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REACTOR

‘MILIEUVRIENDELIJKE 
OPLOSSING’ 
Kiwibessen zijn lekker en gezond, maar ze worden be-
dreigd door insecten. De UGent onderzoekt een ecologi-
sche oplossing: kippen! 
 
Filip Debersaques (vakgroep Toegepaste Bioweten-
schappen): ‘De kiwibes, Actinidia arguta, kun je mét de 
schil eten. Het vruchtvlees is zoet en rijk aan vitamine C 
en antioxidanten. Kiwibessen worden sinds 2007 ook bij 
ons in openlucht geteeld: Vlaanderen heeft er zelfs het 
ideale klimaat voor. Onze vakgroep doet – samen met 
de Hogeschool Gent – wetenschappelijk onderzoek en 
begeleidt telers. In 2015 hebben we met de telersgroep 
van UGent-HoGent 110 ton geoogst.
 
Helaas wordt de kleinfruitteelt geteisterd door de Aziati-
sche fruitvlieg. Telers moeten afgevallen vruchten daarom 
meteen oprapen en vernietigen. Dat is zeer arbeidsinten-
sief. Volgens ons kunnen kippen een milieuvriendelijke 
oplossing bieden: ze eten het afgevallen fruit op, zodat 
insecten zich niet kunnen verspreiden. De eerste resultaten 
waren veelbelovend.’
 
Frank Coopman (vakgroep Toegepaste Biowetenschap-
pen): ‘We willen het onderzoek nu uitbreiden en gaan 
ook op zoek naar de meest geschikte kippen. Daar-
voor werken we samen met conceptueel kunstenaar 
Koen  Vanmechelen, die een kippen kruisingsproject heeft 
opgezet – dat levert kippen op die meer divers, sterker 
en fertiel zijn. Om de start van het project te financieren, 
organiseerden we een crowdfundingactie. Voor verdere 
substantiële financiering hopen we op het IWT en de sector 
zelf, maar individuele giften van sympathisanten blijven 
natuurlijk meer dan welkom.’

www.bioengineering.ugent.be/crelan-leerstoel/
het-kiwi-ei-project
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2016: het jaar van de podcast?
2016 zou wel eens het jaar kunnen worden waarin 

de podcast ook in Vlaanderen doorbreekt. We doen uit de doe-
ken waarom de podcast zo’n boeiend  medium is – en we zetten 
je met handige tips op weg om je eigen podcasts te maken.

‘ De mooie onbegrijpelijkheid 
van het leven’

Jeroen Theunissen schrijft om de werkelijkheid om hem heen 
te kunnen vatten. Met zijn gedicht ‘Kijk naar de daken’ won 
deze UGent-alumnus in januari 2016 de Herman De Coninck 
Publieksprijs. 
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Het DNA van de UGent
De Vlaamse universiteiten nemen hun onder-

wijskwaliteitszorg voortaan in eigen handen. De UGent 
schuift zes strategische doelen naar voren en koppelt daar 
kwaliteitsindicatoren aan.
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06 UGent-leerstoelen 
 creëren kansen
Het aantal leerstoelen dat 
organisaties en bedrijven 
fi nancieren gaat al enkele jaren 
in stijgende lijn. De UGent krijgt 
zo extra middelen – en behoudt 
tegelijk haar volle academische 
vrijheid.
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Leerstoelen aan de UGent: hoe en waarom?

KANSEN
CREËREN

Het aantal acade-

mische leerstoelen 

aan de UGent gaat al 

enkele jaren in stij-

gende lijn. Maar wat is 

zo’n  leerstoel precies, 

en waarom wordt hij 

überhaupt opgericht? 

Terry Ediers van de 

cel Fondsen werving 

legt uit.

e UGent heeft de 
ambitie om ook in de 
huidige economische 
context te blijven 
excelleren. Naast de 
reguliere overheids-
financiering kunnen 
samenwerkingen door 
middel van giften van 
particulieren, bedrijven 

of organisaties de  universiteit versterken in 
haar kernopdracht.
 
Een leerstoel is het ideale instrument om de 
thematische keuze van de partner of schenker 
te integreren in een breder strategisch onder-
zoekskader, in volledige academische vrijheid.
Leerstoelen kunnen betrekking hebben op 
onderzoek, onderwijs of een combinatie 
van beide.

 
Deontologische vrijheid
‘Bij een leerstoel gaat het om externe finan-
ciering van een onderzoeks- of onderwijs-
programma binnen een bepaald thema’, 
zegt Terry Ediers. ‘Dat laatste is belangrijk: 
de schenker heeft inspraak in het algemene 
onderzoeksgebied, maar bepaalt niet hoe de 
onderzoeksgroep dat thema concreet invult. 
De schenker is wel betrokken bij de visie-
ontwikkeling, maar kan het onderzoek niet zelf 
bepalen of sturen. Die academische vrijheid is 
ontzettend belangrijk. Om die te garanderen 
en commerciële belangen uit te sluiten, buigt 
de Erkenningscommissie Leerstoelen zich over 
elke aanvraag voordat het bestuurscollege zich 
over de effectieve oprichting kan beraden.’

‘Daarnaast moet de financiering volstaan om 
het vooropgestelde doel effectief te realiseren. 
Dat verschilt van geval tot geval, maar vaak 

D
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komt het erop neer dat een bedrijf genoeg mid-
delen uittrekt om een onderzoeker of gastpro-
fessor aan te stellen voor een termijn van twee 
tot vier jaar. Een leerstoel is meestal ingebed in 
een bestaande onderzoeksgroep of opleiding.’
 
Waarom zou een bedrijf een leerstoel 
financieren?
‘Het zorgt voor uitstraling en visibiliteit, al zijn 
er efficiëntere manieren om in het nieuws te 
komen. We merken dat de schenker van een 
leerstoel een zekere affiniteit heeft met de 
vakgroep of het thema, en iets wil doen om dat 
onderzoek te stimuleren. Het gaat om kansen 

creëren: met de middelen van een leerstoel kun je iets 
verwezenlijken dat met de reguliere overheidsfinancie-
ring van de universiteit niet altijd mogelijk was geweest.’

‘Voor het bedrijf of de instantie die financiert, is er heel 
vaak een maatschappelijke dimensie aan verbonden. 
Bedrijven en organisaties zijn zich steeds meer bewust 
van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Soms 
vindt een bedrijf het belangrijk dat een bepaalde 
opleiding niet teloorgaat of wil het een opleiding laten 
excelleren. Het geeft dan steun om de aanstelling van 
een gastprofessor mogelijk te maken.’

Steeds meer leerstoelen
‘Een leerstoel bezorgt een bedrijf meer uitstraling', 

zegt Terry Ediers (cel Fondsenwerving). 'Maar de 

UGent behoudt in elk geval haar academische 

vrijheid.’

Info:
Cel fondsenwerving Universiteit Gent
09 264 83 31
Universiteitsfonds@UGent.be

https://universiteitsfonds.UGent.be/fondsenleerstoelen
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Hedendaagse Islam belichten hem 
vanuit sociologische, antropologische 
en politiekwetenschappelijke invals-
hoeken. In Gent concentreren we ons 
op de studie van de grote veranderin-
gen die de islam sinds de start van de 
Arabische opstanden in 2011 heeft 
doorgemaakt. De UCL richt zich meer 
op de islam in Europa. We werken dus 
 complementair.’
 
