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‘BLIJVEN 
INVESTEREN IN 
ONDERWIJS EN 

ONDERZOEK’
Rector en vicerector klaar 
voor nieuw academiejaar
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THE GENERAL WINT ROBOTWEDSTRIJD

‘SLIM EN SNEL, 
ZO MOEST HET’
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REACTOR

The General kwam, zag en overwon. In de  grootste 
robotcompetitie van Vlaanderen legde de  creatie 
van UGent-studenten Jeroen Daenekindt en 
 Roderik Desramault (Industrieel Ingenieur 
 Elektronica-ICT, campus Kortrijk) een bijna fout loos 
parcours af. De wedstrijd is een organisatie van 
Welek, de studentenwerkgroep elektronica van de 
UGent, en Dwengo vzw. 
 
Roderik: ‘In de aula van de UGent was een om-
muurd parcours uitgezet met een zwarte lijn op 
een witte ondergrond. De robot kon de lijn volgen 
of de muur. Het eerste is makkelijker te program-
meren – daarom moesten “lijnvolgers” een iets 
langer traject afleggen. Wij kozen voor een robot 
die zelfstandig op een constante afstand van de 
muur kan rijden.’
 
Jeroen: ‘Infraroodsensoren “lezen” de afstand tot 
de muur en een algoritme bepaalt welk wiel trager 
of sneller moet gaan. Onze robot moest slim én 
snel zijn. Daarom lieten we hem in het midden 
van het parcours rijden: zo moest hij geen scherpe 
bochten maken en boette hij niet al te veel aan 
snelheid in.’
 
Roderik: ‘Tijdens de voorbereiding hebben 
we ook middelbare scholieren bezig gezien. Hun
ideeën waren niet altijd 
te realiseren, maar ze 
dachten creatief na. Zo’n 
wedstrijd is ideaal om dat 
stimuleren.’
www.facebook.com/
robotcompetitie 

 ‘ IDEAAL OM DE CREATIVITEIT 
TE STIMULEREN’

Jeroen Daenekindt en Roderik Desramault
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Gents Afrika Platform 
brengt expertise samen

‘Eigenlijk hebben we iedereen die met Afrika bezig 
is – en met de Afrikaanse diaspora in België – iets 
te bieden: van media en ngo’s tot bedrijven en 
overheden.’

‘ Durf ons wat meer   
te vertrouwen!’

Rector Anne De Paepe en vicerector Freddy Mortier 
over wat ze van de Vlaamse overheid verwachten: 
investeringen in onderzoek en infrastructuur – 
maar ook meer beleidsautonomie.
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et Gents Afrika Platform (GAP) 
werd opgericht in 2007 en is 
van onderuit gegroeid, als een 
netwerk van Afrika-experts aan 
de UGent en de geassocieerde 
hoge scholen. Zij hadden ge-
merkt dat er aan de Associatie 
Universiteit Gent  (AUGent) heel 
wat Afrika-expertise verspreid 
zit die een brede waaier van 

domeinen bestrijkt – en ze beseften dat het allerlei 
voordelen kon opleveren om die expertise samen te 
brengen. Het Afrika Platform begon met enkele taal- en 
cultuur wetenschappers, biologen en artsen, maar groei-
de vrij snel uit tot een universiteitsbreed netwerk.
 
‘Samenwerking stimuleren: dat is de essentie geble-
ven’, zegt Patrick Van Damme. ‘We willen disciplines 
die iets met Afrika te maken hebben samenbrengen 
en met elkaar confronteren, zodat ze elkaar inspireren 
en verrijken. Momenteel zijn meer dan 300 onder-
zoekers aan de AUGent met Afrika bezig. Elke faculteit 

H en elke  geassocieerde hogeschool heeft er 
 minstens één.’

Het Afrika Platform bevordert de onderzoekssa-
menwerking met Afrikaanse instellingen en de 
netwerking tussen AUGent-onderzoekers. Het 
organiseert een jaarlijks symposium en publi-
ceert het wetenschappelijke tijdschrift Afrika 
Focus. Daarnaast fungeert het steeds meer als 
aanspreekpunt voor de buitenwereld, zowel in 
Afrika als in België. Annelies Verdoolaege: ‘We 
stellen onze wetenschappelijke expertise ter 
beschikking van bedrijven, overheden, ngo’s, 
media, kunstencentra en musea, de sociaal-cul-
turele sector enzovoort. Eigenlijk hebben we 
iedereen die met Afrika bezig is – en met de 
Afrikaanse diaspora in België – iets te bieden.’

Samenwerkingen stimuleren
Elk jaar trekken zowat 200 studenten van de 
UGent en de geassocieerde hogescholen naar Afri-
ka om er een stage of veldwerk te doen. Het Afrika 
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dr. Karen Büscher,  
vakgroep Conflict- en  
Ontwikkelingsstudies

professor Johan Lagae,  
vakgroep Architectuur en Stedenbouw,  
vicevoorzitter GAP

dr. Annelies Verdoolaege,  
vakgroep Talen en Culturen, coördinator GAP

professor Patrick Van Damme,
vakgroep Plantaardige Productie,
voorzitter Gents Afrika Platform (GAP)

Dominique Godfroid,  
administratief coördinator

professor Koen Stroeken,
vakgroep Talen en Culturen 

OP DE FOTO, V.L.N.R

Plannen om in Afrika onderzoek te doen, te investeren, projecten op te zetten, reportages 
te maken? Het Gents Afrika Platform verzamelt alle Afrika-expertise die aan de Associatie 
Universiteit Gent verspreid zit – en deelt ze met partners binnen én buiten de universiteit.

Het Gents Afrika Platform

AFRIKA-EXPERTISE 
VERZAMELEN EN DELEN

Platform helpt hen op weg met praktische informatie en 
een uitgebreid netwerk van contacten. Karen Büscher: ‘Als 
een student wetenschappelijk onderzoek wil doen, zie ik 
dankzij het Afrika Platform meteen welke collega’s binnen 
de AUGent ik in de arm kan nemen, met welke Afrikaanse 
universi teiten en onderzoeksinstellingen we al samenwer-
ken enzovoort. Als je bijvoorbeeld naar Burundi trekt, gaat 
het allemaal veel vlotter als de lokale overheden al enkele 
AUGent’ers kennen en weten waar we voor staan.’

Interdisciplinair
Netwerken en samenwerkingsverbanden ontwikkelen, 
onderzoekers uit verschillende disciplines met elkaar 
samenbrengen: dat blijft een hoofddoel van het GAP. 
Koen Stroeken: ‘Zeker aan een grote universiteit als de 
UGent loert het gevaar dat onderzoekers zich in een 
niche begraven. Als je in een bepaald domein de enige 
specialist bent, kunnen we je helpen om bijvoorbeeld 
studenten te vinden voor postdoctoraal onderzoek. Maar 
we helpen je ook om dwarsverbanden te leggen met 
andere disciplines – en we brengen je samen met experts 
die je onderzoek kunnen verrijken.’
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Het Afrika Platform gaat welbewust in tegen 
de stroom van door gedreven specialisering. 
Het tijdschrift Afrika  Focus is interdisciplinair 
opgezet: het publiceert papers van onder zoekers 
uit de taal- en cultuurwetenschappen, maar 
ook uit de exacte en de gedragswetenschappen. 
En voor het jaarlijkse GAP-symposium wordt 
een breed thema gekozen dat diverse discipli-
nes kan aanspreken: gender, voedsel en Afrika, 
verstedelijking. Karen Büscher: ‘Onderzoekers en 
studenten stellen op dat symposium verbaasd 
vast dat er collega’s van andere faculteiten in 
dezelfde Afrikaanse regio aan de slag zijn. Ze 
wisselen dan vaak praktische informatie uit, in-
spireren elkaars onderzoek en zetten soms zelfs 
gemeenschappelijke projecten op.’
 

