoekers aan, met een mooi 

onderzoeksbudget. En het zorgt 

ervoor dat jonge wetenschappers 

ook eens andere onderzoeksme-

thodes ontdekken. Door ideeën uit 

te wisselen, kan de wetenschap 

er alleen maar op vooruitgaan.” 

De Italiaan heeft tot nog toe zeker 

niet stilgezeten: hij leidt twee suc-

cesvolle onderzoeksgroepen, in 

Rome en in het Britse Leicester. 

Gennaro Melino wijdt zijn carrière 

vooral aan kankeronderzoek, en 

zijn onderzoeksterrein in Gent 

wordt omschreven als ‘de p.53  

familie in kanker en inflammatie’. 

Die ‘p.53’ is een eiwit dat onder 

meer de vorming van tumoren in 

ons lichaam tegenhoudt. Onder-

zoek dat levens kan redden, dus. 

Om dat alles in goede banen te 

leiden, laat hij zich ondersteunen 

door een team van negen on-

derzoekers. Sommigen daarvan 

neemt hij mee uit Italië, anderen 

werft hij hier ter plaatse aan.

Gennaro Melino kijkt er enorm 

naar uit om in ons land te komen 

werken. “In België zijn er verschil-

lende excellente onderzoekscentra, 

de universiteiten kunnen zeker 

meespelen op het hoogste Europe-

se niveau. Er wordt hier competitief 

aan wetenschap gedaan, en dat is 

noodzakelijk. Universiteiten hebben 

namelijk een dubbele rol: onderwijs 

én vooruitstrevend onderzoek.” 

Maar ook het dagelijkse leven in 

België spreekt de professor aan. 

“Dit land ligt in het hart van Europa. 

Niet alleen geografisch, maar ook 

cultureel. Het is een heel interna-

tionale plek, met een interessante 

cultuur, lekker eten en een goede 

levenskwaliteit.” 

Gennaro Melino (°1953, Italië), 
vakgroep Biomedische Moleculaire 
Biologie

Gennaro Melino: “De onderzoekswereld  
is te complex geworden om op lokaal niveau  
te blijven werken”

Talent kost geld. En dus maakte het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek zo’n 38 miljoen euro 

vrij om toponderzoekers naar Vlaanderen te halen. Twee van hen beginnen dit academiejaar aan 

de Universiteit Gent te werken. Een kennismaking. 

Auteur: Stefanie Van den Broeck

Twee internationale toponderzoekers naar UGent

Odysseusprogramma haalt 
talent naar Vlaanderen
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als het Massachusetts Institute of 

Technology. Ik kijk er dan ook naar 

uit om met hen samen te werken. 

En het voelt ook goed om iets terug 

te kunnen geven aan België, waar 

ik toch 30 jaar heb gewoond.” 

Maar in een kwantumcomputer 

kan die toestand tegelijkertijd 0  

én 1 zijn. Of 0 min 1, om maar iets 

te zeggen! Dat zorgt ervoor dat 

je véél sneller kunt rekenen. Nor-

male computers doen soms jàren 

over bepaalde complexe bereke-

ningen, zo’n kwantumcomputer 

kan dat in luttele seconden.” 

Al is er wel één – niet onbelangrijk 

– detail: die computers bestaan 

nog niet. De uitdaging is dan ook 

groot. Volgens professor Ver-

straete is dit een heel spannende 

materie, maar helaas wordt de 

doorsnee mens er niet echt warm 

van. En toch zouden zulke super-

computers een gigantische impact 

hebben, ook op ons dagelijks leven. 

“Neem nu de creatie van nieuwe 

medicijnen: daarvoor moeten er 

enorm veel complexe berekeningen 

gebeuren, die nu erg veel tijd en 

geld kosten. Met zo’n computer 

zou dat allemaal veel sneller gaan.”

Toen Frank Verstraete eind jaren 

negentig begon te doctoreren 

over dit onderwerp, begaf hij zich 

op braakliggend terrein. “Ik was 

de enige in België die ermee bezig 

was. Daarom is internationale 

samenwerking ook zo belangrijk. 

Want goed academisch onderzoek 

gaat niet alleen over technische 

kennis, maar ook over reflectie. 

