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2017 WORDT 
EEN DRUK FEESTJAAR

Rector Anne De Paepe en burgemeester Daniël 
Termont staan samen in de troonzaal van het 
Gentse stadhuis. Daar werd in 1817 de UGent 
gesticht – straks 200 jaar geleden! 2017 wordt 
dus een groots feest- en herdenkingsjaar en 
dat wordt nu al intensief voorbereid – in Durf 
Denken vertellen we je er later meer over. 
Diverse werkgroepen zetten allerlei moois op 
touw, van publicaties en expo’s tot evenemen-
ten – en voor veel van die dingen hebben ze 
jouw hulp nodig.
 
Sylvia Van Peteghem (Boekentoren): ‘Er staat 
inderdaad heel wat op stapel, maar voor twee 
concrete initiatieven vragen we nu al hulp, 
aan iedereen die de UGent een warm hart 
toedraagt – studenten, alumni, Gentenaars, 
cafébazen, Erasmusstudenten, noem maar 
op. De UGent en het STAM plannen een grote 
tentoonstelling én een fotoboek met objecten 
die met onze lange geschiedenis verbonden 
zijn. Heb of ken jij boeiend materiaal dat 
daarin past?
 
Voor het fotoboek zoeken we voorwerpen. Alles 
kan, als het maar met de UGent verbonden is. 
Voor de expo in het STAM gaan we breder: daar-
voor zoeken we ook foto’s, getuigenissen, per-
soonlijke verhalen, filmpjes, muziekcomposities, 
kortom alles wat de expo leven kan inblazen.’
 
Wil je een object binnenbrengen en er meteen 
je verhaal bij vertellen? Dat kan dat op 22 mei 
2016 van 10 tot 18 uur in het STAM. Vragen? 
Mail naar durfmeetedoen@UGent.be

REACTOR
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De gezondheidszorg van de toekomst
Aan de UGent stimuleert de PRoF-leerstoel 

innovaties in de gezondheidszorg. Hoe ziet de zorg van 
de toekomst eruit? Professor Renaat Peleman is ervarings-
deskundige.

20

De ambitie blijft torenhoog
Op de Ghent University Global Campus in 

Zuid-Korea loopt straks het tweede academiejaar af, en in 
een gloednieuw gebouw komen de onderzoeksactiviteiten 
op kruissnelheid. We namen een kijkje.

06

INHOUD

Bezorg je gegevens aan:
Magazine Durf Denken,  
p/a afdeling Communicatie, Het Pand, 
Onderbergen 1,  
9000 Gent.

NAAM:

IK BEN:

0 personeelslid aan de UGent

0 student aan de UGent

0  alumnus van de UGent 
(vereniging:  )

0 schenker aan de UGent

0 geen van bovenstaande

ADRES:

(voor personeelsleden is enkel verzending 
naar het dienstadres mogelijk)

EEN ABONNEMENT NEMEN?

Je vindt elke editie van  
het magazine ‘Durf Denken’  

ook online via

www.UGent.be/ 
durfdenkenmagazine

Wil je Durf Denken graag blijven ontvangen? 
Neem een gratis abonnement!



5

Postdocs bouwen aan hun carrière
Postdocs hebben heel wat te bieden, ook buiten 

de academische wereld. Aan de UGent maakt de Postdoc 
Community hen ervan bewust dat ze hun carrière in eigen 
handen moeten nemen.
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Patricia Vanneste is een multi-
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ven recapituleren: in 2014 betrok de 
UGent samen met drie Amerikaanse 
universiteiten de internationale campus 
in Songdo, een volledig nieuw gebouwde 
stad op 50 kilometer van Seoul. De Ko-
reaanse overheid wilde er topuniversitei-
ten aantrekken die hoogstaand onderwijs 
konden bieden. De UGent combineert die 
opdracht met weten schappelijk onder-
zoek ter plaatse.

E

 
De Ghent University Global Campus biedt 
bachelor opleidingen aan in de voedingstechno-
logie, de milieutechnologie en de moleculaire 
biotechnologie, vakgebieden waarin de UGent 
tot de wereldtop behoort. Het academisch team 
bestaat, zoals gevraagd door de Koreaanse over-
heid, vooral uit UGent-professoren en internati-
onaal gerekruteerde docenten. De permanente 
staf wordt aangevuld met een ‘flying faculty’ van 
UGent-docenten. De Vlaamse overheid erkent 
het diploma als een volwaardig UGent- diploma. 
Het uiteindelijke doel is om ook volwaardige 
masteropleidingen uit te bouwen.
 
Om maar meteen met een heikel punt te 
beginnen: het aantal geslaagde studenten in 
het eerste bachelorjaar lag, zacht gezegd, niet 
erg hoog.
Thomas Buerman: ‘Van de 51 studenten waren 
er drie volledig geslaagd, tien andere moeten 
een beperkt aantal examens opnieuw doen, 

DE AMBITIE 
BLIJFT 

TORENHOOG

Op 1 september 2014 ging het eerste academiejaar van 

start aan de allereerste UGent-campus buiten België. 