Verrijkend
Daar zijn boeiende voorbeelden van. Zo deed 
een UGent-theater wetenschapper onderzoek 

naar hoe het theater in Zuid-Afrika wordt inge-
zet om een traumatisch verleden te verwerken. 
Via het Afrika Platform ontmoette ze een peda-
goge die trauma’s bij kindsoldaten onderzoekt 
en een antropologe die zich bezighoudt met 
traumaverwerking in Oeganda. Zo leerden ze de 
trauma-problematiek vanuit verschillende per-
spectieven bekijken, wat hun onderzoek rijker en 
relevanter maakte.
 

Architectuurhistoricus Johan Lagae, die onder 
meer de koloniale architectuur in Congo 
bestudeert, geeft nog een voorbeeld. ‘In ste-
den als Lubumbashi en Kinshasa hebben de 
Belgen een stedelijke structuur opgelegd die 
uitging van raciaal gesegregeerde wijken. De 
huidige stad heeft zich op die structuur geënt. 
Ik onderzoek hoe de Congolezen met dat 
architecturale en steden bouwkundige erfgoed 
omgaan. Daarvoor volstaat je expertise als 

Afrika verandert 
razendsnel

Afrika staat ook voor economische 
groei, bedrijvigheid en een opko-

mende middenklasse. Ook Kinshasa 
(Congo) ondergaat een gedaante-

verandering. Hier zie je reclame voor 
luxebouwprojecten in het centrum 

van de Congolese hoofdstad. 
(Foto links: Johan Lagae, 2008)
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architectuurhistoricus niet: je hebt ook iemand 
nodig met een antropologische blik. Daarom 
heb ik samen met Koen Stroeken een project-
voorstel ingediend om de koloniale zieken-
huisinfrastructuur zowel stedenbouwkundig 
als antropologisch te onderzoeken.’

Koen Stroeken is onder meer bezig met digitale 
antropologie: hij onderzoekt hoe mensen om-
gaan met nieuwe digitale media. ‘Aan de UGent 
hebben we een app ontwikkeld die als een soort 
virtueel prikbord fungeert. Aan universiteiten in 
Zuid-Afrika en Tanzania testen we nu uit of zo’n 
app studenten kan helpen om aan commu-
nity-building te doen. Dat project is een sterk 
voorbeeld van interdisciplinaire samenwerking: 
geografen, ingenieurs en digitaal antropologen 
van de AUGent werken eraan mee. En het leuke 
is: op basis van de ervaringen in Afrika willen we 
de app later ook aan de UGent lanceren.’

dr. Annelies Verdoolaege, vakgroep 
Talen en Culturen, coördinator GAP

‘Iedereen die bezig is met Afrika hebben 
we wel iets te bieden. We maken be-
drijven en overheden wegwijs, brengen 
ngo’s en de sociaal-culturele sector 
in contact met Afrikaanse partners en 
delen onze expertise met journalisten 
die hun kennis van de regio willen 
verdiepen.’
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 sociaal-culturele sector in contact met interes-
sante Afrikaanse partners enzovoort. En ze staan 
ook ter beschikking van journalisten die hun 
kennis van de regio willen verdiepen of die meer 
willen weten over de achtergronden van een con-
flict in Midden-Afrika of de Arabische Lente.

Die maatschappelijke dimensie wil het 
Afrika Platform nog versterken. Door nauwer 
samen te werken met de Afrikaanse diaspora 
in Gent, bijvoorbeeld. Of door netwerk events 
en andere activiteiten te organiseren voor 
de ruim 500 Afrikaanse master- of docto-
raatstudenten die elk jaar naar Gent komen. 
 Annelies  Verdoolaege: ‘Als die studenten na hun 
studies naar Afrika terugkeren, klimmen ze in 
hun thuisland vaak op tot hoge posities in de 
overheid en de bedrijfswereld. Ze vormen een 
erg waardevol netwerk, zowel voor de AUGent 
als voor Vlaamse bedrijven en andere stakehol-
ders. Dat netwerk willen we sterker activeren.’

Informeren en sensibiliseren
Ook voor actoren buiten de universiteit fun-
geert het Afrika Platform als aanspreekpunt. 
Media, beleidsmakers, bedrijven, ngo’s, de 
kunstensector: ze weten het Afrika Platform 
steeds beter te vinden. Patrick Van Damme: 
‘Het Afrika-onderzoek aan de AUGent is sterk 
maatschappelijk betrokken. Er zit hier veel 
expertise die voor allerlei actoren relevant is. 
Doordat het Afrika Platform al die expertise 
samenbrengt en in de etalage zet, komt die 
betrokkenheid veel beter uit de verf. We zijn 
een geëngageerde universiteit, en dat bewijzen 
we met concrete acties.’
 

Alumninetwerk
Afrika-experts van de AUGent nemen deel aan 
debatten, geven infosessies voor diplomaten, 
ontsluiten hun expertise voor musea en theaters, 
maken bedrijven die in Afrika willen investe-
ren wegwijs, brengen kunstenaars, ngo’s en de 
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www.gap.UGent.be Het Gents Afrika Platform 
(GAP) ontdek je via de drietalige website. Je vindt 
er onder meer een leden lijst, een doorzoekbare 
expertisedatabank met projecten per land en per 
discipline, een agenda en informatie over hoe je 
een beurs voor Afrika aanvraagt.
Symposium. Op de website vind je ook informa-
tie over het jaarlijkse GAP-symposium, dat dit 
jaar plaats vindt op 27 november onder de titel 
Decolonizing Belgium.
Afrika Focus. Het interdisciplinaire wetenschap-
pelijke tijdschrift Afrika Focus verschijnt twee keer 
per jaar en is online te lezen: www.afrikafocus.eu.

Contact opnemen? Dominique Godfroid,
+32 471 85 01 19, gap@UGent.be

HET GENTS
AFRIKA PLATFORM 
PRAKTISCH

Clichés ontkrachten
‘Met het Afrika Platform willen we zeker ook allerlei 
clichés helpen ontkrachten of nuanceren’, zegt Annelies 
Verdoolaege. ‘Afrika staat niet alleen voor geweld, hon-
gersnoden, falende overheden, corruptie. Het staat ook 
voor economische groei, bedrijvigheid, een opkomende 
middenklasse en een enorme culturele vitaliteit. We 
kunnen veel van Afrika leren. Denk maar aan de manie-
ren die men in Zuid-Afrika en Rwanda heeft gevonden 
om na traumatische conflicten toch een vorm van 
verzoening te bewerkstelligen.’
 