Vragen stellen en overleggen met 

collega’s.” Intussen heeft hij een 

indrukwekkend cv opgebouwd, met 

onderzoek aan topuniversiteiten in 

Munchen, Californië en Wenen. Na 

tien jaar keert de professor met 

plezier terug naar België. “Hier zijn 

heel veel goede en gemotiveerde 

studenten. De beste onder hen 

kunnen zeker concurreren met 

studenten van topuniversiteiten 

Entanglement and the simulation 

of quantum many-body systems. 

Een mens gaat duizelen als hij het 

onderzoeksproject van professor 

Verstraete probeert te begrijpen. 

En toch doet de uitgeweken Belg 

een poging om het uit te leggen. 

“Het is allemaal begonnen met 

de kwantummechanica, dé grote 

doorbraak van de 20e eeuw die de 

fysica helemaal op z’n kop heeft 

gezet. Een van de pioniers was  

Erwin Schrödinger, een Oosten-

rijkse professor die trouwens ook 

een tijdje in Gent heeft gewerkt. 

Hij ontwikkelde een vergelijking 

waarmee werkelijk àlles in de 

natuurkunde beschreven kan 

worden. En sindsdien proberen 

natuurkundigen daarmee aan de 

slag te gaan. Zelf ben ik gespecia-

liseerd in kwantumcomputers, die 

enorme technologische mogelijk-

heden bieden. Een klassieke com-

puter draait om bits: 0 of 1.  

Wat is  
het Odysseusprogramma?

Eigenlijk kan je dit programma een beetje ver-

gelijken met voetbaltransfers: er wordt grof 

geld betaald om toppers naar hier te halen. 

Volgens Ingrid Lieten, Vlaams minister van  

Innovatie, is dat de enige manier om the war 

for talent te winnen. Als de Vlaamse onder-

zoekswereld wil meedraaien op topniveau, 

dan moeten we naar het buitenland durven 

kijken. Dus selecteerde een internationale 

jury, die wordt ondersteund door het Fonds 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), 

14 topwetenschappers. Zij komen voor vijf 

jaar wetenschappelijk onderzoek voeren aan 

een van onze Vlaamse universiteiten. Dat 

gebeurt trouwens in erg uiteenlopende vak-

gebieden,van fysica tot filosofie. Negen van 

hen zijn buitenlanders, de andere vijf uitgewe-

ken Belgen. 

In totaal trekt het FWO hier maar liefst 

38 miljoen euro voor uit. Met zo’n budget 

kunnen de onderzoekers vijf jaar lang werken 

aan duurzaam onderzoek. Maar niet alleen 

het geld kan gerenommeerde wetenschap-

pers naar hier lokken. Ook de stevige repu-

tatie van onze universiteiten speelt een rol. 

En bovendien helpt dit programma ook onze 

eigen wetenschappers. Het FWO heeft name-

lijk berekend dat de komst van de 14 weten-

schappers maar liefst 96 ondersteunende on-

derzoeksbanen zal creëren.

Frank Verstraete: “Belgische studenten kunnen 
concurreren met de beste ter wereld”

Frank Verstraete  
(°1972, België), vakgroep 
Fysica en Sterrenkunde
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Beleving onveiligheid  
is subjectief

Negenproef met 
Evelien Van den Herrewegen

Waarom en wanneer voelen we ons onveilig? 

En strookt dit met de objectieve situatie? De 

veiligheidsbeleving wordt al zowat vijftig jaar 

lang onderzocht, maar een eensluidend ant-

woord is er niet. Evelien Van den Herrewegen, 

vakgroep Strafrecht en Criminologie, ging in 

haar doctoraat na wat mensen als onveilig 

omschrijven, maar vooral ook hoe ze erover 

praten. Dit levert enkele nieuwe inzichten op. 

Auteur: Hilde Pauwels | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Info p 
Dr. Evelien Van den Herrewegen
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Evelien.VandenHerrewegen@UGent.be
www.law.UGent.be/crim/ 

Niet iedereen verbindt een buurt 

met overlast met onveiligheid. We 

moeten dus nagaan hoe bewoners 

omgaan met die overlast, welke 

strategie ze er al dan niet tegen-

overstellen enzovoort.”