De leerstoel is bedoeld als onder-
zoeksopdracht, maar op termijn moe-
ten de bevindingen van de onderzoe-
kers doorsijpelen naar het onderwijs 
en de maatschappij. ‘Het is duidelijk 
de bedoeling om het onderwijs over de 
islam te versterken en onze kennis ook 
maatschappelijk te valoriseren. Met 
ons onderzoek kunnen we ook de in-
ternationale en geopolitieke conflicten 
en spanningen in een breder daglicht 
plaatsen en beter begrijpen.’

Ook een maatschappelijke 
opdracht
De leerstoel Hedendaagse Islam doet 

vooral aan onderzoek, maar de nieuwe 

inzichten moeten ook doorsijpelen naar de 

maatschappij.

NIEUWE 
LEERSTOELEN

2016 is al meteen een vruchtbaar jaar voor de 

leerstoelen aan de UGent. Niet minder dan vier 

academische leerstoelen gingen  onlangs van start 

of worden binnen kort opgericht. Een overzicht.

HEDENDAAGSE ISLAM
De islam is momenteel onderwerp van verhitte 
discussies, maar ook van ingrijpende veranderin-

gen. Het fonds Baillet Latour, dat onder meer inzicht wil 
stimuleren in maatschappelijk relevante ontwikkelingen, 
financiert zowel aan de UGent als aan de UCL een leer-
stoel Hedendaagse Islam. Minstens twee onderzoekers 
kunnen aan de UGent voor een periode van 3 jaar werken 
aan beter islamonderwijs en -onderzoek.
 
In Gent is de leerstoel ondergebracht bij de onder-
zoeksgroep MENARG (Middle East and North Africa 
Research Group). Professor Sami Zemni: ‘Tot nu toe 
werd de islam aan universiteiten vanuit een histori-
sche en filologische insteek bestudeerd. De leerstoelen 

4



9

Economische invalshoek
De leerstoel is een opsteker voor de opleiding 

Maritime Science, die haar studenten overigens 

vlot ziet doorstromen naar de arbeidsmarkt.

De leerstoel Port of Ghent is 
ingebed in de Engelstalige masteropleiding Maritime 
Science. Het Havenbedrijf financiert voor minstens 
vijf jaar een deeltijdse aanstelling van professor Theo 
Notteboom, die wereldfaam geniet in de haven- en 
maritieme economie.
 
De masteropleiding, in samenwerking met de Vrije 
Universiteit Brussel, ging dit academiejaar van start. 
Bijna de helft van de studenten is afkomstig uit het 
buitenland. De multidisciplinaire opleiding omvat tech-
nische, juridische en economische plichtvakken, en een 
vak bedrijfsbezoeken, met een reis naar Londen, het 
mekka van de maritieme wereld. Daarnaast zijn er tien 
keuze vakken. Voor het plichtvak maritieme- en haven-
economie ontbrak er nog een lesgever. De leerstoel 
Port of Ghent kan die leemte invullen.
 
Professor Frank Maes (vakgroep Europees, Publiek- 
en Internationaal Recht) is bijzonder blij met de 

PORT OF GHENT

komst van professor Notteboom. ‘Naast zijn onder-
wijsopdracht zal hij een belangrijke bijdrage leveren 
tot de economische invalshoek bij het interdiscipli-
nair onderzoek binnen het Maritiem Instituut van de 
UGent. De nieuwe leerstoel zal ook bijdragen tot de 
internationale uitstraling van de Gentse universiteit.’
 
In tijden van schaalvergroting is het belangrijk dat 
een relatief kleine opleiding als Maritime Science kan 
blijven bestaan, zegt professor Maes. ‘De studenten 
krijgen veel knowhow mee over alles wat met de 
havens, scheepvaart en transport te maken heeft. 
Er wordt ook veel aandacht besteed aan de prak-
tijk. Daardoor stromen de studenten vlot door naar 
de  arbeidsmarkt.’
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FORWARD            FARMING

Werken aan landbouwmethoden van de toekomst: zo 
kun je de leerstoel Forward Farming het best om-
schrijven. Met de leerstoel willen de schenker, Bayer 
CropScience SA-NV, en de faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen de randvoorwaarden creëren om duur-
zame landbouwpraktijken voor verschillende actoren 
bereikbaar te maken. Dat gebeurt via onderzoek naar en 
toepassing van nieuwe duurzame landbouwtechnieken. 
Daarmee kan men bijvoorbeeld nutriënten, gewas-
beschermingsmiddelen of energie afstemmen op de 
plaats- en tijdsspecifieke noden van de plant en aan de 
draagkracht van de (plaatselijke) omgeving.
 
Professor Marc Van Meirvenne (vakgroep 
Bodem beheer): ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om 
 precisielandbouw: tractoren met de modernste gps-sys-

Duurzame landbouw technieken
Dankzij de leerstoel Forward Farming kan de UGent onder meer precisie-

landbouw en andere duurzame landbouwpraktijken verkennen.

temen, om de behandeling van gewassen tot 
op twee centimeter nauwkeurig uit te voeren. 
Of bodemscans om te weten waar bemesting 
nodig is en gewasscans met drones. Dat kunnen 
we wel bestuderen in onze proefhoeve, maar 
dat is nog niet hetzelfde als een levend bedrijf. 
Dankzij de Bayer leerstoel kunnen we onze 
proeven nu in Huldenberg doen.’
 
‘Voor alle duidelijkheid: dit is geen contract-
onderzoek. We doen onze proeven op het land-
bouwbedrijf en het thema is Forward Farming, 
maar de inhoud van het onderzoek bepalen we 
zelf. We zijn bijvoorbeeld ook geïnteresseerd in 
de biodiversiteit van de nuttige insecten in de 
boomgaard van de boerderij. Welke innova-
tieve technologieën al dan niet werken, hoe 
we eventueel kunnen remediëren: dat wordt 
de invalshoek.’
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EDUCATIE
Welke sociaal-emotionele vaardig-
heden moeten kinderen en jongeren 

hebben om te functioneren in de eenentwintigste 
eeuw? Hoe kun je ze die het best aanleren? Hoe kun 
je emotieregulatie aanleren aan kinderen die dagelijks 
met drugs en geweld te maken krijgen? Op zulke vragen 
focust de leerstoel Assessment and Development of 
Living and Employability Skills in Youth.
 
Professor Filip De Fruyt (vakgroep Ontwikkelings-, 
Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie) houdt zich al 
lang bezig met dergelijke vraagstukken. Dat trok de aan-
dacht van het Instituto Ayrton Senna (IAS). De betreurde 
racepiloot wilde al bij leven iets doen voor de opvoe-
ding van achtergestelde kinderen in Brazilië. Zijn zus 
Viviane richtte na zijn dood het IAS op om die droom 
waar te maken. ‘IAS is een zeer grote internationale 
speler’, zegt Filip De Fruyt. ‘Onlangs heeft de organisatie 
Edulab21 opgericht, een soort denktank en studiedienst 

die wil onderzoeken welke methodes echt het 
verschil maken in de ontwikkeling van kinderen. 
 Edulab21 wil meer evidence based tewerkgaan.’
 