‘Als je regelmatig in Afrika komt, zie je hoe razendsnel 
alles verandert’, zegt Johan Lagae. ‘Het centrum van de 
wereld ligt niet meer in Europa. Dat voelen studenten 
heel sterk als ze een maand naar Kinshasa trekken. Op 
allerlei domeinen zullen de dynamiek en de vitaliteit 
ergens anders vandaan komen – onder meer uit Afrika. 
We willen onze studenten en onderzoekers en de hele 
samenleving helpen beseffen dat Afrika de toekomst 
heeft, en dat we de boot niet mogen missen.’



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

WAT IS ER GAANDE OP:

Iedere keer t zelfde. Zoveel zin in #restobrug 
#spaghetti. Zo té veel gegeten. Buikpijn achteraf 

#ugent

#UGent
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Koken met overschotten die anders bij het 
afval zouden belanden: dat is het opzet van 

Feeding the 5000, op zaterdag 20 september op 
de Bijlokesite. Meer dan 30 organisaties werken 

mee, waaronder ook de studentenvereniging 
UGent1010 en het keukenteam van Club 

Het Pand. Het event past in het Oogstfestival 
waarmee Atelier de Stad Gent een jaar vol acties 
rond afvalmateriaal afsluit. Daar waren ook heel 

wat onderzoekers en studenten van de UGent 
bij betrokken. Zij gaven de wetenschap een 

duidelijke plaats in dit duurzaamheidsverhaal. 
Kom luisteren naar ‘Simpel Gezegd’ of woon een 
keynote bij over de economie, het wonen of het 

eten van de toekomst.
 

Tijdens de Week van de Fair Trade aan de UGent 
wordt op 9 oktober 2014 van 11 tot 14 uur in 
het Ufo opnieuw een Ecomarkt georganiseerd. 
Ideaal om vegetarische lekkernijen te proeven, 

informatie te sprokkelen over duurzame 
diensten en nieuwe (h) eerlijke producten te 

leren kennen. En op 13 oktober 2014 wordt in 
Het Pand het tweede duurzaamheidsseminarie 
georganiseerd. Daarop worden o.m. het eerste 

duurzaamheidsrapport van de UGent voorgesteld, 
samen met het nieuwe memorandum van 

Transitie UGent. Welkom vanaf 13 uur.
 

www.UGent.be/duurzaamheid (intranet)

www.UGent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/

verklaringen/duurzaamheidsvisie (publieke info)

 ZET HET NAJAAR DUURZAAM IN!

De Europese Commissie beloont het 
academisch personeelsbeleid van de 

UGent met het prestigieuze ‘HR Excellence 
in Research’-logo. De Commissie was erg 

opgezet met het stevig doortimmerde HR-
actieplan dat de UGent heeft opgemaakt 

om al haar onderzoekers optimaal  
te ondersteunen.

 
Het actieplan is bedoeld voor alle 

academische personeelsleden: 
doctorandi, postdoctorale onderzoekers, 

wetenschappelijke medewerkers, 
zelfstandig academisch personeel. Jonge 

onderzoekers met een tijdelijke aanstelling 
krijgen speciale aandacht. Het plan 

omvat 29 acties rond vijf thema’s: open 
en transparant rekruteren en evalueren; 

carrièreperspectieven; arbeidsvoorwaarden 
en sociale zekerheid; training en opleiding; 

professionele en ethische aspecten 
van onderzoek. Aan het actieplan ging 
een uitgebreide bevraging bij UGent-

onderzoekers vooraf. Dode letter blijft het 
actieplan zeker niet: alle faculteiten worden 
nauw bij de implementatie betrokken en de 

uitvoering wordt in 2016 en  
2018 geëvalueerd.

 

www.UGent.be/nl/vacatures/hr-actieplan-onderzoekers

LOF VOOR HR-ACTIEPLAN
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Op de drempel van het academiejaar praat Durf Denken met rector 
Anne De Paepe en vicerector Freddy Mortier – over geld en regels, 
over kansen en uitdagingen en over internationalisering.

 ‘DE OVERHEID MOET  
ONS MEER DURVEN  
TE VERTROUWEN’
Klaar voor de start: rector Anne De Paepe  
en vicerector Freddy Mortier

hebt vast niet gewacht op een nieuwe 
minister van Onderwijs om een verlanglijstje 
voor de Vlaamse overheid op te stellen?
Anne De Paepe: ‘Samen met de andere 

universiteiten hebben we nog voor de verkiezingen een 
memorandum voorgelegd. Eigenlijk zijn de problemen 
bekend. Universiteiten worden structureel te weinig 
gefinancierd. De basisfinanciering wordt onvolledig geïn-
dexeerd, als er meer studenten instromen, wordt dat te 
traag verrekend en met de investeringsmiddelen kunnen 
we onmogelijk onze onderzoeks- en onderwijsinfrastruc-
tuur op peil houden.’
 
Vooral financiële wensen dus?
Anne De Paepe: ‘Zeker niet alleen. We dringen ook aan 
op meer beleidsautonomie. De overheid moet ons meer 
vertrouwen durven te geven. Minder regels en meer 

administratieve vereenvoudiging kunnen ons tijd en geld 
besparen. Dat geldt ook voor de kwaliteitsbewaking. Zijn 
externe visitaties voor elke opleiding werkelijk nog zinvol? 
We hebben toch al bewezen dat we aan de strengste cri-
teria voldoen? Dan moet een instellingsreview waarin we 
de globale kwaliteit aantonen toch volstaan?’
 
Zijn er ook knelpunten die specifiek
over de UGent gaan?
Freddy Mortier: ‘Een probleem blijft de investerings-
toelage. In vergelijking met andere universiteiten krijgt 
de UGent te weinig. Overigens worden te gemakkelijk 
middelen doorgeschoven naar de kleine en middel-
grote universiteiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). 
Een grote universiteit zoals de UGent is daar het 
slachtoffer van.’

U
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De universiteiten willen meer geld, 
maar dat wil iedereen wel …
Freddy Mortier: ‘Goed, maar als we niet achterop 
willen raken in de kenniseconomie moet de over-
heid blijven investeren. Als Vlaanderen de Euro-
pese 1 procent-norm voor O&O wil  halen, is er elk 
jaar 150 miljoen extra nodig voor onderzoek.’
Anne De Paepe: ‘We willen ook dat het geld effi-
ciënter wordt ingezet. Dat kan bijvoorbeeld door 
te rationaliseren en beter samen te werken. Moet 
je een opleiding met een handvol studenten nu 
echt aan elke universiteit organiseren?’
 
Sommigen zien heil in de verhoging
van het inschrijvingsgeld.
Anne De Paepe: ‘Voor de basisopleiding is dat 
een slecht idee. Financiële drempels zorgen voor 
een sociale selectie, en dat is nefast. Sommige 
gespecialiseerde masters en master-na-masters 
kunnen wel duurder. Anders verliezen ze hun 
 geloofwaardigheid en kunnen ze niet concur-
reren met buitenlandse opleidingen.’ 
Freddy Mortier: ‘Het inschrijvingsgeld dekt maar 
een beperkt deel van de middelen. Je zou het al 
heel fors moeten verhogen om echt meer geld 
binnen te krijgen. Trouwens: dat de inschrij-
vingsgelden in het buitenland veel  hoger zijn, 
klopt niet. In Frankrijk liggen ze lager, in Duits-
land worden ze in alle Länder afgeschaft en in 
Schotland is dat al gebeurd.’
 