Wat bepaalt precies  

het onveiligheidsgevoel?

“Ik analyseerde hoe mensen hun 

gevoel van onveiligheid verantwoor-

den en dat proberen te beheersen. 

Er zijn gewoontes, gebruiken, 

strategieën, houdingen. Dat noem 

ik bronnen van veiligheidsbeleving. 

Het is daarbij heel belangrijk om 

na te gaan hoe burgers zichzelf en 

anderen identificeren, en hoe ze 

denken dat anderen hen zien. Denk 

aan een dame die door haar buur-

man wordt bedreigd. Ze ervaart 

het niet als onveilig omdat ze hem 

als niet zo snugger inschat. Wan-

neer de burgemeester, naar wie ze 

opkijkt, hetzelfde zou doen, is dat 

wel onveilig voor haar.”

Wanneer is veiligheidsbeleving 

problematisch?

“Uit mijn onderzoek blijkt dat een 

beleving problematisch wordt wan-

neer we er niet meer van overtuigd 

zijn dat strategieën en handelingen 

effectief werken. We doen de deur 

op slot om inbraken te vermijden. 

Waterdicht is dit niet, maar we 

leggen er ons bij neer en laten die 

angst niet domineren. Anderen 

plaatsen een extra slot, en zelfs 

een alarmsysteem, maar zijn dan 

nog bang om ’s avonds alleen thuis 

te zijn, geen strategie of houding 

helpt hen daar van af.”

Hoe pakte je het onderzoek aan?

“Veel onderzoek focust op pro-

blematische wijken, doorgaans 

verstedelijkte buurten met socio-

potentieel schadelijk is voor henzelf 

of anderen. Het houdt ook een sto-

ring in van het dagdagelijkse, het is 

een abnormale toestand. Maar er 

zijn gradaties in de mate waarin we 

onveiligheid als storend ervaren.”

Wat zijn die gradaties?  

Kun je die duiden?

“Ik kom in mijn studie tot vier bele-

vingen ten aanzien van onveiligheid. 

Bij een onvoorziene veiligheidsbe-

leving word je plots en onverwacht 

met een storing geconfronteerd. 

Die is ook onverklaarbaar. Je dacht 

bijvoorbeeld altijd dat een inbraak 

jou niet zou overkomen, maar dan 

gebeurt het toch. Bij onregelmatige 

veiligheidsbeleving wordt de onvei-

lige situatie wel verwacht, maar 

begrijpt men het niet goed. Denk 

aan hangjongeren. Het kan een 

vertrouwd beeld zijn, maar daarom 

weet je nog niet wat ze van plan zijn 

te doen. Bij routineuze veiligheidsbe-

leving verwacht men wel de storing 

en is die ook verklaarbaar en soms 

voorspelbaar. Dat druggebruikers 

omgaan met dealers is verklaar-

baar gedrag en zij komen daardoor 

soms minder bedreigend over dan 

hangjongeren. En hanteerbare 

veiligheidsbeleving houdt in dat de 

onveilige situatie wordt verwacht en 

dat er een gedrag tegenover staat. 

Denk aan een brandweerman.  

Hij weet wat hem te doen staat. 

Belangrijk is dat we niemand zo-

maar kunnen categoriseren onder 

in één bepaalde beleving, maar dat 

mensen in hun dagelijkse leven vaak 

meerdere veiligheidsbelevingen  

tegelijkertijd hanteren.” 

Zijn er bepaalde misverstanden 

omtrent veiligheidsbeleving?

“Het valt niet zomaar af te leiden 

van wat zich in de werkelijkheid 

afspeelt, of wat de media erover 

vertellen. We zoeken uit hoe re-

levant iets is in ons eigen leven. 

Waarover gaat jouw doctoraat 

precies? 