Om dat te doen, financiert het centrum twee 
leerstoelen: een in Brazilië zelf, de tweede aan 
de UGent. ‘Dat is een hele eer en het kan heel 
veel deuren openen’, zegt professor De Fruyt. 
‘Maar het biedt ons vooral enorme onderzoeks-
kansen die we in België niet hebben. Brazilië 
heeft een zeer grote variabiliteit aan ontwikke-
lingsgraden. In sommige steden zijn de scholen 
even goed of zelfs beter dan hier, honderd 
kilometer verderop heb je omstandigheden die 
lijken op een dorpje in Afrika. Voor een onder-
zoeker is het erg boeiend om modellen en 
inzichten in deze populatie te kunnen toetsen. ’

Straatkinderen in Brazilië
De zus van de verongelukte racepiloot Ayrton 

Senna richtte een stichting op die nu een 

leerstoel aan de UGent financiert.



#UGent

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

WAT IS ER GAANDE OP:

pipke @_pipke 
14 januari 2016 

Specialist UGent waarschuwt voor nieuwe 
welvaartsziekte: digibesitas
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DAGEN ZONDER VLEES:
DOE MEE MET DE UGENT!

40 dagen lang minder vlees en vis eten, daar pro-
beert de campagne ‘Dagen zonder Vlees’ zo veel 
mogelijk Vlamingen toe aan te zetten. Zo verklei-
nen ze meteen hun ecologische voetafdruk – een 
ambitie die ook de UGent in haar duurzaamheids-

visie heeft staan. Daarom doet de UGent ook dit 
keer weer enthousiast mee aan de campagne. 

Dagen zonder Vlees loopt van 10 februari tot 
26 maart 2016. Je kunt op elk moment instappen: 
elke dag telt. Ook dit jaar gaat de UGent weer de 

vriendschappelijke competitie aan met de andere 
Vlaamse universiteiten. 

Wil je meedoen? 
Schrijf je vandaag nog in op de website van 

Dagen zonder Vlees, in de groep ‘UGent’.

Tijdens de campagne krijg je in de resto’s van de 
UGent een breed vegetarisch aanbod, informatie 
en een feestelijke omkadering. Wie wil, kan ook 

een VIP-behandeling krijgen als vegetariër, flexita-
riër of voor-de-eerstekeer-probeerder.

 
www.dagenzondervlees.be

NIET TE MISSEN 
VOOR WIE VAN BOEKEN HOUDT

Het boekenevent Mind the Book vindt dit jaar 
plaats in Vooruit, met de medewerking van onder 
meer de UGent. Van 8 tot en met 13 maart 2016 

word je ondergedompeld in een festivalsfeer, met 
lezingen, debatten en ontmoetingen. Gasten zijn 

onder meer de wereldberoemde socioloog Richard 
Sennett en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer (bekend 
van La Superba). Als UGent-personeelslid kun je 
– op vertoon van je personeelskaart – op zater-
dag 12 maart 2016 voor 6 euro naar het festival. 

Gasten zijn dan journalist en politiek adviseur 
Robert D. Kaplan, schrijfster Katja Petrowskaja en 

zanger en Bevergem-acteur Wannes Cappelle.

Nog voor boekenliefhebbers: de UGent en Poë-
ziecentrum organiseren samen met uitgeverij 

Querido en galerie De Zwarte Panter een homma-
ge aan de eigenzinnige schrijver en kunstenaar 

Pjeroo  Roobjee, samen met zielsverwanten uit het 
theater, de literatuur en de muziek. Zijn nieuwe boek 

Niets te vieren wordt voorgesteld en burgemeester 
Daniël Termont zal Pjeroo op geheel eigen wijze 

interviewen. Afspraak op donderdag 10 maart 2016 
om 20.30 uur in Het Pand. De toegang is gratis.

www.mindthebook.be
www.poeziecentrum.be/activiteit/hommage-pjeroo-roobjee
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VAN DE UGENT

Zorg voor onderwijskwaliteit 
in eigen handen

Het stond eind 2014 in alle kranten: de universiteiten zouden 

voortaan ‘zichzelf mogen controleren’ op onderwijskwaliteit. 

Welke stappen heeft de UGent al ondernomen? We spraken met 

vicerector Freddy Mortier, directeur Onderwijsaangelegenheden 

Kristiaan Versluys en medecoördinator Ilse De Bourdeaudhuij.

aarom was het nodig om de kwaliteitszorg 
zelf in handen te nemen?
Professor Ilse De Bourdeaudhuij: ‘Al sinds 
1991 worden alle universiteitsopleidingen 

om de zes à zeven jaar geëvalueerd door een externe 
visitatiecommissie. Vanaf 2015 is daar in Vlaanderen 
ook een ‘instellingsreview’ aan toegevoegd. Die toetst 
op gezette tijden de kwaliteit van het onderwijsbeleid. 
Een externe commissie voert de review uit in opdracht 
van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO). Op basis van die instellingsreview krijgen de 
universiteiten en hogescholen een accreditatie.’

Professor Kristiaan Versluys: ‘We merkten bij de externe 
visitaties dat the law of diminishing returns was ingezet. De 
visitaties hebben het hoger onderwijs exponentieel verbe-

HET DNA

W terd, maar de laatste tijd stond het resultaat niet meer in 
verhouding tot de inspanning die je moest leveren. We zijn 
ervan overtuigd dat een kwaliteitssysteem dat we in eigen 
regie hebben, betere resultaten oplevert. Met de externe 
visitaties streek om de acht jaar een commissie neer, maar 
in de tussentijd verzeilde de kwaliteitszorg wel eens in een 
winterslaap. Met het nieuwe systeem vragen we continu 
aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs.’
 
Professor Freddy Mortier: ‘Normen die van buiten af 
worden opgelegd, zijn ook niet zo’n goed systeem om 
waarden te verinnerlijken. De belangrijkste motivator is 
dan de angst om af te gaan. Als je een echte kwaliteits-
cultuur kunt realiseren die mensen zich eigen maken, 
is dat altijd beter. Als mensen wat ze doen waardevol 
vinden, zullen ze het ook beter doen.’



15

Wat we zelf doen ...
Voortaan heeft de UGent haar kwali-

teitssysteem in eigen regie. Dat betekent 

meteen ook dat de kwaliteit van het 

onderwijs permanent aandacht krijgt.
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ONDERWIJSDAG

Naar aanleiding van de instellings-
review organiseert de UGent op 
17 maart 2016 een universiteitsbrede 
onderwijsdag in Het Pand. In de 
voormiddag wordt de achtergrond 
van de instellingsreview toegelicht. De 
namiddag bestaat uit workshops waarin 
faculteiten en opleidingen hun goede 
praktijken op onderwijsgebied aan 
elkaar voorstellen.

 
Toen de hervorming werd aangekondigd, was de 
teneur in de media: jezelf controleren zonder externe 
pottenkijkers, zo is het gemakkelijk.
Professor Mortier: ‘Het is niet omdat we de regie in 
eigen handen nemen dat we externe controle buiten-
sluiten, integendeel. Onze grootste stakeholders, de 
studenten, worden sterker bij de controles betrokken. 
We nemen ook externe experts op in de commissies 
die de opleidingen bezoeken. En de instellingsreview, 
die extern is, heeft een dwingend karakter. Als daar 
wordt vastgesteld dat we slechte opleidingen in stand 
houden of dat ons kwaliteitssysteem niet deugt, dan 
kunnen we zelfs onze accreditatie voor de hele instel-
ling verliezen, terwijl vroeger gewoon de opleiding werd 
geschrapt. Het risico is niet afgenomen, maar juist 
toegenomen.’
 