Een andere optie: minder studenten laten 
instromen door te selecteren aan de poort.
Freddy Mortier: ‘In de eerste bachelor zijn er te 
veel uitvallers. Daar moeten we iets aan doen. 
Maar een bindende toelatingsproef is geen 
oplossing, zeker niet als die specifiek zou gelden 
voor studenten uit TSO of BSO. Op die manier 
betonneer je de keuzes die leerlingen op hun 
12de hebben gemaakt, ook al hebben ze het 
talent om een andere weg in te slaan.’

Hoe moet het dan wel?
Anne De Paepe: ‘Wat wél kan, is een verplichte, maar niet 
bindende oriënteringsproef. Die vertelt leerlingen dat 
ze beter een andere richting kunnen kiezen of sommi-
ge competenties moeten bijspijkeren. Onze faculteit 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen heeft zo’n 
proef ontwikkeld. En veel kandidaat-ingenieurs leggen 
nu al een ijkingstoets af. Die blijkt een goede graadmeter 
voor studiesucces in het eerste jaar.’
Freddy Mortier: ‘Als leerlingen in een breed secundair 
onderwijs beter begeleid en georiënteerd worden, komen 
ze vanzelf in richtingen terecht die beter bij hen passen. 
Je moet leerlingen onderweg ook regelmatig helpen 
nadenken over de gevolgen van keuzes die ze al gemaakt 
hebben – en hen helpen om die eventueel bij te sturen.’

Het aantal doctoraten aan de UGent is de jongste 
jaren flink toegenomen. Niet iedereen vindt dat 
een goede zaak.
Freddy Mortier: ‘Daar ben ik het niet mee eens. Hoog-
opgeleide mensen en hun onderzoek zijn een  essentiële 
grondstof voor de kenniseconomie.  Doctorandi  moeten 
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wel beseffen dat ze niet allemaal aan de univer-
siteit kunnen werken.’
Anne De Paepe: ‘De finaliteit van een doctoraat 
moet je anders bekijken. De opleiding omvat 
intussen ook  algemeen vormende vakken. Je 
ontwikkelt een brede visie op de wereld en de 
maatschappij, leert vaardig heden aan die je ook 
in andere contexten kunt toepassen. Zo ben je 
extra gewapend voor de arbeidsmarkt.’
 
Onderzoekers zuchten wel eens over 
de publicatie druk en over de onderlinge 
concurrentie?
Anne De Paepe: ‘Daar doen we iets aan. In het 
nieuwe gepersonaliseerde loopbaanmodel 
kunnen ZAP-leden zelf de doelen afspreken die 
ze willen halen. Die doelen hebben met publi-
catie-output te maken, maar ook met onderwijs 
en dienstverlening. Overigens ben ik het er niet 
mee eens dat onder zoekers te veel worden 
afgerekend op kwantiteit. We stimuleren hen juist 
om kwalitatieve publicaties af te leveren. Liever 

Songdo by night
Songdo, waar Ghent University Global Campus opleidingen organiseert, is 
een hoogtechnologische stad die uit het niets verrees op een opgespoten 
zandbank in de Gele Zee, vlak voor de Zuid-Koreaanse kust.

UGent goes global
Vanaf 1 september 2014 organiseert de UGent ook 
opleidingen in Zuid-Korea. Op de Songdo Global 
University Campus, vlakbij de stad Incheon, zijn al 
drie Amerikaanse universiteiten actief. Door gerepu-
teerde buitenlandse universiteiten naar  Zuid-Korea 
te halen, hoopt de overheid de brain drain naar 
 – vooral – de Verenigde Staten te verminderen.
 
Ghent University Global Campus biedt bachelor-
opleidingen aan in de voedingstechnologie, 
milieutechnologie en moleculaire biotechnolo-
gie. Ze worden verzorgd door een permanente 
staf die wordt aangevuld met een flying faculty 
van UGent-docenten die zullen overvliegen om 
er vier weken durende modules te doceren. De 
opleidingen zijn geaccrediteerd door de Neder-
lands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en 
door de Koreaanse overheid.
 
www.ghent.ac.kr
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dan waardevol onderzoek te versnipperen over meerdere 
publi caties, kunnen ze maar beter inzetten op één hoog-
kwalitatieve paper.’

Freddy Mortier: ‘Met de UGent hebben we erop aan-
gedrongen om bij de verdeling van de BOF-middelen 
publicatierankings per discipline te hanteren. Voor de 
humane en sociale wetenschappen brengen we nu een 
veel bredere waaier aan tijdschriftpublicaties in rekening, 
naast boekpublicaties. We willen ook de maatschappelij-
ke impact laten meewegen: beleidsadvies, deelname aan 
expertpanels, publieke opinievorming enz. Universiteiten 
in het Verenigd Koninkrijk hebben al systemen ontwik-
keld om die impact te meten.’
 
Vanaf 1 september organiseert de 
UGent ook opleidingen in Zuid-Korea.
Freddy Mortier: ‘De Songdo Global University had ons 
uitgenodigd op basis van onze plaats in de Shanghai 
ranking – we zijn de enige Belgische universiteit in de 
top 100. We werken er in een compleet andere omge-

ving, met andere mensen en studenten. Dat kan alleen 
maar verrijkend zijn voor onze docenten en onder-
zoekers. We hopen ook op synergieën: onze biotech-
nologie-opleiding zit er naast het biotechgebouw van 
Samsung.’
Anne De Paepe: ‘Een campus in Azië versterkt onze 
visibiliteit en ons imago. We krijgen er  bovendien 
 state-of-the-art onderzoeks faciliteiten en kunnen er ons 
innovatieve onderzoek valoriseren. En vooral: het hoger 
onderwijs wordt alsmaar internationaler. We mogen die 
boot niet missen.’
 
Daarin past ook uw pleidooi om meer opleidingen in 
het Engels te mogen organiseren?
Anne De Paepe: ‘Precies. Als we meer buitenlandse stu-
denten en wetenschappers willen aantrekken, moeten we 
meer opleidingen in het Engels kunnen geven, zeker in de 
masterjaren. En de verplichting voor buitenlandse onder-
zoekers om Nederlands te beheersen moet veel soepeler. 
Ik ben blij dat mijn oproep zo veel positieve reacties heeft 
uitgelokt. Nu de regelgeving nog …’

M/V in evenwicht
Vanaf 1 oktober 2014 moet in de bestuursorganen van 
de UGent minstens één derde vrouwen zitting hebben. 
Dat legt de Vlaamse overheid op. Rector De Paepe: ‘In 
de nieuwe raad van bestuur zijn 11 mannen en 11 vrou-
wen verkozen. Daar doen we dus beter dan de Vlaamse 
norm en zelfs de Europese norm van 40 procent.’ In 
mei stemden 14.000 UGent’ers mee voor de verkiezin-

gen voor de raad van bestuur, de sociale raad en de elf 
faculteitsraden. ‘De opkomst was hoog. Dat bewijst dat 
het genderevenwicht breed gedragen wordt. Om dat 
evenwicht ook in de faculteitsraden te bereiken, zijn ze 
kleiner geworden. Een probleem is dat niet: ze blijven 
representatief en kunnen net zo slagvaardig werken 
als vroeger.’



et astronomie kom je in het hele universum 
– tot zelfs in Gent toe. Vraag het maar aan dr. 
Mina Koleva, die sinds 2011 aan de vak-
groep Fysica en Sterrenkunde van de UGent 

onderzoek doet naar dwergsterrenselsels – en intussen 
heel behoorlijk Nederlands heeft geleerd. ‘Ik volg les in 
Het Perspectief’, zegt ze. ‘Volwassenenonderwijs. De taal 
leren helpt je om je sneller thuis te voelen.’
 