“Ik zocht naar een nieuwe benade-

ring om veiligheidsbeleving te on-

derzoeken, gebaseerd op kwalita-

tief onderzoek. Veiligheidsbeleving 

is een complex verhaal en moet 

ook zo worden benaderd. Eerdere 

grootschalige kwantitatieve sur-

veys gingen vooral na wat de ken-

merken en oorzaken zijn. Dit levert 

enkele paradoxen op. Meerdere 

studies stellen vast dat crimineel 

slachtofferschap niet volstaat om 

onveiligheidsgevoelens te verkla-

ren. Om die kloof tussen beleving 

en feitelijke ervaringen te overbrug-

gen zijn er de afgelopen vijftig jaar 

vier denksporen ontwikkeld. Zo 

wordt veiligheidsbeleving vaak ver-

bonden met verhalen van anderen 

of uit de media. Men veronderstelt 

ook samenhang met het fysiek, so-

ciaal en economisch onvermogen 

om zich tegen criminaliteit te be-

schermen. Anderen wijzen op over-

last in de leefomgeving en de mate 

waarin bewoners hierover infor-

meel controle uitoefenen. Recente-

lijk wordt ook een verband gelegd 

met meer algemene gevoelens van 

onzekerheid en onbehagen.”

Tot welke nieuwe inzichten 

kwam je ?

“Cijfergegevens zijn zinvol, maar 

hebben grenzen. Bepaalde oorza-

ken zijn soms significant, soms niet. 

Dit kan frustraties opleveren bij 

bijvoorbeeld beleidsmakers. Ze wij-

zen op oorzaken, stellen er een ac-

tieplan tegenover, maar dat werkt 

niet altijd. Er was dus een nieuwe 

benadering nodig. Daarin ging ik 

na hoe mensen over onveiligheid 

praten en welke veronderstellingen 

ze hierover maken. Mensen be-

schouwen iets als onveilig als het In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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onder meer literatuur en het praten 

met collega’s en peers op congres-

sen hebben me op weg gezet.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Er start een onderzoeksproject om-

trent veiligheid in de Antwerpse ha-

ven. Voorts heb ik nog geen duidelij-

ke piste. Dit doctoraat was leuk, het 

zou fijn zijn het onderzoek voort te 

zetten. Maar dat hoeft niet per se in 

de academische wereld te zijn, ook 

in de publieke en private sector zijn 

er mogelijkheden. Wat vaststaat is 

dat ik menselijke belevingen, gedra-

gingen en gevoelens nooit zomaar 

tot cijfers zal reduceren. We zijn 

complex en het is belangrijk alles in 

een context te situeren en proberen 

te begrijpen hoe we ermee omgaan 

in het dagelijkse leven.” 

economische zwakke groepen en 

een vaak multiculturele samenstel-

ling. Ik legde het accent op een 

doorsnee wijk in een Vlaams pro-

vinciestadje. Ik nam er 27 diepgra-

vende interviews af. Ook putte ik 

uit interviews van een grootschalig 
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nieuwe 
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kwalitatief onderzoek 

dat in opdracht van 

de Koning Boude-

wijnstichting werd 

opgezet. Daarin 

komen tal van bevol-

kingsgroepen aan 

bod.”

Wat waren 

de moeilijkste 

aspecten in  

je onderzoeks

benadering?
“Het kiezen en verder uitwerken 

van een interpretatieve benadering, 

eigen aan kwalitatief onderzoek. 

Er zijn veel vragen: hoe selecteer 

je getuigenissen, hoe pak je het in-

terview aan enzovoort. Er is over al 

deze aspecten veel discussie, maar 
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Zogezegd
p HET NIEUWSBLAD
De patiënten van de afdeling Geriatrie van het UZ Gent 

kijken iedere donderdag reikhalzend uit naar de komst 

van de 'snackmobiel': een karretje vol zoete lekkernijen. 

De snackmobiel is een proefproject dat ontstond uit 

de onrustwekkende vaststelling dat een op drie geria-

trische patiënten ondervoed is en twee op drie bejaar-

den het risico loopt op ondervoeding of uitdroging.  