Aan de Ghent University Global Campus in Zuid-Korea 

zijn de eerste studenten aan hun tweede bachelorjaar 

bezig en werden de eerste onderzoeksprojecten 

opgestart. Tijd voor een stand van zaken.

De Ghent University Global Campus 
in Zuid-Korea
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Intensieve begeleiding
Bachelorstudenten aan het werk.  

Professor Jozef Vercruysse: ‘We besteden 

erg veel tijd aan studiebegeleiding. 

In Azië wordt dat ook verwacht.’
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dies begint sowieso ook zal slagen, “want we 
hebben ervoor betaald”. We hebben soms de 
indruk dat Amerikaanse universiteiten daar wat 
soepeler in zijn, maar wij zeker niet. We leveren 
een volwaardig UGent-diploma af. We kunnen 
wel onze onderwijsmethoden aanpassen, maar 
de lat moet hier even hoog liggen als in Gent.’
 
Onderzoek maakt een belangrijk onderdeel 
van het project uit. Is dat al van start gegaan?
Thomas Buerman: ‘Het gebouw waar we tot 
voor kort in huisden, was niet erg geschikt 
voor onderzoek, maar er is wel al een begin 
mee gemaakt. Begin maart dit jaar zijn we ver-
huisd naar een eigen gebouw van 18.000 m2, 
10 verdiepingen hoog, met klaslokalen, 
practica, onderzoekslaboratoria, plantengroei-
kamers, andere ondersteunende ruimtes, en 
op het dak een serre voor plantenbiotech-
nologie. Zelfs op volle capaciteit heeft elke 
student een stoel in de practica – een luxe die 
we in Gent niet altijd hebben. Het gebouw zelf 
en een groot deel van de inrichting werden 
volledig betaald door de Koreaanse overheid. 
Een enorm mooi cadeau dat we nu volop 
gaan benutten. Het onderzoek zal dus sterk 
worden uitgebreid.’

Thomas Buerman 
Campus Vice-president Ghent 
University Global Campus
Professor Jozef Vercruysse 
Campus President Ghent University 
Global Campus 

maar werden wel toegelaten tot de tweede bachelor. Dat 
is inderdaad niet veel.’
 
‘De hoofdoorzaak van die lage cijfers is de selectie. Het 
Koreaanse team dat we in de arm hadden genomen, 
heeft geprobeerd om vooral véél studenten te rekru-
teren. De kwaliteit van de studenten was niet altijd 
voldoende en velen wisten niet waar ze aan begonnen. 
Een prestigieus Europees diploma, dat zagen ze wel 
zitten, maar dat het om moeilijke biotechnologie-oplei-
dingen ging met veel wiskunde – dat besef was niet tot 
iedereen doorgedrongen. Voor dit academiejaar hebben 
we veel sterker ingezet op kwaliteit, onder meer met 
een online oriënteringsproef. We schatten dat 30 van 
de 80 studenten goed op weg zijn om te slagen, wat al 
meer in de buurt komt van de Gentse slaagcijfers.’
 
Professor Jozef Vercruysse: ‘Wat ook meespeelde, 
was het cultuurverschil. De Koreanen moeten zeer hard 
werken in het middelbaar onderwijs, en velen beschou-
wen het eerste bachelor jaar als een gelegenheid om wat 
uit te blazen. Die verwachtingen zijn intussen bijgesteld. 
En we besteden veel meer tijd aan studiebegeleiding. In 
Azië wordt dat ook verwacht.’
 
‘Waar we in elk geval niet op toegeven, is kwaliteit. Vaak 
gaan de Koreanen ervan uit dat wie universitaire stu-
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Jozef Vercruysse: ‘We hopen echt dat die faciliteiten 
een magneet kunnen worden voor doctoraatsstuden-
ten, in de eerste plaats van de UGent, maar ook uit 
India, China, Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Zelf ben 
ik als President aangetrokken onder meer vanwege mijn 
ruime netwerk in Azië. Dat ga ik volop uitspelen om 
onderzoeksprojecten naar hier te halen.’
 
‘De grote frustratie hier is dat Zuid-Korea nog altijd 
geen Nobelprijswinnaars heeft. Dat komt onder meer 
omdat de focus lag op direct bruikbaar onderzoek, en 
minder op het fundamentele. Dat is nu aan het veran-
deren. Wij kunnen daarop inhaken. Korea heeft ook heel 
wat wereldspelers, met onder meer Samsung Biotech 
hier vlakbij. Een samenwerking ligt voor de hand.’
 
De eerste vier jaar wordt de campus gesubsidieerd 
door Zuid-Korea, daarna wordt hij verondersteld om 
zelfbedruipend te zijn. Zal dat lukken?
Jozef Vercruysse: ‘We moeten realistisch zijn: vier jaar 

OP NAAR DE NOBELPRIJS?
De slogan waarmee de Global Campus zich aan 
de buitenwereld voorstelt, is niet Durf Denken 
maar Aim Higher. Een bewuste keuze? ‘Het is een 
van de kleine toegevingen die we gedaan hebben 
aan de plaatselijke cultuur’, zegt professor Jozef 
Vercruysse. ‘Durf Denken zegt hier weinig. De lat 
hoger leggen, competitief zijn, een beter leven 
voor jezelf creëren door te studeren, daar gaat 
het om.’
 