Hoe komt een Bulgaarse in Gent terecht?
‘Dankzij de astronomie! Ik heb mijn master in Sofia 
gedaan, daarna heb ik in Lyon mijn doctoraat  behaald en 
onderzoek gedaan in Tenerife, waar zich een gereputeerd 
observatorium bevindt. Via een Marie Curie  Fellowship 
kon ik aan de UGent aan de slag, bij professor Sven De 
Rijcke. En momenteel heb ik een FWO-mandaat als 

postdoctoraal onderzoeker. Ik heb net gehoord dat mijn 
mandaat verlengd wordt.’
 
Daar ben je blij mee?
‘Heel erg. Gent bevalt me. De stad is open, internatio-
naal gericht, tolerant, gezellig. Ik voel me er al helemaal 
thuis. Ik hou van de Blaarmeersen, van de vele restau-
rantjes – ik woon in de stationsbuurt en als vegetariër 
kom je daar behoorlijk aan je trekken: LekkerGec, Tuin 
van Eten, De Appelier …’

Je doet onder meer onderzoek
naar dwergsterrenstelsels?
‘Dwergsterrenstelsels zijn 10 keer kleiner dan ons Melk-
wegstelsel. Het zijn de allereerste structuren die zich 
in het vroege universum hebben gevormd – ze zijn de 
bouwstenen van het huidige heelal. Door ze te bestu deren 
kun je veel leren over de evolutie van het heelal en de 
processen die daar een rol in spelen. Er zijn enorm veel 
dwerggalaxieën, maar omdat ze diffuus en lichtzwak zijn, 
kun je er maar enkele waarnemen, en dan nog alleen met 
krachtige telescopen, bijvoorbeeld in Chili.’
 
Je reist dus vaak naar Zuid-Amerika
om ze te observeren?
‘Nee, zo romantisch is het allemaal niet. Je dient een 
onderzoeksvoorstel in en als dat wordt goedgekeurd 
krijg je “telescooptijd”. Iemand doet de observaties die je 
hebt aangevraagd voor je en stuurt je de observatiedata 
digitaal door.’
 
De sterren blijven je fascineren?
‘Alles op aarde is stof van dode sterren. Ook wij. In de 
 beginfase van het universum had je maar twee  elementen 
– waterstof en helium. Samen vormen ze het “oergas”, 
waaruit de eerste sterrenstelsels zijn voortgekomen. Als 
bijproduct van stervorming zijn de andere chemische ele-
menten ontstaan – sterrenkundigen noemen ze metalen. 
Dwerggalaxieën zijn metaalarm: ze zitten dus heel dicht 
bij de beginfase van het universum. Dieper in ons verleden 
kun je niet kijken. Dat boeit me enorm.’

UNIVERSE

GEFASCINEERD 
DOOR STERRENSTOF

M
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Turen naar dwergen
Mina Koleva in het observatorium van de faculteit 
Wetenschappen (UGent).
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Sander De Ridder: ‘In mijn doctoraat heb ik onderzocht 
hoe jongeren op sociaalnetwerksites (SNS) intimiteit 
beleven – met intimiteit bedoel ik dan gender, seksuele 
praktijken en relatievorming. Door wat jongeren op SNS 
met elkaar delen, geven ze betekenis aan intimiteit – die 
betekenisgeving noem ik intimate storytelling.
 
Sociologen weten al langer dat we ons in alledaagse inter-
acties ensceneren en presenteren. Op sociaalnetwerksites 
gebeurt dat ook, maar dan gemedieerd, als mediapraktijk. 
Wat doet een tienermeisje als ze een foto op Facebook zet 
waarop ze haar vriendje omhelst? Ze ensceneert zichzelf 
als gelukkig, verliefd, hetero, ze schat mogelijke reacties 
van haar publiek in, ze werkt de foto misschien bij zodat 
haar vriendje er wat cooler uitziet, ze citeert of parodieert 
met haar pose een viraal YouTube-filmpje. Dat geldt voor 
alles wat jongeren op SNS doen: ze produceren iets – hun 
identiteit, verhalen en betekenissen over hoe ze intimiteit 
beleven, commentaren op populaire cultuur enz.’

Hoe gaan jongeren op sociaalnetwerksites om met 
intimiteit? Hoe ensceneren ze zichzelf? Vinden 
ze privacy belangrijk? Twee onbevangen UGent-
onderzoekers morrelen aan vooroordelen.

Jongeren en sociaal netwerksites

GEEN
MEDIA PANIEK!

‘ Een sociaalnetwerksite is 
geen neutrale omgeving: door 
haar softwarearchitectuur 
legt ze gebruikers een 
bepaald gedrag op.’ 
Sander De Ridder

GEBRUIKEN JONGEREN 
SOCIALE MEDIA PASSIEF?
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Sander De Ridder: ‘Is de identiteit die we op sociale 
media ensceneren fake of authentiek? Dat is een nor-
matieve vraag. Ze gaat er bijvoorbeeld van uit dat onze 
identiteit een authentieke kern heeft … Als cultuurwe-
tenschapper probeer ik mediapraktijken te begrijpen, 
zonder ze te veroordelen.’
 
Hadewijch Vanwynsberghe: ‘Je kunt wel zeggen dat een 
site als Facebook gebruikers authenticiteit oplegt. Valse 
Facebookprofielen aanmaken is niet makkelijk – het bedrijf 
Facebook past analyses toe om ze eruit te filteren. Je 
wordt gestimuleerd om je profiel volledig in te vullen en je 
Facebookvrienden oefenen een soort sociale controle uit 
op wat je post. Als dat niet klopt met wat ze van je weten, 
tikken ze je op de vingers.’
 
Sander De Ridder: ‘Oudere sociaalnetwerksites zoals 
Netlog waren anoniemer. Dat creëerde kansen om te 
experimenteren met je identiteit, wat jongeren graag doen 
en ook nodig hebben. Daar is toen een lichte mediapaniek 
over ontstaan: als iedereen zich als iemand anders kan 
voordoen, is dat daar wel veilig? Facebook kwam als geroe-
pen: bij ons toon je wie je echt bent, bij ons krijg je alleen 
met authentieke profielen te maken.’
 
Hadewijch Vanwynsberghe: ‘Natuurlijk heeft Facebook 
er alle belang bij dat we “echte” informatie over onszelf 
prijsgeven: die kunnen ze vermarkten. Authenticiteit is 
hun marketingstrategie. Je merkt dat jongeren zich door 
die authenticiteitsdwang soms wat beklemd voelen: ze 
ontsnappen dan naar anoniemere SNS zoals Snapchat.’