Professor Nele Van Den Noortgate (vakgroep Inwen-

dige Ziekten, diensthoofd Geriatrie): “Een ziekte slorpt 

calorieën op maar de meeste ouderen voelen zich 

sneller verzadigd, verliezen hun smaakzin en ook hun 

eetlust. Zeker bejaarden die alleen wonen eten vaak 

te weinig of te caloriearm. (…) Het komt erop neer dat 

ouderen weer alles mogen eten wat voor jongere men-

sen ongezond is: room, echte koeienboter, chocolade, 

noem maar op. Voor hen zijn diëten helemaal uit den 

boze en is snoepen gezond.”

p HUMO
Niet de politici regeren de wereld, maar wel de rating-

bureaus. Zo lijkt het althans, nu zowat alle regeringen 

op aarde sidderen en beven voor het oordeel van  

Moody's, Standard & Poor's (S&P) en Fitch. Maar wie 

zit er achter die ratingbureaus, en waar halen ze zo-

veel macht vandaan? Rudi Vander Vennet, vakgroep-

voorzitter Financiële Economie, heeft er zo zijn eigen 

kijk op. “Bedrijven pakken graag uit met een goede  

rating. Ze zijn dan ook bereid om die ratingbureaus 

flink te betalen voor hun werk. Landen betalen door-

gaans niet: de ratingbureaus beoordelen hun kre-

dietwaardigheid sowieso.” België betaalde vorig jaar 

nochtans 160.000 euro aan S&P voor een rating. 

“Sommige landen proberen wat invloed uit te oefenen 

op de kredietbeoordelaars en nodigen ze dan uit voor 

gesprekken. Wel, dan zeggen die bureaus: we willen 

wel langskomen, maar dat kost dan zoveel. België be-

taalt daar dus voor, maar niemand hoeft zich illusies 

te maken over die invloed.”

p DE MORGEN
Criminoloog Brice De Ruyver van de UGent wijst in  

de strijd tegen de drugsproblematiek in de Antwerpse 

Seefhoek met een beschuldigende vinger naar Justitie 

en Buitenlandse Zaken. “Zolang je de illegalen niet 

kwijtraakt en straffen niet uitgevoerd worden, is het 

lokale beleid gehandicapt.” Een drugsvrije grootstad 

is een illusie, aldus De Ruyver. "Dat geldt voor Antwer-

pen, maar bij uitbreiding voor elke stad ter wereld van 

een bepaalde omvang. Verslaafden en dealers zullen 

elkaar altijd vinden, de markt verplaatst zich razend-

snel." Hij pleit voor een ‘verdunningspolitiek’: de proble-

men zodanig verspreiden dat ze uiteindelijk oplossen 

in de samenleving. Dat is redelijk goed gelukt in Gent, 

waar vorig jaar rond de Brugse Poort dezelfde feno-

menen de kop opstaken als in Antwerpen. Daar is kort 

op de bal gespeeld, en concentratie is vermeden."

p DE STANDAARD
De aardappelplanten op het proefveld in Wetteren 

doen het prima. Vooral de genetisch gemanipuleerde 

planten groeien uitstekend, berichten de onderzoe-

kers. “Het slechte zomerweer is een zegen voor onze 

veldproef met de genetisch gewijzigde aardappelen”, 

zegt professor Geert Haesaert van de vakgroep 

Gewasbescherming. “Het vochtige weer werkt de 

schimmel die aardappelziekte veroorzaakt, in de hand. 

We kunnen dus heel duidelijk zien of de genetisch ge-

wijzigde aardappelen minder last hebben van de ziekte 

dan de conventionele aardappelen. En inderdaad, enkel 

de aardappelen met de nieuwe genen zijn gezond.”

Twee maanden geleden hadden Haesaert en zijn col-

lega's van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie 

(VIB) nog niet van eerste onderzoeksresultaten durven 

dromen. Op 29 mei bestormden 250 activisten van de 

Field Liberation Movement het proefveld in Wetteren 

om zoveel mogelijk aardappelplanten uit de aarde te 

trekken. Bij nader inzien bleek slechts 15 procent van 

de 300 planten vernield.
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een algoritme met een externe 

licentie. Maar we hadden eigen, 

nauwkeurigere software nodig die 

beter is afgestemd op verkeers-

kundige toepassingen. Daarom 

startte ik met de steun van het 

IWT (Agentschap voor Innovatie 

door Wetenschap en Technologie) 

een doctoraatsonderzoek op aan 

de UGent. In het lab ontwikkelde en 

testte ik verkeerskundige software 

die onze meetgegevens efficiënt 

op een digitale kaart ‘projecteert’. 