Thomas Buerman: ‘Niet dat we van Aim Higher een 
allesomvattend begrip willen maken zoals Durf 
Denken dat voor de UGent is. We gebruiken de slo-
gan in de eerste plaats voor vier filmpjes waarmee 
we onze opleidingen voorstellen. De slogan speelt 
in op de tomeloze ambitie van de Koreanen. In een 
van de filmpjes komt een figuurtje op een sokkel 
terecht met het opschrift ‘Nobel Prize Winner’. In 
Korea zijn er dus echt universiteiten die zo’n lege 
sokkel hebben, voor het geval dat een van hun 
alumni de Nobelprijs zou krijgen. Daar verwijzen 
we dus naar, maar eerder tongue in cheek, in de 
zin van: met studies bio-ingenieur krijg je de tools 
mee om de grote problemen in de wereld op te 
lossen – mik dus hoger, volg een opleiding die 
nuttig is voor de wereld.’

Een eigen stek
Het nieuwe gebouw van de Global Campus: 

10 verdiepingen hoog, met practica, 

 laboratoria en plantengroeikamers.

Oud en nieuw
Een traditionele pagode vlakbij Songdo, de 

snelgroeiende stad waar de Global Campus 

is gevestigd.
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Klaar voor 
 toponderzoek
Met de nieuwe onderzoeks-

laboratoria wil de Global 

 Campus ook doctoraats-

studenten aantrekken.

is wel heel erg kort. We geloven in het project en 
we zijn ervan overtuigd dat het levensvatbaar is. 
Na die eerste vier jaar moet duidelijk zijn dat het 
effectief een mooie toekomst tegemoet gaat. Of 
het project op dat moment al helemaal zelfbe-
druipend is, is voor mij niet zo belangrijk.’
 
Thomas Buerman: ‘Het is ook niet zo dat over 
vier jaar alle steun wegvalt. We kunnen rente-
loze leningen aangaan – het liefst zo weinig 
mogelijk natuurlijk. We kunnen het gebouw ook 
nog verschillende jaren gratis gebruiken. En als 
we financieel nog te jong zijn om break-even te 
draaien, kan de steun worden verlengd. Belang-
rijk is dat we binnen afzienbare tijd ongeveer 
120 studenten in elk academiejaar hebben. Als 
dat lukt, zijn we zelfbedruipend.’
 
‘Ik snap wel dat die vraag in Gent leeft, maar je 
moet wel beseffen dat we hier iets moeten opstar-
ten vanaf nul. In het vorige gebouw hebben we nog 
zelf leidingen moeten trekken om lokalen om te 
toveren in practica. Pas als je hier bent, besef je pas 
wat voor een geoliede machine de UGent is (lacht).’

‘EEN PLUIM VOOR DE STAF’

Waarom heeft de UGent überhaupt een campus 
in Korea opgericht? Professor Guido Van 
Huylenbroeck, academisch directeur Internati-
onalisering, legt uit. ‘De grote meerwaarde is 
volgens mij de mogelijkheid om onderzoek te 
doen en samenwerkingen aan te gaan. Korea 
heeft heel wat toonaangevende onderzoeksin-
stellingen en bedrijven, en deze campus ver-
gemakkelijkt de samenwerking. De uitgebreide 
onderzoeksfaciliteiten in het nieuwe gebouw 
kunnen bovendien worden gebruikt voor onder-
zoek dat in België niet mogelijk is.’

‘Uiteraard is de campus ook belangrijk voor 
onze internationale uitstraling, een factor 
die in veel rankings wordt meegeteld. En 
op termijn verwachten we een vruchtbare 
wisselwerking tussen studenten en docenten 
in Gent en Songdo.’

‘Overigens wil ik de professoren die mo-
menteel in Korea werken toch even expliciet 
bedanken voor het goede werk dat ze daar in 
moeilijke omstandigheden leveren. Het is niet 
niks om een dergelijke campus uit te bouwen 
in een land dat we niet zo goed kennen, op 
5000 kilometer van de thuisstad. Een pluim 
voor die titanenarbeid!’

www.ghent.ac.kr
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Jozef Vercruysse: ‘Het is ook niet zo dat ieder-
een hier op ons zit te wachten. Ja, we hebben 
een hoge ranking, maar de UGent heeft niet de-
zelfde status als een Amerikaanse universiteit. 
En status is belangrijk hier – vandaar ook mijn 
titel van ‘President’, anders gaan er nergens deu-
ren open. Bij elke afspraak word je gescreend: 
ben je wel belangrijk genoeg om tijd voor uit te 
trekken? Dat is soms frustrerend, maar ik merk 
toch dat de deuren open beginnen te gaan.’
 