‘Facebook heeft er alle belang 
bĳ dat we “authentieke” 
informatie over onszelf 
prĳsgeven: die kunnen 

ze vermarkten.’ 
Hadewijch Vanwynsberghe

IS ALLES EN IEDEREEN 
FAKE?
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Sander De Ridder: ‘Een sociaal netwerksite is 
geen neutrale omgeving: door haar software-
architectuur legt ze gebruikers een bepaald ge-
drag op. Bij Netlog kon je bijvoorbeeld je gender 
en je seksuele voorkeur aangeven: Ik val op … 
Het frappeerde me dat veel jongeren dat veld 
niet invulden. Een meisje schreef niet dat ze 
op meisjes viel, maar ze maakte een poëtische 
tekst waarin ze haar relatie met haar vriendin 
betekenis gaf. Die wisselwerking is fascinerend: 
een SNS programmeert een rigide softwareom-

geving, maar jongeren omzeilen die en eigenen 
ze zich creatief toe.’
 
Hadewijch Vanwynsberghe: ‘Zelfs bij Face-
book zie je dat. Jongeren maken bijvoorbeeld 
gebruik van Facebookgroepen om aan de rigide 
softwareomgeving van Facebook te “ontsnap-
pen”. Ze gebruiken de groepen om “gênante” 
foto’s die ze anders niet op Facebook zouden 
plaatsen toch met een beperkte groep van 
vrienden te kunnen delen.’

BEPAALT DE SOFTWARE  
ONS GEDRAG?

iMinds onderzoeksgroep voor Media & ICT 
(MICT), schrijft een doctoraat over ‘geletterd-
heid’ in een socialemediacultuur.

vakgroep Communicatiewetenschappen, 
schreef een doctoraat over Intimiteit en 
mediacultuur. Een onderzoek naar de 
intieme leefwerelden van jongeren op sociale 
netwerksites.

Dr. Sander De Ridder

Hadewĳch Vanwynsberghe
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foto’s op Facebook vinden. Mediawijs zijn 
betekent niet dat ze foto’s van wilde braspartij-
en weg moeten te halen, maar ze moeten wel 
weten hoe ze dat zo nodig kunnen doen – en 
leren beseffen dat verwijderde foto’s altijd nog 
kunnen circuleren, bijvoorbeeld omdat vrien-
den ze gekopieerd hebben of Facebook ze nog 
ter beschikking heeft.’
 
Sander De Ridder: ‘Dat is zeker waardevol. Tege-
lijk kan het helpen als meer mensen zouden be-
grijpen wat jongeren precies met sociale media 
doen. Een werkgever die een oude Facebook foto 
ziet waarop zijn sollicitant Miley Cyrus parodi-
eert, kan dan de schouders ophalen en zeggen: 
zoiets doen jongeren nu eenmaal met media 
– ik deed het zelf ook.’

Hadewijch Vanwynsberghe: ‘Jongeren vinden 
privacy erg belangrijk, maar tegelijk geven ze erg 
veel over zichzelf prijs: dat is de privacy-paradox. 
Ze zijn vooral beducht voor hun sociale privacy 
– voor wat hun vrienden en ouders kunnen zien. 
Wat het bedrijf Facebook met hun gegevens 
doet, dat kan hun weinig schelen. De privacy-
settings geven hun het gevoel dat ze kunnen 
controleren wat ze prijsgeven. Desnoods delen 
ze het alleen met hun allerbeste vriend – en met 
Facebook natuurlijk. Die veiligheidsillusie zorgt 
ervoor dat ze het bedrijf Facebook nog meer 
informatie in handen spelen.
 

Sander De Ridder: ‘Mediawijsheid is inderdaad 
belangrijk: de sociale media zijn een technologie 
met unieke mogelijkheden en jongeren moeten 
de competenties verwerven om die kansen te 
grijpen. Maar dat mag niet omslaan in mediapa-
niek. Allerlei experts beweren dat we onze online 
identiteit moeten “managen”, dat jongeren 
moeten oppassen met foto’s op Facebook, want 
wie weet wat een potentiële werkgever daar later 
van vindt … Dan schrik ik toch. Identiteitsma-
nagement is oké voor merken en bedrijven, maar 
toch niet voor jongeren die hun identiteit volop 
vormgeven? Je identiteit “bewaken” wordt dan 
een vorm van disciplinering.’
 
Hadewijch Vanwynsberghe: ‘Jongeren zijn 
toch soms verrast door wat ze tussen hun 

MOETEN WE ONZE ONLINE
IDENTITEIT MANAGEN?

Om jongeren mediawijzer maken, moet je hen 
niet alleen met de privacysettings leren omgaan. 
Die technologische competenties zijn belang-
rijk: jongeren moeten weten wat op een site 
allemaal kan en hoe het moet. Maar de kritische 
cognitieve competenties zijn misschien nog 
belangrijker: begrijpen hoe  bijvoorbeeld de ar-
chitectuur van een site in elkaar zit, wat  andere 
gebruikers kunnen doen en welk gedrag de 
software opdringt. Maar ze moeten bijvoorbeeld 
ook weten wat de  economische logica van een 
bedrijf als Facebook is.’

IS PRIVACY  
PASSÉ?
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oe komt een jonge psycho loge 
in een volkskunde  museum terecht?
‘Door het lot, letterlijk dan. Na mijn studies 
psychologie ben ik kunstwetenschappen gaan 
 studeren. Voor een opdracht voor het vak Bouw-
kunst  moesten we een briefje trekken. Ik kreeg het 
Kinderen Alyns Hospitaal. Ik wist niet eens waar het 
was. Het bleek het gebouw te zijn waar het Muse-
um voor Volkskunde was gehuisvest. Tijdens het 
opzoekingswerk vroeg de conservator of ik geen 

tijd had om mee te werken aan een tentoonstelling over kunstenaars in het 
Patershol. Ik heb er een jaar vrij willigerswerk gedaan en na een examen ben 
ik in 1998 de nieuwe conservator geworden.
 
Een verband met mijn studies psychologie is er op het eerste gezicht niet. 
Toch is de manier waarop ik een en ander heb aangepakt door mijn stu-
dies beïnvloed. Niet de objecten centraal stellen, maar de relatie tussen 

Sylvie Dhaene toverde het wat 
verstofte Gentse Volksmuseum 
om tot het dynamische Huis van 
Alijn. Op 1 september trekt ze de 
deur achter zich dicht en wordt 
ze hoofd van Stichting Lezen. 
Boeiende jobs, maar hebben ze 
iets met haar studies te maken?

MADE 
@UGent

Sylvie Dhaene,
°1971, Master 
Pedagogische en 
Psychologische
wetenschappen,  
Klinische Psycholo-
gie, UGent (1994) 
Master Kunstweten-
schappen, UGent 
(1997)

‘Het verhaal achter 
de dingen’

H

DE PSYCHOLOGE  
IN DE MUSEUM DIRECTEUR
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de mens en het object: het verhaal achter de dingen. En 
als je een museale opstelling maakt, hanteer je natuurlijk 
psychologische en pedagogische principes.’
 