Map matching noem je dat.” Pro-

fessor Philippe De Maeyer van 

de vakgroep Geografie volgt het 

project als promotor van dichtbij 

op. De expertise van de vakgroep is 

bovendien al zeer waardevol geble-

en www.lesoir.be. Een laatste 

groep klanten zijn de fabrikanten 

van smartphones. Zo krijgen Nokia-

klanten gratis verkeersinformatie 

via hun gsm-toestel.”

Expertise UGent loont
Be-Mobile volgt de verkeersstroom 

op de Belgische autosnelwegen 

en secundaire wegen voortdurend 

nauwgezet op via het principe van 

floating car data. Dat houdt in dat 

duizenden voertuigen tegelijk op 

gezette tijden hun gps-posities ano-

niem doorsturen (zie Bewegende  

voertuigen in het vizier). Om die 

lawine aan meetgegevens te 

verwerken is robuuste software 

nodig. “Aanvankelijk gebruikten we 

Vertraagd verkeer op de E40 of 

een ellenlange file aan de wegen-

werken op de E17? Veel kans 

dat de verkeersinformatie die 

je daarover krijgt van Be-Mobile 

komt. Sinds 2006 levert deze kmo 

in real time erg nauwkeurige ge-

gevens aan verschillende spelers 

op de markt. Mario Vanlommel 

(burgerlijk bouwkundig ingenieur 

met verkeerskunde als specialiteit): 

“Aan de media, zoals de verkeers-

redactie van de VRT, maar net zo 

goed de overheid, aan het Vlaams 

Verkeerscentrum bijvoorbeeld. 

Daarnaast doen gps-fabrikanten  

en bepaalde automerken een be-

roep op onze expertise. Net zoals 

websites als www.deredactie.be  

Snelle en juiste verkeersinformatie is de corebusiness van Be-Mobile. 

Maar het kan altijd beter. Daarom sleutelt Mario Vanlommel al  

twee jaar aan nauwkeurigere meetsoftware voor zijn werkgever. Zijn 

doctoraatsonderzoek aan de UGent is een mooi voorbeeld van hoe  

het bedrijfsleven en de academische wereld de handen in elkaar slaan. 

Auteur: Michiel Rombaut | Fotograaf: Nic Vermeulen

Verkeers-
informatie 

nauwkeuriger 
dan ooit 

dankzij UGent 
en Be-Mobile
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herkenning. Die zijn goed om de 

verkeersintensiteit op een bepaalde 

plek te meten. Voor een nauwkeurig 

snelheidsbeeld van de verkeers-

stroom zijn ze minder geschikt. 

Private systemen werkten dan 

weer met gsm-masten, maar ook 

dat bleek niet ideaal.” Bovendien 

bestond er geen overkoepelend 

meetsysteem voor het hele land. 

Voortaan wel, want zowel de voer-

tuigen als het signaal van Be-Mobile 

stoppen niet aan de taalgrens. “Het 

is een boutade, maar het klopt wel. 

In België volgen we 60.000 kilome-

ter wegen, in de hele Benelux zelfs 

120.000 kilometer. In tegenstelling 

tot andere systemen hebben we 

geen blinde vlekken en zijn we niet 

afhankelijk van de fysieke infrastruc-

tuur langs de kant van de weg. We 

plukken de gps-signalen gewoon uit 

de ether en kunnen aan de slag.” 

melden. Daar zijn automobilisten 

veel meer mee dan alleen het aan-

tal kilometer file. Ook kunnen we 

voor het eerst filegolven waarne-

men op basis van echte gegevens 

in plaats van modellen. Dat moet 

op termijn kortetermijnvoorspellin-

gen mogelijk maken.”

Geen blinde vlekken
Verkeersinformatie verzamelen is 

één zaak. Maar ze doeltreffend tot 

bij de automobilisten krijgen is een 

ander paar mouwen. “We willen be-

stuurders weer controle geven over 

hun eigen mobiliteit door hen op zo 

veel mogelijk manieren relevante 

informatie te bezorgen. Of dat nu 

via de radio is, met een tekstbood-

schap op het scherm van hun gps-

toestel of op dynamische borden 

langs de autosnelweg.  