Professor Versluys: ‘De eerstvolgende instellings review 
is nu in mei. Die wordt gezien als een test van het 
systeem, zonder dat daar officiële sancties aan worden 
verbonden – al zou de reputatieschade natuurlijk enorm 
zijn als ons systeem zou worden afgekraakt. De volgen-
de review is in 2020, en dan moet alles in orde zijn.’

 
Hoe pakt de UGent de interne kwaliteitszorg 
concreet aan?
Professor De Bourdeaudhuij: ‘Op de drie niveaus – 
opleiding, faculteit en centraal bestuur – hanteren 
we dezelfde methodiek plan-do-check-act (PDCA). 
Plan is ons beleid vastleggen, Do is uitvoeren, Check is 
monitoren en Act is verbeteren. Om dat allemaal goed 
te kunnen doen, houden alle opleidingen en facul-
teiten een online portfolio bij met alles wat ze voor 
de onderwijskwaliteit ondernemen. Dat portfolio kun 
je vergelijken met de voorbereiding van de vroegere 
visitaties, maar dan continu in plaats van eens om de 
acht jaar.’
 
‘Het portfolio is een instrument voor zelfevaluatie: 
wat doen we al, waar willen we naartoe, wat zijn onze 
verbeter punten? Tegelijk zal het centraal bestuur 
een veel beter beeld krijgen van wat een faculteit of 
opleiding doet voor de onderwijskwaliteit. In het begin 
vragen die portfolio’s natuurlijk veel werk, maar op 
termijn worden ze juist minder arbeidsintensief dan 
de voorbereiding van de vroegere visitaties, omdat ze 
continu worden bijgewerkt.’
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Professor Versluys: ‘De externe visitatiecommissies 
worden vervangen door peer-leerbezoeken. De opleidin-
gen krijgen dus bezoek van hun peers, gelijken, en kun-
nen er allebei van leren. Doordat die commissies gericht 
zijn op wederzijds leren, is de betrokkenheid veel groter. 
Kwaliteit wordt de verantwoordelijkheid van iedereen. 
Dat is echt een revolutie in de geesten.’
 
‘De commissies van de peer-leerbezoeken bestaan uit 
voorzitters van opleidingscommissies, een externe expert 
en een student. Ze rapporteren aan het Onderwijs-
kwaliteitsbureau, ook een nieuwe instantie, die eventueel 
verbeterpunten of maatregelen oplegt. Als een opleiding 
niet voldoet en ook niet beter wordt, kan het bureau aan 
de raad van bestuur voorstellen om ze te schrappen.’
 
Daarnet spraken jullie over het onderwijsbeleid 
dat wordt uitgestippeld. Hoe ziet dat eruit?
Professor Versluys: ‘In samenspraak met heel veel 
stakeholders hebben we zes strategische doelstellingen 
gedefinieerd (zie kaderstukje). Doel was om te kijken 
waar de UGent voor staat, wat ons DNA is, waar we sterk 
in zijn. Die sterktes willen we dan verder ontwikkelen.’

 
Professor Mortier: ‘We denken dat we erin geslaagd zijn 
om de manier waarop wij altijd het onderwijs hebben 
benaderd expliciet te maken. We zijn sterk in interna-
tionalisering en we willen daar nog sterker in worden. 
Of neem nu talentontwikkeling. Wij geven een tweede 
kans aan wie in het eerste jaar niet genoeg studiepun-
ten haalt. En multiperspectivisme kan wat wollig lijken, 
maar het is de kern van wat we zijn: een universiteit die 
niet vertrekt vanuit een bepaalde traditie of gezindheid 
– waar overigens niets fout mee is – maar de confron-
tatie aangaat met afwijkende visies. Waar je niet alleen 
lessen in je eigen discipline krijgt, maar contact met 
andere disciplines de regel is.’
 

Als basis voor het kwaliteitsbeleid heeft 
de UGent zes  strategische onderwijsdoelstellingen 
 geformuleerd:

1 Durf Denken & multiperspectivisme

2  Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek

3  Talent ontwikkelen van studenten 
en lesgevers

4 Participatie van stakeholders

5 Internationalisering

6  Kwaliteitszorg van opleidingen 
als gedeelde verantwoordelijkheid

 
De zes doelstellingen vormen op alle niveaus 
 binnen de universiteit de leidraad om de 
onderwijs kwaliteit te beoordelen en te verbe-
teren. Elke faculteit en opleiding maakt in haar 
portfolio duidelijk welke acties ze op elk van de 
zes gebieden onderneemt en wat daarvan de 
resultaten zijn.

6 STRATEGISCHE 
DOELEN



18 DURF DENKEN

Professor De Bourdeaudhuij: ‘We denken dat die zes 
doelstellingen goed aansluiten bij wat er in de praktijk 
al is. Tegelijk gebruiken we ze als hefb oom om onze 
sterktes nog uit te bouwen. De ene faculteit staat 
bijvoorbeeld verder in ‘onderwijs gebaseerd op excel-
lent onderzoek’ dan de andere. Door die zes strategi-
sche doelstellingen naar voren te schuiven, en ze te 
koppelen aan kwaliteitsindicatoren, zorgen we ervoor 
dat iedereen dezelfde beleidskeuzes als prioriteiten 
beschouwt.’
 
Wordt de hele hervorming ook gedragen door 
het onderwijzend personeel?
Professor Mortier: ‘We hebben de zes doelstellingen 
niet zomaar bij elkaar bedisseld. Er is een heel grondige 
consultatie aan voorafgegaan bij de decanen, docenten 
en studenten. En we hebben ook goed geluisterd naar 
de verzuchtingen die daarbij naar voren zijn gekomen, in 
het bijzonder over de te grote klemtoon op onderzoek. 
Onderwijskwaliteit allemaal goed en wel, maar je moet er 
ook tijd voor hebben. Als je vooral wordt  geëvalueerd op 
onderzoek en publicaties, is het logisch dat daar meer 
tijd naartoe gaat. Mensen doen al veel om de kwaliteit 
van het onderwijs hoog te houden, maar hun inspannin-
gen zouden meer mogen worden beloond.’

 
‘We denken daarom bijvoorbeeld aan versnelde bevor-
deringen voor wie echt excelleert in onderwijs, zoals 
dat nu al het geval is voor excellente onderzoekers. 
Onderwijs kwaliteiten worden vandaag nog te veel be-
oordeeld als pass or fail: het moet goed zijn, maar zodra 
je een bepaald niveau haalt, worden je extra inspan-
ningen niet meer beloond. Dat moet veranderen. Een 
universiteit blijft  een hoger-onderwijsinstelling.’
 
En de studenten?
Professor Versluys: ‘Het zou wel heel jammer zijn als 
zij er niets van zouden merken. Tijdens de peer-leerbe-
zoeken en de instellingsreview worden ze ook bevraagd. 
Zij zijn tenslotte de eindgebruikers, je kunt zelfs zeggen 
klanten, van ons onderwijs en dus de belangrijkste graad-
meter. Als zij aangeven dat ze nooit met andere perspec-
tieven worden geconfronteerd of nooit met onderzoek 
in contact komen – dan mag je de mooiste theorieën 
opbouwen, op het terrein worden ze  gelogenstraft .’