‘Om ons aantal studenten te verhogen, is het 
belangrijk dat China ons diploma gelijkwaar-
dig verklaart. We hebben nog deze week een 
afspraak met de Chinese ambassadeur in Korea 
en denken dat dat snel in orde komt. Voor 
volgend academiejaar hopen we dan een twin-
tigtal Chinese studenten te kunnen aantrekken. 
En we verwachten veel van de officiële opening 
van ons nieuwe gebouw, in september. Dat zal 
ons nog wat meer op de kaart zetten.’
 
‘Overigens: zodra ze een knoop hebben doorge-
hakt, zijn de mensen hier wel erg efficiënt. Een 

gebouw als het onze in één jaar tijd optrekken: 
ik zie het in België nog niet snel gebeuren.’
 
Wat is de uiteindelijke ambitie?
Thomas Buerman: ‘Uiteindelijk mikken we op 
600 tot 800 studenten. Als dat lukt, is dit pro-
ject een absoluut succes. Ons wetenschappelijk 
onderzoek vereist grote investeringen. Met 200 
studenten per jaar komen we in een positieve 
spiraal terecht die zulke investeringen mogelijk 
maakt. Naar mijn aanvoelen hebben we de 
kans om dat maximale scenario te realiseren. 
Als we die kans grijpen, zal de meerwaarde 
voor de UGent nog vele malen groter zijn.’

Ideaal voor samenwerking
Korea heeft heel wat toonaangevende 

onderzoeksinstellingen en bedrijven. Dankzij de 

Ghent University Global Campus wordt het voor 

de UGent gemakkelijker om samenwerkingen 

aan te gaan.
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#UGent

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

WAT IS ER GAANDE OP:

Stijn Van Hulle 
Stijn Van Hulle heeft geretweet

Trots dat zowel ikzelf, mijn grootvader en  
mijn overgrootvader er tussen staan (*)

UGentMemorialis.be

(*) Stijn Van Hulle doceert in de vakgroep Industriële Biologische Wetenschappen, 

zijn overgrootvader Paul De Keyser (1891-1966) was professor Middelnederlands, zijn 

grootvader Prosper De Moerloose (1923-2007) professor Farmaceutische Chemie.  

Alle drie staan ze vermeld in de gloednieuwe professorendatabank UGentMemorialis.



1313

FINALE FILOSOFIE OLYMPIADE AAN DE UGENT
 

Van 12 tot 15 mei 2016 organiseert de vakgroep 
 Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent 

samen met de Gentse scholengroep Panta Rhei de 
grote finale van de International Philosophy Olympiad 
(IPO). Dat is een internationale wedstrijd voor jonge-
ren uit de derde graad van het middelbaar onderwijs 
die wordt gesteund door Unesco. Ruim 45 landen ne-
men deel. Elk land mag twee jongeren afvaardigen die 
als beste uit de nationale preselectie zijn gekomen. In 
Gent zullen de deelnemers samen nadenken en met 
elkaar in dialoog gaan over een filosofisch thema. Ze 
schrijven ook een essay over een aangereikt onder-
werp. Een internationale jury van filosofiedocenten 

selecteert de beste essays.
 

De editie 2016 staat in het teken van oorlog en vrede. 
Lezingen en workshops behandelen thema’s als 
de rechtvaardige oorlog, de ethische behande-

ling van vluchtelingen en pacifisme. Deelnemers 
en begeleiders brengen ook een bezoek aan het 

In  Flanders Fields Museum in Ieper.
 

www.ipo2016.be
www.ipobelgium.UGent.be

STADSLOOP: 
DOE MEE IN EEN UGENT-SHIRT!

Op zondag 22 mei 2016 vindt de Stadsloop 
De Gentenaar plaats, de jaarlijkse topdag voor 
duizenden enthousiaste lopers – en voor hun 

familieleden en vrienden die hen langs het 
parcours staan aan te moedigen. Je kunt kiezen 

tussen 5 of 10 km loopplezier, dwars door de 
historische binnenstad. De Stadsloop 5 km 
start om 10.15 uur en de Stadsloop 10 km 

om 11 uur.

Een tip om het plezier nog te verhogen? Loop 
mee in een exclusief UGent-loopshirt: dat krijg 
je cadeau als je als personeelslid of alumnus 

inschrijft via de UGent. 
 

De deelnameprijs bedraagt 10 euro (Stadsloop 
5 km) of 15 euro (Stadsloop 10 km), inclu-

sief bevoorrading onderweg en aan de finish. 
 Vermeld bij inschrijving wel de maat die je 

wenst (S, M, L of XL).
 

Het inschrijvingsformulier vul je ten laatste op 
woensdag 4 mei online in: 

www.UGent.be/stadsloop2016



14 DURF DENKEN

POSTDOCS 
NEMEN LOOPBAAN 
IN EIGEN HANDEN

Postdoc Community  
na twee jaar op kruissnelheid

inds maart 2014 is de UGent een 
vereniging rijker: de Postdoc Com-
munity. De vereniging van en voor 
postdoctorale onderzoekers — 
researchers die hun doctoraat al 
behaald hebben en nu met een tij-
delijk contract aan de universiteit 
werken — omvat alle 1.200 ‘post-
docs’ aan de UGent.
 