Onze klanten kiezen zelf wat ze met 

onze meetgegevens aanvangen:  

de reistijd melden, een alternatieve 

route voorstellen, noem maar op.” 

Toen Be-Mobile begon, bestonden al 

enkele verkeersinformatiesystemen. 

Maar die hadden hun beperkingen. 

“De overheid gebruikte  

onder meer tellussen in het wegdek 

en camera's met nummerplaat-

ken. “De verkeerskundige kennis is 

ruimschoots aanwezig  

bij Be-Mobile. Daar zorgen mijn  

collega en ik wel voor”, legt Mario 

Vanlommel uit. “Maar voor het geo-

grafische aspect konden we wel 

wat hulp gebruiken. De vakgroep 

had al heel wat ervaring met digi-

tale kaarten, map matching en het 

volgen van bewegende voorwerpen. 

Die kennis komt erg van pas.”

Publiekprivaat succesverhaal
Het IWT financiert 60 procent van 

het onderzoek via een Baekeland-

mandaat, Be-Mobile neemt de 

rest voor zijn rekening. “Dankzij 

dat mandaat kan ik een brug slaan 

tussen de academische wereld 

en het bedrijfsleven. Ook geeft die 

financiële steun me de vrijheid om 

aan diepgaander onderzoek te 

doen. Met andere woorden: ik kan 

toepassingen ontwikkelen waar 

Be-Mobile misschien niets aan 

heeft, maar andere bedrijven of 

onderzoekers dan weer wel.” Sinds 

september 2010 is de eerste ver-

sie van het nieuwe algoritme ope-

rationeel. Het wordt voortdurend 

verfijnd en dat wierp al vruchten 

af. “We kunnen nu ook verliestijden 

Gent en omstreken op een doordeweekse dag.  
De kleuren geven de verkeersstroom aan:  

van groen (vlot verkeer) tot rood (erg druk verkeer).

Bewegende voertuigen in het vizier
“In de Benelux volgen we 250.000 voertuigen via hun anonieme gps-

posities, goed voor 2,5 tot 3 procent van de totale verkeersstroom”, 

vertelt Mario Vanlommel. “Professionele voertuigen, zoals vracht-

wagens, koeriers en taxi's. Maar ook particulieren ontsnappen niet 

aan ons alziende oog. Het gaat dan vooral om mensen met een snel-

heidsmelder in de wagen, waarbij we deze gegevens uiteraard enkel 

gebruiken voor de inwinning van verkeersinformatie. Dankzij deze 

mix krijgen we een goede staalkaart van de verkeerssituatie op een 

bepaald moment.” Om de minuut sturen deze voertuigen anoniem 

hun positie door. Op basis daarvan berekent Be-Mobile waar ze zijn, 

hoe snel ze rijden en welke afstand ze hebben afgelegd. “Met die erg 

nauwkeurige gegevens kunnen we heel snel en uiterst precies de lo-

catie van een ongeval of vertraging bepalen. Maar mensen weten ook 

graag waarom ze stilstaan. Daarom koppelen we onze meetgegevens 

aan de informatie die bij ons callcenter Touring Mobilis binnenloopt. 

Daar kunnen mensen melden of ze een ongeval hebben gezien, een 

loslopende hond, een obstakel op de weg … noem maar op.”
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p LEZINGEN REEKS  
 LAM GODS
Najaar 2011 

Veel meer dan de 

Rechtvaardige Rechters

Tussen 4 oktober en 20 

december 2011 organiseert 

het Centrum voor de Studie 

van Christelijke Tradities 

(vakgroep Wijsbegeerte en 

Moraalwetenschap), samen 

met de vakgroep Kunst-, 

Muziek- en Theaterweten-

schappen, een interessante 

lezingenreeks over het Lam 

Gods van de gebroeders 

Van Eyck. In tien lezingen 

komen diverse aspecten aan bod: van een historiografische 

inleiding, over de Gentse opdrachtgevers, tot de diefstal van 

de Rechtvaardige Rechters en de theologische betekenis 

van het Lam Gods. De lezingen vinden telkens plaats op 

dinsdagavonden in het auditorium ‘De Schelde’ - Provinciaal 

Administratief Centrum (P.A.C.), Woodrow Wilsonplein 2-3 

(‘het Zuid’) in Gent.