Onderwij skwaliteitszorg 
in  eigen regie
Professor Kristiaan Versluys, directeur Onderwijsaan-

gelegenheden (links), professor Ilse De Bourdeaudhuij, 

medecoördinator en professor Freddy Mortier, vicerector.
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yriam Lammertijn en Chris Blondeel 
ondertekenden in 2012 een petitie ter 
ondersteuning van het dialectonderzoek en 
kregen prompt de vraag of ze op vrijwilli-

ge basis het WVD-team wilden versterken. Ze hielpen 
onder meer mee om het woordenboek te ‘retrodigita-
liseren’. Chris Blondeel: ‘Veel data uit de beginperiode, 
zoals duizenden ingevulde thematische vragenlijsten, 
bestonden alleen op papier. Om ze beter te ontsluiten, 
hebben we alles gedigitaliseerd. Vandaag zit alles keurig 
in de elektronische database.’ Myriam Lammertijn stort-
te zich ook op datacuratie: ze hielp mee om de data 
toegankelijk en bruikbaar te houden. ‘Ik controleerde 
het invoerwerk van andere vrijwilligers en maakte het 
allemaal wat eenvormiger. Momenteel breng ik voor 
bepaalde interessante lemma’s of woordenboekartikels 
gegevens uit diverse bronnen samen in één bestand.’
 
Chris was vroeger leraar Nederlands en is blij dat 
hij zich met dit vrijwilligerswerk nuttig kan maken: 

ondersteuning van het dialectonderzoek en 

bestonden alleen op papier. Om ze beter te ontsluiten, 
hebben we alles gedigitaliseerd. Vandaag zit alles keurig 
in de elektronische database.’ Myriam Lammertijn stort-

bepaalde interessante lemma’s of woordenboekartikels 

‘Zelf spreek ik in mijn gemeente Sint-Laureins alleen 
dialect met mensen die ik al heel lang ken. Of we het nu 
leuk vinden of niet, tussentaal is de norm geworden. Ik 
vind het super dat ik het immateriële erfgoed dat onze 
dialecten toch zijn, kan helpen bewaren voor toekom-
stige generaties.” 
 
Myriam combineert het vrijwilligerswerk met haar job 
als leerkracht Grieks in Eeklo: ‘Sommige opdrachten 
hier lijken misschien saai, maar alles aan taal boeit me. 
We lachen hier trouwens vaak wat af, want je komt nog-
al wat tegen in die oude documenten. Op de vraag hoe 
in zijn dialect een werkloze werd genoemd, antwoordde 
iemand zonder verpinken: een profi teur. Maar we leren 
ook elke dag wel iets bij. In onze handen het verleden 
weer tot leven. Het gaat ook om veel meer dan taal: dit 
materiaal is de expressie van een hele cultuur en heeft  
dus een grote historische waarde.’

www.wvd.UGent.be

UNIVERSE

ALLES VOOR 
DE WETENSCHAP

yriam Lammertijn en Chris Blondeel

DE WETENSCHAP
De redactie van het Woordenboek 

van de Vlaamse Dialecten 

(WVD, vakgroep Taalkun-

de) kan al vele jaren 

 rekenen op onbezoldigde 

 medewerkers. Voor de 

Week van de Vrijwilli-

ger treden twee van 

hen even uit 

de  schaduw.

M



We zetten je 
alvast op weg 2016: JAAR VAN

DE PODCAST
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Het nieuwe iMinds digiMeter-rapport is 

glashelder: digitale media winnen steeds 

meer aan belang. Forceert ook podcasting 

de doorbraak naar het grote publiek? 

Pieter Blomme, praktijkassistent radio bij 

de vakgroep Communicatiewetenschappen 

van de UGent, is alvast fan.

odcast - een samentrekking 
van iPod en broadcast - is een 
verzamelterm voor online 
geluidsbestanden die je kunt 
downloaden en beluisteren 
waar en wanneer je dat zelf 
wilt. Het principe bestaat intus-
sen al een kleine twintig jaar. 

Interviews, gezellige babbels, documentaires, 
lezingen, fictie: het past allemaal als gegoten in 
het format. Pieter Blomme, opleidingscoördina-
tor bij het REC Radiocentrum en praktijkassis-
tent radio en digital storytelling bij de vakgroep 
Communicatiewetenschappen, raakte zo’n twee 
jaar geleden in de ban. ‘Ik vond steeds minder 
mijn gading bij de klassieke radio en zocht een 
alternatief auditief medium waar verhalen nog 
dieper kunnen gaan. Podcasts bleken het per-
fecte antwoord. Je luistert bovendien wanneer 
en hoe lang je zelf wilt. Podcasts zijn bijvoor-
beeld erg geschikt om een auto- of treinrit aan-
genaam te overbruggen. Ook leuk meegenomen: 
meestal zijn ze gratis.’
 
Grasduinen in het aanbod
Dé trigger voor Pieter – en vele andere liefheb-
bers – was de baanbrekende en vaak nagel-bij-
tende Amerikaanse podcast Serial die in twaalf 
afleveringen een waargebeurde moordzaak 
uit de doeken deed. Miljoenen mensen gingen 
overstag. Zo effende Serial het pad voor een 
resem andere initiatieven, zoals Netflix dat 
eerder voor on demand televisie had gedaan. 
Toch blijft podcasting in Vlaanderen voorlopig 
relatief onbekend en onbemind. Mosselen om 
half twee van humorist Xander De Rycke bereikt 
wekelijks 15.000 abonnees en staat daarmee 
op eenzame hoogte. En de VRT stelt een tiental 
radioprogramma’s via podcasts beschikbaar.
 

P
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Toch blijven de grote successen nog even uit. 
Volgens Pieter Blomme zijn daar een aantal re-
denen voor: ‘Online audio content is behoorlijk 
moeilijk te vinden en wordt slechts zelden ge-
deeld. Wie zin heeft in radio hoeft zijn toestel 
maar aan te zetten. Podcasts zijn helaas min-
der laagdrempelig. Gebruik je een smartphone, 
dan heb je een app nodig. In iOS-apparaten is 
die standaard ingebouwd, Android-gebruikers 
– die veruit in de meerderheid zijn – moeten er 
zelf een installeren. Vervolgens moet je in het 
intussen massale aanbod beginnen te grasdui-
nen naar iets wat je echt aanspreekt. Een slim-
me podcaster zorgt dus dat zijn product er op 
een of andere manier uitspringt. Als je op een 
podcast geabonneerd bent, wordt elke nieuwe 
aflevering automatisch naar je app gestuurd.’

 
Radio zonder grenzen
In februari vorig jaar sloegen Pieter Blomme en 
twee bevriende radiomakers van Urgent.fm zelf 
aan het podcasten: RELAAS telt intussen al een 
veertigtal afleveringen. Telkens vertelt iemand 
in geuren en kleuren een boeiend, ontroerend 
of ontspannend verhaal dat hij of zij zelf heeft 
meegemaakt.
 