Wist je meteen hoe je de koers van 
het museum wilde veranderen?
‘De eerste twee jaar heb ik vooral veel rondgekeken. Zo 
viel me de uniformiteit op. Gent, Dendermonde, Brugge 
of Antwerpen: overal was de naam Museum voor Volks-
kunde. Met altijd dezelfde opstellingen: Het leven van 
wieg tot graf, en voor de rest veel ambachten: klompen-
makerij, kaarsengieterij … Alles was ook zeer traditioneel 
uitgevoerd, keurig volgens de volkskundige canon.
 
We besloten het over een andere boeg te gooien. De nieu-
we naam – Huis van Alijn – was een signaal. Een museum 
heeft een drempel, wij wilden er een huis met vele kamers 

Recent erfgoed
Het Huis van Alijn verzamelt niet alleen objecten uit 
het dagelijkse leven van vroeger, maar heeft ook 
een grote collectie over het circus. Daarnaast werkt 
het museum samen met het publiek aan een digitaal 
fotoalbum over het leven in de 20e eeuw.

van maken waar iedereen welkom is. Dat heeft ook onze 
manier van vertellen veranderd. Pas op, we werken met 
respect voor de collectie die er is, en we brengen nog altijd 
het verhaal “van wieg tot graf”. Maar de presentatie is niet 
meer chronologisch, maar intuïtief, emotioneel en asso-
ciatief. We durfden andere keuzes te maken, niet alleen in 
de presentaties maar ook in de thema’s.
 
We hebben het verhaal ook verder in de tijd door-
getrokken, dichter bij ons. We wilden laten zien dat 
ook het recente en hedendaagse erfgoed belangrijk is. 
Interessant is juist de interactie tussen heden, verleden 
en toekomst. Zo maken we het verhaal toegankelijk voor 
verschillende generaties.’
 
Vind je jezelf een pionier?
‘We waren in 2000 in elk geval een van de eersten die 
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op een andere manier omgingen met het concept volkskunde-
museum. We hebben ook aan het begrippenkader gesleuteld en 
de traditionele canon verbreed. Het accent is verschoven van het 
object naar het  verhaal en de herinneringen achter het object. 
De rol en de inbreng van het publiek werden groter – interactie 
en participatie werden sleutelbegrippen. We hebben gewerkt aan 
een museum “voor, door en met het  publiek”.
 
Daarom werken we vaak samen met verenigingen: fanfares, 
goochelclubs, boksclubs. Erfgoed kan een bokstrainer gestolen 
worden, maar de trofeeën, de prestaties, het archief van de club: 
daar loopt hij warm voor. Het is ontroerend als je op de zolder 
van een fanfare nog netjes opgeplooide oude vlaggen vindt, of 
een prachtig geschreven boek van 200 of 300 jaar oud. Als je 
dat erfgoed kunt helpen koesteren en archiveren, zorg je er als 
museum voor dat zo’n vereniging meer aandacht krijgt voor 
haar erfgoed.’

Als beginner heb je waarschijnlijk ook fouten gemaakt.
‘Soms denk ik wel: Amai, deden we dat toen echt op die manier? 
Zelf onze affiches printen en zo … We leerden al doende en 

kwamen onderweg de juiste mensen tegen. 
Stap voor stap zijn we professioneler geworden 
en konden we de lat hoger leggen. Bij de start 
werkten we maar met twee of drie mensen, 
er was geen internet – ik weet nog dat ik mijn 
eigen computer heb meegebracht! Achteraf 
bekeken waren het zorgeloze, gouden tijden. Je 
voelde dat er iets bewoog, dat je een publiek 
enthousiast maakte. En gaandeweg kregen we 
ook erkenning.’
 
Is het nu anders?
‘Dat optimisme is wat verdwenen. De dynamiek 
in de culturele erfgoedsector is naar mijn gevoel 
wat stilgevallen. Werkingsbudgetten krimpen 
en de bureaucratie neemt toe. Zo moeten we 
steeds meer tijd en middelen investeren in 
veiligheid en controle. Dat verandert de sfeer. 
Bezoekers werden opgewacht en begeleid door 
gastheren en gastvrouwen – nu worden ze offi-
cieel erfgoedbewakers genoemd.’

Passie voor het 
leven van alledag
Het Huis van Alijn is een erfgoed-
instelling met een passie voor de 
cultuur van het dagelijkse leven 
vroeger en nu. Het museum huist 
in een historisch monument in 
het Patershol in Gent.
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Is dat de reden van je vertrek?
‘Het heeft er toch mee te maken. Sinds janu-
ari 2014 is er een andere beheersstructuur 
gekomen, ten koste van de autonomie die we 
kenden als gemeentelijke vzw. Vandaag maakt 
het Huis van Alijn deel uit van een Autonoom 
Gemeentebedrijf, samen met het MIAT en het 
STAM. De kleinschaligheid is weg, de admi-
nistratieve en bureaucratische rompslomp is 
groter geworden. Ik ben bang dat de creativiteit 
eronder gaat lijden. Voor mij was het moment 
gekomen om iets anders te gaan doen. En de 
vacature van Stichting Lezen liet me niet onbe-
roerd.
 
De vrijheid en kleinschaligheid van een vzw lag 
me: werken in de marge, vanuit een underdog-
positie, vrij informeel, met weinig hiërarchie. 
Anderen voelen zich in de nieuwe structuur 
misschien als een vis in het water, maar ik niet. 
Ook dat heeft misschien met mijn oplei-

De inspiratie van Verhaeghe

‘In de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 
lopen veel interessante figuren rond, maar professor Paul 
Verhaeghe steekt er wat mij betreft boven uit. Hij heeft me 
beïnvloed in mijn werk, maar ook in mijn denken en in mijn 
“zijn”. Meestal hebben wij alleen oog voor de winnaars, en 
niet voor de vele mensen die niet mee kunnen. Door allerlei 
grote systemen en structuren, doordat we taakgericht zijn, 
maar niet mensgericht. Er is een probleem, en Verhaeghe 
drukt ons met onze neus op de feiten.
 
Indirect heeft Verhaeghe mijn keuze voor Stichting Lezen 
beïnvloed. Ik wilde weer zelf verantwoordelijkheid kunnen 
nemen. Toen Tom Lenaerts in de krant zei dat hij terug wilde 
naar een eigen bedrijfje, een kleine pralinewinkel in plaats 
van het grote Woestijnvis, herkende ik dat. Grootschaligheid, 
uniformisering: je verliest zoveel.’

ding psychologie te maken: ik ben een echte 
 Verhaeghe-leerling (zie kaderstukje).’

Waarom koos je voor Stichting Lezen?
‘Het is een omgeving waarin ik goed kan functi-
oneren: een kleine gemotiveerde groep mensen, 
kleinschalig. Plus: het is weer werken met mensen, 
met een maatschappelijk doel. Leesbevordering 
gaat over participatie aan de maatschappij, over 
kansarmoede. Er is grote nood aan, want de cijfers 
over leesachterstand zijn verontrustend.
 