Waarom hadden de postdoctorale onderzoekers nood 
aan een eigen vereniging?
Lieve Van Hoof: ‘De situatie van de postdoctora-
le onderzoekers is de laatste jaren sterk veranderd. 
De Vlaamse overheid wilde de kennismaatschappij 

een boost geven en investeerde daarom in 
postdoctorale onderzoekers. Tussen 1999 en 
2014 is hun aantal bijna verdrievoudigd, terwijl 
de academische vacatures maar met zo’n 
30 procent zijn gestegen. Daarom maken veel 
meer postdocs dan vroeger carrière buiten de 
academische wereld. En daar kunnen ze zich 
maar beter goed op voorbereiden.’
 
Hoe kunnen ze dat doen?
Pieter Rondou: ‘Door niet alleen hun onder-
zoekscapaciteiten te ontwikkelen, maar ook 
andere competenties, zoals leidinggeven, 
projecten beheren, netwerken, communi-
ceren … Dat zijn vaardigheden waar werkgevers 

Niet alleen voor de universiteit, ook buiten de academische 

wereld betekenen postdoctorale onderzoekers een meerwaarde. 

Alleen beseffen nog te weinig mensen dat. Daar wil de Postdoc 

Community van de UGent  verandering in brengen.

S
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Aan het woord

Azarakhsh (Aza) Jalalvand
vakgroep Elektronica en Informatiesystemen,  

lid van de stuurgroep van de Postdoc Community

Lieve Van Hoof  

vakgroep Geschiedenis,  

voorzitter van de Postdoc Community en  

lid van de Jonge Academie

Pieter Rondou 

vakgroep Pediatrie en Genetica, coördinator 

van het Cancer Research Institute Ghent (CRIG), 

medeoprichter van de Postdoc Community

belang aan hechten, soms meer dan aan specifieke 
 wetenschappelijke kennis.’

Lieve Van Hoof: ‘Dat soort competenties kunnen ze 
al aan de UGent ontwikkelen, op de werkvloer zelf. Ze 
kunnen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden 
opnemen: doctoraatsstudenten begeleiden, lesgeven, 
congressen organiseren of samenwerkingen opzetten 
met een bedrijf of culturele instelling. Ze kunnen ook 
cursussen volgen die de UGent inricht, speciaal op maat 
van postdocs. De Postdoc Community zelf organiseert 
ook vier events per jaar: debatten en lezingen rond 
thema’s als “Voor welke uitdagingen staan postdocs 
wanneer ze willen overstappen naar een niet-academi-
sche job?”, telkens gevolgd door netwerkmomenten. Zo 
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Aza Jalalvand: ‘Daarnaast zijn er heel wat post-
docs die hun eigen bedrijfje oprichten, en ook 
daarvoor heb je die vaardigheden nodig.’
 
Hoe lang bestaat de Postdoc Community al?
Lieve Van Hoof: ‘Zo’n twee jaar. In februari 
2014 had de UGent een visietekst uitgewerkt. 
Daarin staat dat een postdoctoraal onderzoe-
ker niet alleen uitmuntend onderzoekswerk 
moet verrichten, maar ook een breed gamma 
vaardigheden moet ontwikkelen. Een maand 
later is de Postdoc Community opgericht door 
een tiental postdoctorale onderzoekers uit 
verschillende faculteiten, onder impuls van 
de DPO (directie Personeel en Organisatie, 
nvdr) . De Community vloeit dus voort uit het 

kunnen post doctorale onderzoekers een eigen netwerk 
opbouwen. Dat kan hun van pas komen wanneer ze 
werk zoeken buiten de universiteit.’
 
Aza Jalalvand: ‘Dat netwerk kan ook hier en nu al 
vruchten afwerpen. Als postdoc doe je meestal heel 
specifiek onderzoek en ontmoet je vooral mensen die 
zich met datzelfde onderwerp bezighouden. De events 
geven je de kans om collega’s uit andere kennisgebie-
den te ontmoeten. Zelf heb ik op die manier een analy-
tisch scheikundige ontmoet, en momenteel werken we 
aan een gezamenlijk project.’
 
Waar kunnen postdocs allemaal terecht?
Lieve Van Hoof: ‘Een kleine minderheid groeit door naar 
een academische job, het overgrote deel vindt werk buiten 
de universiteit. Enkelen daarvan voeren verder onderzoek, 
maar de meesten komen terecht in jobs waarvoor ze 
de vaardigheden kunnen inzetten die ze als postdoc bij 
uitstek beheersen: efficiënt werken, projecten managen, 
een team leiden, analyseren, creatief out-of-the-box-den-
ken, heel grote hoeveelheden complexe data assimileren. 
 Concreet kan dat gaan van jobs als consultant over direc-
teur en communicatiespecialist tot octrooideskundige.’