‘In wezen staat podcast voor radio zonder 
grenzen’, zegt Pieter. ‘Je bent niet gebonden aan 
een maximale tijdsduur, een uitzendmoment of 
een bepaalde doelgroep. Je kunt probleemloos 
voor een kleine niche werken, je hoeft geen 
toe gevingen te doen om een groot publiek te 
bekoren en er zijn geen vaste regels waaraan 
je je moet houden. Veruit het zwaarste werk bij 
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1 Bedenk iets creatiefs
Bedenk een geniaal idee. Of ‘steel’ er een en zet het naar 

je hand. Dat is meteen al de helft van het werk.
 

2 Koop degelijke apparatuur
Veel moet dat niet zijn: een opnametoestel en een degelijke 

microfoon volstaan. In principe kun je zelfs met een smartphone 
app als Opinion aan de slag, al zijn de mogelijkheden dan relatief be-
perkt. Je kunt werkelijk alles op een podcast zetten, zo lang andere 
mensen er maar iets aan hebben: stemmen, archieffragmenten 
enz. Werk je met publiek, dan versterken de achtergrondgeluiden 
automatisch het livegevoel.
 

3 Monteer je podcast
Daar bestaan diverse programma’s voor. De gedroomde 

lengte is 18 minuten, de gemiddelde duur van een verplaatsing. Als 
beginner hou je het eenvoudig: wat knippen en plakken, met hier 
en daar een streepje muziek. Na enig oefenen loopt het wel los. Wil 
je graag coole geluidseffecten, dan wordt het natuurlijk complexer.
 

4 Zet je podcast online
Je maakt een profiel aan bij iTunes en SoundCloud en laad je 

podcast op. Selecteer een opvallende visual en een originele titel, 
maak werk van de juiste tags (zoekwoorden waarmee men je vlot 
kan vinden op Google) en geef een duidelijke korte beschrijving 
met veel links erin. Zo overtuig je de luisteraar om voor jou te 
kiezen. Als je je luisteraars wilt ‘binden’, dan moet je volgens een 
zekere regelmaat nieuwe episodes posten.

5 Voer promo
De laatste stap is cruciaal: wijs potentiële geïnteresseerden de 

weg. Uitermate handig zijn crossreferenties, digitale ambassadeurs 
die je podcast online delen en aanbevelen. Je kunt ook adverteren 
op Google en Facebook, al hangt daar uiteraard een prijskaartje aan 
vast. Bij ons bestaat er nog geen degelijk verdienmodel, daarvoor is 
de huidige markt te klein. Een podcast als RELAAS krijgt een subsidie 
van de Stad Gent omdat hij het culturele leven verrijkt. In de VS 
brengen gepersonaliseerde sponsorboodschappen door bekende 
podcast-stemmen wel al behoorlijk wat geld in het laatje.

JE EIGEN PODCAST!
Je hoeft heus geen technologisch genie te zijn om je eigen podcasts 
op het net te zwieren. Pieter Blomme leert zijn studenten hoe het 
moet. Deze vijf tips helpen je al een heel eind op weg.

RELAAS is de coaching van de kandidaat-vertel-
lers: enkele maanden lang helpen we hen meer 
structuur te geven aan hun verhaal.'
 
Medium met mogelijkheden
Helena Verheye, studente tweede bachelor 
sociologie, werkt als vrijwilligster mee aan 
de RELAAS-podcast: ‘Omdat ik mijn studies 
nogal breed en theoretisch vind, heb ik ze 
vorig jaar gecombineerd met de praktijk-
gerichte opleiding Digital Storytelling aan het 
REC  Radiocentrum. Ik had al enige media- 
ervaring bij Urgent. fm, het jongeren media-
agentschap StampMedia en het onlineplatform 
Chase en wou mijn skills verruimen.’
 
‘Van RELAAS was ik al een grote fan. Ik ben heel 
blij dat ik er nu zelf aan kan meebouwen. Op 
de maandelijkse avonden waar onze verha-
len worden ingeblikt, zit ik even apart met de 
vertellers om op sommige aspecten nog wat 
dieper door te gaan. Daar schrijf ik dan een 
tekst rond als extra duiding voor de website. 
Ik neem foto’s en in de toekomst wil ik graag 
experimenteren met film. Podcasting geeft me 
de vrijheid om van alles uit te proberen. Wat 
me zo fascineert aan audio is de emotionele 
gelaagdheid. Anders dan bij video laat het veel 
aan de verbeelding over. Mag ik ook nog een 
oproep doen? Zou het geen goed idee zijn als 
ook professoren hun colleges in podcastvorm 
zouden aanbieden?’

Ook voor jou?
‘Voor mij staat podcast voor radio zonder 

grenzen of beperkingen,’ zegt Pieter 

Blomme. Ook Helena Verheye is fan: 

‘Podcasting geeft je de vrijheid om te ex-

perimenteren met verhalen en emoties.’
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Schrijver Jeroen Theunissen

‘Schrijven is een poging mijn onbegrip over wat er 

rondom mij gebeurt te overstijgen’, zegt roman-

schrijver en dichter Jeroen Theunissen. Toch schiet 

taal daarbij schromelijk te kort, vindt hij.

ijn poging om het onbegrijpelijke toch te begrij-
pen wordt alvast gesmaakt door lezend Vlaan-
deren. In januari kreeg deze UGent-alumnus 
de Herman De Coninck Publieksprijs 2016 voor 

zijn gedicht Kijk naar de daken, uit zijn recentste bundel 
Hier woon je. Op de recente Gedichtendag verspreidden 
boekhandels gratis posters met zijn winnende gedicht. 
 
Was je als kind een echte boekenwurm?
Jeroen Theunissen: ‘Niet echt. Mijn ouders hadden niet 
zoveel aandacht voor boeken. In de humaniora koos ik 
voor Latijn-Wiskunde, maar rond mijn 18de beseft e ik 

dat wiskunde niets voor mij was. Toen begon 
het idee te rijpen om later schrijver te worden. 
Van dan af ben ik heel bewust boeken gaan 
lezen. Ik heb nog even getwijfeld of ik fi losofi e 
of letterkunde – in die tijd Germaanse fi lologie 
– zou studeren, maar ik heb dan toch maar 
voor Engels en Duits gekozen.’
 
‘Als je schrijver wil worden, kun je maar beter 
geen letterkunde studeren’, hoor je soms …
Jeroen Theunissen: ‘Mijn enthousiasme voor 
de literatuur is door de Germaanse in elk 
geval niet gesmoord. Ik heb de studie met veel 
plezier gevolgd, al vond ik wel dat de leerstof 
soms wat uitdagender mocht zijn. Maar ik heb 
in mijn studiejaren heel wat schrijvers leren 
kennen. Professor Jaak De Vos bijvoorbeeld 
kon met veel enthousiasme over Duitse litera-
tuur vertellen.’

Z

‘HET LEVEN 
IS NIET 

TE VATTEN’



25

 
Hoe ben je dan zelf schrijver geworden?
Jeroen Theunissen: ‘Nadat ik mijn diplo-
ma had behaald, viel ik in een gat. Als ik 
ooit schrijver wou worden, dan moest het 
nu gebeuren, dacht ik. Ik ben weer bij mijn 
ouders ingetrokken en heb vier maanden 
aan een stuk elke dag geschreven: poëzie en 
bizar, wat voorbijgestreefd avant-gardistisch 
proza. Niets wat publiceerbaar was. Ik heb 
mijn droom toen even opgeborgen en ben 
gaan reizen. Later heb ik een lerarenopleiding 
gevolgd in Spanje. Daar schreef ik mijn eerste 
roman: De onzichtbare, die uitgegeven werd bij 
 Meulenhoff . Sindsdien geef ik deeltijds les en 
ben ik deeltijds schrijver.’
 