Wat me in Stichting Lezen aanspreekt en wat ik 
zeker wil voortzetten, is dat ze buiten de vaste 
kaders denkt. Acties als Iedereen leest, met tips 
voor lezende trein reizigers, of Boekbaby’s, met 
voorleesboeken voor  ouders met heel jonge 
kinderen: al die acties  benaderen leesbevorde-
ring op een frisse manier. Dat ligt mij.’

www.stichtinglezen.be
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Professor
Koen Kas

gastdocent 
vakgroep Biochemie 
en auteur van Nooit 

meer ziek

De geneeskunde evolueert van curatief – ik 
ben ziek en ga naar de dokter – naar preven-
tief – ik ben gezond en voorkom dat ik ziek 
word. Onder meer medische apps maken 
die evolutie mogelijk: via sensoren meten ze 
waarden zoals je bloeddruk, suikerspiegel 
of hartfunctie. De apps kunnen je ook op 
een leuke manier aansporen om acties te 
 ondernemen: meer bewegen, anders eten, op 
consultatie gaan. Morgen schrijft een dokter 
een app voor, maar weldra is het de app die 
je een dokter voorschrijft.
 
Die apps zijn een goede zaak. Ze zijn de ka-
narie die je waarschuwt als je gezondheids-
risico’s loopt. Ze vormen een veiligheids-
systeem dat er altijd is, maar onmerkbaar, 
zoals een airbag. Ze zullen trouwens alsmaar 

discreter worden: een hartslag meter wordt 
bijvoorbeeld ingebouwd in een hoofdtele-
foon. Ook artsen hebben baat bij de opkomst 
van de apps. Ze hoeven de korte tijd waarin 
ze hun patiënten zien niet meer aan routine-
metingen te besteden.
 
Dat telegeneeskunde de ongelijkheid in de 
hand werkt, geloof ik niet. Smartphones 
vind je in alle hoeken van de wereld. Ook 
patiënten in onbereikbare regio’s krijgen zo 
toegang tot zorg. Natuurlijk zijn er uitda-
gingen. Er moet dringend een kwaliteits-
controle komen, zoals bij medicijnen, en 
over kwesties als privacy moeten we goed 
nadenken. Maar de voordelen zijn zo groot 
dat we die kwesties binnen een paar jaar als 
 non-issues zullen beschouwen.

‘Straks schrĳft de app een dokter voor’

GEZONDHEIDS-
APPS:  

ZINVOL OF HYPE?

U
DENKT?
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David De Bock 
Positief! 

9 juli om 14:22

Professor  
Jan De Maeseneer

vakgroep 
Huisartsengenees kunde 

en Eerstelijns- 
gezond heidszorg

Sommige gezondheidsapps spelen zeker een 
positieve rol. Dat geldt voor applicaties die 
patiënten waarschuwen dat ze hun medicatie 
moeten nemen, die tijdelijk een monitoring 
ondersteunen of die kwaliteitsvolle informatie 
ontsluiten. Ze zorgen voor empowerment van 
de patiënt. Met apps die aansporen tot actie 
moet je voorzichtiger zijn. We mogen niet re-
deneren zoals dr. Knock uit het toneelstuk van 
Jules Romains, die vond dat elke gezonde mens 
een zieke is die nog niet weet dat hij ziek is.
 
Veel mensen denken dat we met apps alle 
gezondheidsproblemen kunnen oplossen. 
Dat is een illusie. Zo is er nog geen sluitend 
wetenschappelijk bewijs dat telemonito-
ring met apps bij patiënten met hartfalen 
superieur is aan een klassieke benadering. 
De interactie tussen patiënt en arts blijft heel 

belangrijk. Een arts kan het probleem van zijn 
patiënten in een bredere context plaatsen: 
wat is de ziektegeschiedenis, hoe gaan ze om 
met gezondheid?
 
We moeten apps dus kritisch blijven  bekijken. 
De overheid moet ook werk maken van een 
kwaliteitslabel voor informatie bronnen. En 
het spreekt vanzelf dat de  gegevens niet in 
verkeerde handen mogen vallen, zodat we 
niet in de richting van individuele schuld 
evolueren op gebied van zorg. Tot slot moe-
ten we besefffen dat veel technologische 
vernieuwingen gericht zijn op jonge, hoog-
opgeleide mensen. Het gevaar bestaat dat de 
mensen die er het minste behoefte aan heb-
ben de meeste zorg krijgen, en omgekeerd, 
zodat de sociale gezondheidskloof breder 
wordt. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.

‘Interactie met de arts blĳft belangrĳk’

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:

Peter Baudelaire 
Zou me eerder zorgen maken wat 

 betreft de toegankelijk voor het grote publiek en 
dan specifiek degene die door beperkte koopkracht 
of het afwezig zijn van enige (basis-) kennis om-
trent phones, p.c., tablets ,e.a. verstoken blijven van 
deze vorm van deze technische vooruitgang.
9 juli om 5:27

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:

Correctie
In het vorige

nummer waren in
deze rubriek de foto’s

bij professor Roets
en Sacha Dierckx

omgewisseld.
Onze excuses.



30 DURF DENKEN

VRAAG

ONZE UGENT-PROFESSOREN 
VLIEGEN BINNENKORT 
REGELMATIG NAAR KOREA OM ER 
LES TE GAAN GEVEN AAN ONZE 
GLOEDNIEUWE GLOBAL CAMPUS. 
HOE NOEMEN WE DAT REIZEND 
DOCENTENKORPS? 

Lees meer over de Ghent University Global Campus op p. 14
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IS MUZIEK EEN 
WISKUNDIG
WONDER?

‘Muziek klopt tegelĳkertĳd wel en nét niet’

DIE DURFT DENKEN

‘Een harmonieus huwelijk of een relatie die mank loopt: 
op die twee manieren kun je het verband tussen muziek 
en wiskunde bekijken. Aan de ene kant is muziek pure 
wiskunde: twee tonen klinken mooi samen als hun 
 frequenties een eenvoudige breuk vormen, zoals 1 op 2, 
of 3 op 2. Zelfs Pythagoras wist dat al. Tussen een lage do 
en een hoge do verdubbelt de frequentie. Dat gebeurt in 
12 gelijke stappen, want er liggen 12 halve tonen tussen 
de lage en de hoge do. Per stap moet je dus de basis-
frequentie vermenigvuldigen met de twaalfde-machts-
wortel van 2. Door dat getal valt muziek als een puzzel in 
elkaar: muziek lijkt wel een geschenk van de wiskunde.’

‘Maar aan de andere kant: die twaalfde-machtswortel 
van 2 komt uit op 1,05946 enzovoort – de getallen na de 

komma gaan oneindig door. Erger nog, het is een 
irrationaal getal: je kunt het niet herschrijven als 
een eenvoudige breuk. Onmogelijk dus om per-
fect samenklinkende tonen te maken. Dus toch 
een relatie die mank loopt? Het hangt ervan af 
hoe je het bekijkt: toevallig kun je met dat getal 
wel bijna-perfecte breuken maken. Het klopt alle-
maal als een bus, of toch nét niet. Boeiend, toch?’
 
‘Toen ik in Washington DC verbleef voor mijn 
onderzoek, heb ik daar tijdens een etentje 
 uitgebreid over gediscussieerd met mijn super-
visor, een melomaan. Hij schreef zijn servet 
helemaal vol met de getallen van die machts-
wortel. Dat zette me echt aan het denken.’

An Ghysels 
doet onderzoek bij het Center for Molecular 
Modeling, speelt klarinet en is gefascineerd door 
de relaties tussen muziek en wiskunde.
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