Sterke motivatie
De plek die voor Pieter Rondou het meest betekent: 

het kinderziekenhuis van het UZ Gent. ‘Ik passeer het 

op weg naar het lab. De kankerpatiëntjes motiveren 

me om me te blijven inzetten voor kankeronderzoek.’



17

beleid voor postdoctorale loopbaanbegeleiding 
dat de UGent in 2014 had gelanceerd.
 
Wat hebben jullie in de voorbije 
twee jaar gerealiseerd?
Pieter Rondou: ‘In de eerste plaats hebben 
we de postdocs zelf bewuster gemaakt van 
het feit dat ze hun loopbaan in eigen handen 
moeten nemen. We bereiken meer en meer 
postdocs met onze events, en de feedback 
van deelnemers is vaak bijzonder positief. 
Ook hebben we een LinkedIn-groep opgezet, 
Ghent University Postdoc Community, zodat 
postdocs over een goed netwerk beschikken en 
een beter zicht krijgen op de functies waarin 
 andere  postdocs  terechtkomen.
 
Daarnaast hebben we via de faculteitsraden ook 
de professoren bewustgemaakt van het belang 
van breed inzetbare postdocs. Als je postdocs 
de juiste competenties meegeeft, komen ze 
vaak op interessante posities terecht en worden 
ze zo de ideale ambassadeurs van UGent. Het 
bestuur van de UGent stelt de inbreng van post-
docs in elk geval op prijs: het beschouwt onze 
Community bijvoorbeeld als resonantiegroep 
voor haar internationaliseringsbeleid — zo’n 30 
procent van de postdocs komt trouwens uit het 
buitenland. Ook de rector staat pal achter ons.’
 
Vind je in andere universiteiten 
gelijkaardige initiatieven?
Lieve Van Hoof: ‘De UGent wordt in internatio-
naal wetenschappelijk onderzoek aangehaald als 
good practice op het vlak van postdoctoraal loop-
baanbeleid, vooral omdat we hier niet alleen een 
topdown-, maar ook een bottom-up-aanpak heb-
ben. DPO investeert in talentmanagement voor 
postdocs via trainings, mentoringprogramma’s, 
persoonlijke coaching en online informatie. Maar 
daarnaast heeft de UGent als enige universiteit 
in Vlaanderen ook een community speciaal van 
en voor postdocs. Tussen DPO en de Community 

is er bovendien een heel goede wisselwerking: postdocs 
waren betrokken bij het opstellen van de visietekst, en de 
Community geeft DPO geregeld suggesties en feedback. 
Door die succesvolle combinatie en samenwerking speelt 
Gent qua postdocs een echte voortrekkersrol.’
 
Jullie zetten je vrijwillig in voor de Postdoc 
Community. Vanwaar jullie engagement?
Lieve Van Hoof: ‘Ik wilde graag iets terugdoen voor de 
universiteit en tegelijk de UGent van binnenuit beter leren 
kennen. Daarom wilde ik de community voor postdocs 
met plezier helpen uitbouwen. Ik heb zes jaar in het bui-
tenland gewerkt, onder meer als docent in Engeland. Die 
veelzijdige internationale ervaring komt me nu goed van 
pas in mijn rol als voorzitster van de Postdoc Community.’

Eerste kennismaking
Een betekenisvolle locatie? Voor Aza 

Jalalvand blijft dat zijn kantoor in het 

Technicum. ‘Mijn promotor bracht 

me in 2009 van Zaventem 

rechtstreeks hiernaartoe: het 

was mijn eerste kennismaking 

met Gent.’  



18 DURF DENKEN

 
Pieter Rondou: ‘Net zoals voor veel andere onder-
zoekers was de arbeidsmarkt een grote onbekende 
voor mij. Omdat ik op termijn geen puur academi-
sche loopbaan ambieerde, leek het me een goed idee 
de handen in elkaar te slaan met mijn collega’s. De 
Postdoc Community helpt me bovendien buiten mijn 
comfortzone te treden en andere dingen te leren zoals 
initiatief nemen, netwerken, events organiseren. Eigen-
lijk zetten we als lid van de stuurgroep van de Postdoc 
 Community onze eigen visie in de praktijk om: we leren 
volop  nieuwe vaardigheden.’
 
Aza Jalalvand: ‘Mijn verhaal is net iets anders. Ik kom 
uit Iran, en voor buitenlanders is het nog moeilijker dan 
voor de Belgische postdocs om zicht te krijgen op de 
arbeidsmarkt. Welke mogelijkheden bestaan er? Hoe 
zit het met het salaris, met de verzekeringen? Voor mij 
waren dat allemaal onbekende factoren. Het leek me 
een goed idee om niet passief af te wachten, maar om 
dat samen met andere postdocs te  verkennen.’
 