De geboorte van je zoontje inspireerde je tot 
Hier woon je, een bundel met 99 gedichten. 
Waarom koos je voor die vorm?

Jeroen Theunissen: ‘Poëzie paste het beste bij wat ik 
wou vertellen. In de bundel probeert een vader aan 
zijn zoon uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit. Een 
thema dat om nuance en veelstemmigheid vraagt, en 
daarvoor bieden gedichten je meer ruimte dan een 
roman. Ik heb ook bewust niet voor 100 gedichten 
gekozen. Honderd is een rond cijfer, terwijl 99 niet 
helemaal af is. Na 99 begin je opnieuw. In die zin is het 
een oneindig getal.’
 
Waar staat het ‘wonen’ in de titel voor?
Jeroen Theunissen: ‘Naast de eerste, oppervlakkige 
betekenis – het fysieke wonen op een bepaalde plek 
– kun je er ook een fi losofi sch of metafysisch begrip 
in zien. Wonen staat dan voor de plek waar je terecht-
gekomen bent hier op aarde. Veel van mijn boeken 
gaan over ergens aankomen of vertrekken, over je thuis 
voelen. Dat thema vind je in mijn dichtbundel Thuisver-
langen bijvoorbeeld, of in mijn roman De omwegen, dat 

MADE 
@UGent

MADE 
@UGent

Jeroen Theunissen
° 1977
Master in de Germaanse Filologie, 
richting Engels-Duits (1999)

Absurd én mooi
‘In het leven gebeuren vreselijke dingen,’ zegt Jeroen 
 Theunissen. ‘Maar net zo goed maak je mooie dingen mee. 
Soms voel ik me euforisch, simpelweg omdat ik besta.’
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hier op aarde terecht te komen, om plotseling vader 
van zo’n kind te worden ook.’
 
Krijg jij met taal het best vat op die werkelijkheid?
Jeroen Theunissen: ‘Taal is een redelijk essentieel 
onderdeel van ons mens-zijn. Het is het middel waar 
ik het best mee overweg kan. Muzikanten vertellen hun 
verhaal via hun instrumenten, dansers via hun lichaam. 
Ik doe dat met woorden. Anderzijds: Thomas Mann 
zou ooit hebben gezegd: “Een schrijver is iemand die 
minder goed dan anderen met taal overweg kan’’. Taal 
schiet altijd tekort bij je pogingen om de werkelijkheid 
te vatten. Dat kan ook niet anders, want het leven is 
niet te vatten. Het is een onbegrijpelijkheid, maar wel 
een mooie onbegrijpelijkheid. Zelfs al omschrijf je de 
 werkelijkheid in wetenschappelijke termen, dat bete-
kent niet dat het leven minder raadselachtig wordt. Het 
feit dat we hier zijn, blijft even mysterieus.’
 
In Hier woon je verwijs je soms naar concepten uit 
de kwantummechanica. Is wetenschappelijke kennis 
belangrijk voor jou?
Jeroen Theunissen: ‘Ik ben natuurlijk een leek, maar 
ik lees graag populairwetenschappelijke boeken over 

in zekere zin over omwegen naar huis gaat, en 
zelfs in Onschuld, de roman waarin een Syrische 
vluchteling figureert.’
 
De vluchtelingenproblematiek is een actueel 
thema. Hebben schrijvers de opdracht om 
zulke thema’s aan te snijden?
Jeroen Theunissen: ‘Een schrijver moet 
eigenlijk niets, maar zelf probeer ik me er 
bewust van te blijven dat literatuur zich altijd 
tot de werkelijkheid verhoudt, tot de maat-
schappij waarin we leven. Schrijven is voor 
mij ook een manier om de werkelijkheid te 
vatten, om mijn onbegrip over wat er om 
mij heen gebeurt te overstijgen. Mijn roman 
Onschuld is een poging om te begrijpen wat 
dat betekent, vluchteling zijn. In Hier woon 
je probeer ik te vatten hoe het is om als kind 

Een vader heet zijn zoon welkom
‘In mijn bundel Hier woon je probeert een vader aan 

zijn zoon uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit’, 

zegt Jeroen Theunissen.
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kwantummechanica, darwinisme, antropologie, filoso-
fie enz. Ik heb ook veel respect voor wetenschappers. 
Toch vraag ik me af of de wetenschap ons verder helpt. 
Ook al weet je dat de aarde rond is, je ervaart ze als plat. 
En ook al weet je dat er een nieuwe planeet is ontdekt 
in de Melkweg, het universum blijft even mysterieus. 
Wetenschap heeft de absolute waarheid niet in pacht. 
Niet dat ik geloof dat er iets hogers is, ik heb geen 
religieuze neigingen, maar filosofie, kunst en literatuur 
bijvoorbeeld hebben ook boeiende dingen te vertellen.’
 
Uit Hier woon je spreekt een zeker geloof in de 
toekomst. Ben je zelf hoopvol gestemd?
Jeroen Theunissen: ‘Zoals bij de meesten mensen 
is mijn visie op het leven zowel positief en negatief 
gekleurd. Hier woon je heeft inderdaad een veeleer 
optimistische insteek. Onschuld daarentegen is een vrij 
hard boek. In het leven gebeuren er vreselijke dingen, 
en veel van mijn boeken zijn doordrongen van het tragi-
sche besef dat ons bestaan eigenlijk absurd is. Maar net 
zo goed maak je mooie dingen mee. Soms voel ik me 
euforisch, simpelweg omdat ik besta.’
 
www.jeroentheunissen.be

Kijk naar de daken

Kijk naar de daken, kind, bescherming
voor jou, voor mij, voor ons, voor velen,
nu nog door vaklui geplaatst, binnenkort
misschien 3D-geprint.

Wie in een huis woont, kind, vergeet
dat daken zelf geen daken hebben,
klimop danst op huis
naar het dak toe, dak ontvangt klimop.

Vormen en mensen in huizen
onverstaanbaar op weg, gelukkig
door het dak in roekeloosheid gestuit.
Ik hoop af en toe voor jou een dak te zijn

in deze stad, dit land, ik zal beschutten,
winnaars verliezers, maar ik maak
plaats wanneer je de sterren bekijkt.

Met dit gedicht uit Hier woon je (De Bezige 
Bij, 2015) won  Jeroen Theunissen de Herman 
De Coninck Publieksprijs 2016.
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Isabelle Moncarey 
vakgroep 

Maatschappelijke 
Gezondheidkunde

‘Kennis van juist gedrag is maar de eerste stap’

‘We worden inderdaad overspoeld door – vaak 
negatieve en onjuiste – voedings- en gezond-
heidsadviezen. Toch blijft  kennis over wat je wél 
moet doen om gezond te leven – op het gebied 
van voeding, beweging, slapen enz. – onder-
maats. Zelfs als die kennis er zou zijn, is dat 
maar een eerste stap. Je moet ook de intentie 
hebben en in staat zijn om je gezond te gedra-
gen – je moet bijvoorbeeld toegang tot gezonde 
voeding hebben.
 