Meer info: www.csct.UGent.be

Inschrijven: Danny.Praet@UGent.be

p UITREIKING BERABERPRIJS | 24112011

Ouders of voogd in de bloemetjes gezet

Op 24 november 2011 reiken de Unie van Turkse Ver-

enigingen en het Willemsfonds de BeraberPrijs uit. Dat is 

een blijk van waardering voor de ouders of voogd van een 

pas afgestudeerde student, die de deelname van alloch-

tone jongeren aan het hoger onderwijs duidelijk hebben 

bevorderd. De pas afgestudeerde student of een derde in 

overleg met die student mogen kandidaten voordragen. 

Dat kan nog tot en met 24 oktober 2011. Een voordracht 

moet de voorbeeldfunctie en de bijzondere prestatie van 

de ouder(s) of voogd toelichten alsook een korte beschrij-

ving geven van de bachelor. De uitreiking vindt plaats in  

de Campus Schoonmeersen van de Hogeschool Gent,  

Gebouw B in de Schoonmeerstraat 52 in Gent. Na de uit-

reiking volgt een receptie. Wie aanwezig wil zijn, kan zich 

voor 14 november per e-mail inschrijven.

Meer info: ellen.buntinx@willemsfonds.be  

of selamet.belkiran@utvweb.be

p 15 JAAR VIB | 06102011

15 jaar dichter bij de toekomst

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) bestaat 

15 jaar. Na evenveel jaren van baanbrekend onderzoek 

naar de basis van het leven, gezondheid en ziekte mocht 

die verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom  

organiseert het VIB op 6 oktober 2011 het symposium 

Closer to the Future in het ICC. Op het programma  

staan onder andere een lunch en diner, een netwerkgele-

genheid en zeven verschillende sprekers. Daartoe behoren 

Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten en Nobelprijs-

laureaat Paul Nurse. De plaatsen zijn beperkt, daarom 

kunnen geïnteresseerden zich inschrijven via de website 

van het event.

Meer info: www.closertothefuture.be 

Vlaams Instituut voor Biotechnologie, www.vib.be

p SARTON LEERSTOEL
27102011

Brug tussen verleden en heden

Het Sartoncomité reikt op 27 oktober 2011 in de Aula  

voor de 26e keer een Sarton Leerstoel uit. Dit keer valt die 

eer te beurt aan professor Sheila Jasanoff, verbonden aan 

de Amerikaanse Harvard University. Zij is al ruim twintig 

jaar wereldwijd een van de belangrijkste wetenschappers in 

het domein van Science, Technology & Society. Centraal in 

haar werk staat de koppeling tussen de reconstructie van 

het verleden en de constructie van het heden. De inaugurale 

rede staat, na inschrijving, open voor alle geïnteresseerden. 

Zij kunnen aansluitend een receptie bijwonen. Op 28 oktober 

2011 geeft professor Jasanoff een lezing met als titel  

Fields and Fallow: The Interdisciplinarity of Science and 

Technology Studies. Die vindt plaats in de faculteit Politieke 

en Sociale Wetenschappen, Auditorium Decaan John Vinck.

Meer info: www.sartonleerstoel.UGent.be

Inschrijven: rita.malfliet@UGent.be 



Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

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

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

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

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

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

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

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

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

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 20/04/09   12:33

Volgens onze gegevens wonen nog 
steeds 65.000 alumni bij hun ouders.

Check en actualiseer je persoonlijke gegevens 
en word alumni-lid via www.UGent.be/alumni.

Ook al ben je jaren geleden uitgevlogen, toch kun je eenvoudig in contact blijven met het netwerk van vroegere 
studiegenoten en met de initiatieven van de UGent. Gewoon door je gegevens te actualiseren. Bovendien kun je 
alumni-lid worden en heb je tal van voordelen binnen en buiten de UGent. Zoals o.a. kortingen op boeken, tickets 
en magazines. Gauw doen, dan zit die alumni-kaart meteen in je bus. En niet in die van je ouders.

Of toch niet?
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