Hebben jullie nog ambities met 
de Postdoc Community?
Lieve Van Hoof: ‘Recent hebben we een debat georga-
niseerd met hr-managers en head hunters. We hebben 
gepolst naar hoe zij post doctorale onderzoekers zien 
en wat ze van hen verwachten. Velen van hen bleken de 

meerwaarde van postdocs nog niet te kennen. 
Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.
 
Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat 
postdocs heel wat te bieden hebben, ook 
buiten de academische wereld. Zo werken de 
KVAB en de Jonge Academie momenteel samen 
aan een programma rond (post)docs waarbij 
beleids makers en bedrijfsleiders betrokken 
worden. Binnenkort is er ook een debat in het 
Vlaams Parlement over de meerwaarde van 
doctoraatshouders op de arbeidsmarkt. Post-
docs worden een hot topic!’
 
www.UGent.be/postdoccommunity
postdoccommunity@UGent.be
LinkedIn Ghent University Postdoc Community

Liefde op  
het eerste gezicht
De favoriete UGent-plek van Lieve Van 

Hoof: ‘Na zes jaar in het buitenland 

te hebben gewerkt, kwam ik in 2013 

naar de UGent. Met het Ufo, waar mijn 

vakgroep gevestigd is, was het liefde op 

het eerste gezicht.’
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et NY-LON project past in het keuzevak Inter-
nationaal Intensief Programma, een oplei-
dingsonderdeel dat ons vertrouwd maakt met 
buitenlandse sociaaleconomische uitdagingen. 

We leren vraagstukken analyseren en de resultaten ver-
talen in oplossingsgerichte aanbevelingen. Door middel 
van allerhande opdrachten scherpen we onze intercul-
turele vaardigheden aan en oefenen we onze beheersing 
van het Engels.
 
Het interessante aan deze studietrips was dat er  deuren 
voor ons opengingen die voor de doorsnee toerist geslo-
ten blijven. Een van de hoogtepunten was ons bezoek 
aan de Belgian American Chamber of  Commerce, een 
organisatie op Times Square die  Belgische start-ups voet 
aan wal helpt te krijgen in de VS. We maakten er kennis 
met twee UGent-studenten die momenteel in New York 

stage lopen. Dat zou ik zelf ook wel zien zitten. Ik droom 
sowieso van een job met veel  buitenlandse contacten.
 
We trokken ook naar de Zicklin School of Business, die 
verbonden is aan de City University New York, een partner-
instelling van de UGent. Na een uiteenzetting over de toe-
latingsvoorwaarden mochten we eens proeven van online 
stocktrading. Ook de Federal Reserve Bank of New York zal 
me altijd bijblijven en dan vooral de kluizen met de goudre-
serve. Ja, de organisatie was echt wel top, hoewel deze reis 
ook voor onze docenten – Sofie Hondeghem en Stephanie 
Calewaert – een  primeur was. Dankzij deze studietrip voel 
ik me zelf een beetje als nylon, sterker en flexibeler dan 
voorheen. Met name het aspect Learning by Doing bood een 
duidelijke meerwaarde: de kans om in een inspirerende om-
geving vakoverschrijdende kennis om te zetten in de praktijk 
was werkelijk een once in a lifetime opportuniteit.’ 

H

EEN ONCE IN A LIFETIME 
STUDIETRIP

Veertig studenten derde bachelor 

Handelswetenschappen konden dit 

voorjaar voor het eerst op studiereis 

naar New York en/of Londen. 

Dagmar van Heule pikte 

de zesdaagse trip naar 

The Big Apple mee.
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De gezondheidszorg is volop in beweging: de technologische innovaties 

volgen elkaar snel op, maar de betaalbaarheid en de vergrijzing blijven 

belangrijke uitdagingen. Hoe ziet de gezondheidszorg van de toekomst 

eruit? Professor Renaat Peleman (vakgroep Inwendige Ziekten), 

hoofdarts van het UZ Gent, schetst vier krachtlijnen.

MEERVOUDIGE ZIEKTEN 
WORDEN DE NORM

 
‘Ziekenhuizen zijn vandaag sterk gericht op de behande-
ling en het herstel van één acute ziekte, zoals een long-
ontsteking. Maar de bevolking veroudert, en daardoor 
krijgen we meer en meer multipathologieën: een samen-
spel van verschillende niet-acute aandoeningen. Mensen 
hebben bijvoorbeeld obesitas, diabetes en een verhoog-
de bloeddruk, wat een invloed heeft op nieren, hart en 
bloedvaten en waardoor, zonder behandeling, uiteinde-
lijk nierinsufficiëntie en hartfalen kunnen ontstaan.’
 
‘Zulke chronische aandoeningen kunnen we onmogelijk 
allemaal in een ziekenhuis behandelen. Een groot deel 
van preventie, behandeling en herstel zal terechtkomen 
bij de eerste lijn, met de huisarts als dirigent. Daar komt 
dan een heel “orkest” omheen van thuisverzorgers, 
mantelzorgers en verpleegkundigen. Het ziekenhuis 

wordt één onderdeel van die concentrische 
cirkels rond de patiënt. Het komt alleen nog 
in actie voor gerichte diagnoses en behande-
lingen waarvoor andere zorgverleners minder 
goed zijn uitgerust. En zelfs dan wordt het zie-
kenhuisverblijf zo veel mogelijk beperkt. Veruit 
het grootste deel van de interventies zal in het 
dagziekenhuis gebeuren.’
 