Nu er steeds meer mensen met overgewicht 
zijn, onderzoeken overheden de mogelijkheden 
van nudging – consumenten aanporren om hun 
gedrag bij te sturen en bijvoorbeeld gezonder 
te eten. Voedseltaksen zijn zo’n por.  Simulaties 
in Nederland hebben aangetoond dat als 
je ongezonde voeding 25 procent  duurder 

maakt, consumenten ze inderdaad links laten 
liggen. De taks moet zeker hoog genoeg zijn, 
er moet er een breed draagvlak voor bestaan 
en de opbrengst moet worden gebruikt voor 
gezondheidspromotie. De overheid kan nog op 
een andere manier nudgen: door in te grijpen 
op wat de voedingsindustrie aanbiedt. Volgens 
onderzoek is slechts 34 procent van de voeding 
in onze supermarkten naar WHO-normen ge-
zond – er is dus zeker werk aan de winkel.
 
Tegenstanders noemen nudging betuttelend: 
de overheid hoort zich niet te bemoeien met 
wat de burger consumeert. Maar met z’n allen 
draaien we wel op voor de extra gezondheids-
kosten die overgewicht veroorzaakt. Moeten 
we die gevolgen dan niet samen helpen te 
voorkomen?’

GEZONDE VOEDING: 
INFORMEREN 

OF AANPORREN?

U
DENKT?
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Professor 
Wim Verbeke

vakgroep 
Landbouweconomie

‘In 2001, 2006 en 2011 hebben we aan 
Vlaamse consumenten telkens dezelfde stel-
ling voorgelegd: "Ik eet wat ik graag eet, zon-
der mij zorgen te maken over de gezondheid 
ervan". In 2001 ging 24 procent akkoord met 
de stelling, in 2006 al 32 procent en in 2011 
zelfs 39 procent. Niet akkoord ging in 2011 
slechts 36 procent van de consumenten, 
terwijl dat in 2001 nog 58 procent was.
 
Het zou natuurlijk kunnen dat meer consu-
menten vinden dat “lekker” en “gezond” heel 
goed kunnen samengaan. Maar de meest evi-
dente verklaring blijft  toch dat steeds meer 
consumenten de schouders ophalen bij de 
vaak tegenstrijdige voedingsadviezen waar-
mee verschillende bronnen ons overspoelen.
 
Om gezond eetgedrag te stimuleren, lijkt in-
formatie alleen niet te volstaan. Als alterna-

tief wordt vaak aan voedseltaksen gedacht. 
Die kunnen inderdaad een gezondheids-
eff ect hebben, maar dan moeten ze wel 
hoog genoeg zijn – minstens 20 procent. De 
frisdrankentaks die onze regering invoert, zal 
niemand tegenhouden om op een zomers 
terrasje toch een paar cola’s te drinken. Zo’n 
symbolische taks lijkt alleen bedacht om de 
staatskas te spijzen.
 
Eff ectiever zou het zijn als de overheid 
afspraken maakt met de voedingsindus-
trie om de samenstelling van producten 
geleidelijk gezonder te maken: minder 
zout, suiker en verzadigde vetten, geen 
transvetten. Gezonder eetgedrag wordt 
dan gestimuleerd door de waaier minder 
gezonde producten waaruit de consument 
kan kiezen in te perken en wat overblijft  
gezonder te maken.’

‘Onverschilligheid bij  consumenten lij kt toe te nemen’

Marita Van Holsbeeck
Voedingsadvies van de overheid (Min. Volksgezondheid, 
samengesteld met experts !). Geen taksen aub. Wordt er 

minder gerookt omdat tabak duur is? Nee. Minder gedronken, nee ..... 
1 februari om 9:25

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

Mathijs Vanbruaene 
Hmm, maar wie bepaalt dan wat gezond is en wat niet? 
En zal deze instantie dan niet beïnvloed worden door 

lobbyende giganten? Mooi concept maar niet realistisch.
1 februari om 9:26

Jan Claes 
Men heeft wel een punt dat het ver 
gekomen is als wij als consument 

moeten wakker liggen van alles (!) wat er in de 
supermarkt verkocht wordt. Wat kunnen wij als 
consument doen aan overbevissing van zowat 
alle vissen en andere zeedieren in de rekken, 
vervuilende vleesconsumptie, artifi ciële voedings-
bestanddelen, oversuikerde en te vette producten, 
gespoten groenten en fruit, enzovoort? 
Daar moet de overheid wel degelijk van wakker 
liggen! En wij moeten als burger de juiste politici 
aanmoedigen om inderdaad tegen die giganten in 
te gaan en hun verantwoordelijkheid als overheid 
te nemen... 
1 februari om 14:05

Aline Heuker
Natuurlijk wordt er minder gerookt omdat het duur is. Ik 
ben er in ieder geval door gestopt. (kostprijs en ‘t feit dat 

je niet meer mag roken op café; ja het werkt)  1 februari om 14:00
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VRAAG

WAAR WOON JE, 
DE DICHTBUNDEL VAN 
JEROEN THEUNISSEN, 
TELT 99 GEDICHTEN. 
WAAROM GEEN 100?

Lees meer over Jeroen Theunissen op p 24.

DURF DENKEN
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RESISTENTIE 
SNELLER OPSPOREN

‘Volgens het recentste rapport van de Wereldgezond-
heidsorganisatie kostte tbc in 2014 het leven aan 
1,5 miljoen mensen. Zowat een derde van de wereldbe-
volking is geïnfecteerd met Mycobacterium tuberculosis 
en er zijn er 9,6 miljoen nieuwe gevallen per jaar.
 
Tbc is goed te behandelen. Zorgwekkend is wel de 
toenemende resistentie tegen medicatie. Die wordt 
veroorzaakt doordat patiënten de foute behandeling 
krijgen of hun kuur te vroeg stopzetten. Multiresistente 
tbc (MDR TB) is ongevoelig tegen de twee krachtigste 
geneesmiddelen (rifampicine en isoniazide) en komt 
het vaakst voor in Oost-Europa. Recent is er steeds 

meer sprake van extensief resistente tbc (XDR TB). Die is 
nog resistenter en zeer moeilijk te behandelen.
 
Resistentie houdt me bezig. Aan de UGent leid ik een 
‘Biological safety level 3’ laboratorium, waar we kunnen 
werken met ziektekiemen met een hoog risiconiveau. 
We proberen de onderliggende mechanismen van re-
sistentie te ontrafelen en diagnostische tests te ontwik-
kelen om MDR TB en XDR TB snel op te sporen. Dat is 
nodig om verdere verspreiding te voorkomen. Momen-
teel richten we ons vooral op eenvoudige ‘point-of-care’ 
tests. Die kunnen ook worden gebruikt in ontwikke-
lingslanden met weinig medische voorzieningen.’

DIE DURFT DENKEN

24 maart: 
Werelddag van 
de Tuberculose
Op 24 maart 2016 zet de 

 Werelddag van de Tuberculose 

de ziekte extra in de kijker. 

Dat blijft hard nodig, zegt 

onderzoekster Anandi Martin 

(Laboratorium voor Micro-

biologie).
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Blader terug voor de vraag …
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