‘Anders gezegd: er komt een echelonnering van 
de zorg. Je krijgt instellingen die zich concen-
treren op standaardinterventies waarvoor geen 
hooggespecialiseerde kennis nodig is. Daar-
naast komt er een beperkt aantal expertisecen-
tra voor geavanceerde, hooggespecialiseerde 
zorg, waartoe ook de universitaire ziekenhui-
zen behoren. En tot slot zullen zich centra 
ontwikkelen zoals zorghotels, voor mensen 
met chronische aandoeningen of mensen die 
herstellen van een operatie.’
 

PRoF-leerstoel stimuleert innovaties 
in gezondheidszorg

MEER TECHNOLOGIE, 
MAAR OOK VEEL DUURDER

1
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Man van de praktijk
Professor Renaat Peleman is uit-

stekend geplaatst om de toekomst  

van de gezondheidszorg te schetsen: 

hij is hoofdarts van het UZ Gent.
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SAMENWERKING 
IS DE BOODSCHAP

‘Nu al merk je dat er specialisten te kort zijn, zeker in 
afgelegen regio’s en in sommige specialismen zoals geri-
atrie en endocrinologie. Die weinige specialisten moeten 
dan zeer veel wachtdiensten doen. Met de huidige aan-
dacht voor work-life balance en levenskwaliteit wordt dat 
onhoudbaar. Daarom zie je meer en meer samenwerking 
binnen een bepaald specialisme, over de ziekenhuis-
muren heen.’
 
‘Artsen uit verschillende ziekenhuizen vinden elkaar 
in die samenwerking vlotter en soms eerder dan hun 
directies. Voor de artsen is er een onmiddellijk voordeel: 

als je met collega-specialisten uit verschillende 
ziekenhuizen de wachtdiensten verdeelt, ben 
je maar één keer om de twee maanden van 
wacht, in plaats van eens om de twee weken.’

TECHNOLOGIE 
RUKT OP

‘De medische technologie wordt alsmaar 
geavanceerder. Ook patiënten zullen daarvan 
profiteren. The internet of things genereert een 
constante stroom aan medische informatie die 
een veel beter beeld biedt dan de huidige mo-
mentopnames bij de huisarts. Nu al kunnen apps 
je bloeddruk, hartslag en ademhalingsfrequentie 
telemonitoren. Die apps leveren ons informatie 
waarmee we vroegtijdig acute medische inciden-
ten kunnen voorspellen, zoals een hartaanval of 
een astma-aanval. Dat geeft ons de tijd om de 
nodige preventieve maatregelen te nemen.’

Huisarts als dirigent
‘Preventie, behandeling en herstel komen terecht bij 

de eerste lijn, met de huisarts als dirigent. Daar komt 

dan een heel “orkest” van zorgverleners omheen.’

2 3
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Professor Peleman is titularis van de ProF-leerstoel aan de 
UGent. Die leerstoel werd in 2014 ingesteld door de zorgdenk-
tank PRoF, wat staat voor Patient Room of the Future. Het 
doel: innovatieve doorbraken in de gezondheidszorg stimule-
ren en zo het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verruimen.
 
Professor Peleman: ‘Het ProF-consortium is een initiatief 
van Jan Van Hecke, CEO van de firma Boone Beter Bed. 
Samen met mensen uit de industrie en de non-profit heeft 
hij de denktank opgericht om na te denken over evoluties in 
de zorg. In 2009 is daar de Patient Room of the Future uit 
voortgekomen: een ziekenhuiskamer met veel innovatieve 
technologie die toch de sfeer uitstraalt van een gezellige 
huiskamer. Intussen heeft de denktank ook een patiënten-
kamer ontwikkeld voor een chirurgisch dagziekenhuis, op 
basis van het principe van de business seats in vliegtuigen. 
Compact, maar met veel privacy.’

 ‘De middelen van de ProF-leerstoel worden gebruikt 
om een prijs uit te reiken voor innovaties in de zorg. 
Het hoeft niet noodzakelijk om hoogtechnologische 
vernieuwingen te gaan. De winnaar van vorig jaar was 
het rusthuis van Mol. Cliënten die op een hometrainer 
fietsen, zien videobeelden van hun eigen straat zoals die 
er vroeger uitzag. De beelden bewegen mee met hun 
trapsnelheid. Dat maakt de oefeningen op de hometrai-
ner veel leuker, en het stimuleert het geheugen.’
 
‘Dit jaar zijn er intussen 16 inzendingen binnen. Op 25 mei 
2016 organiseren we een symposium waarop we de win-
naar bekendmaken. Gewezen EU-president Herman Van 
Rompuy overhandigt de prijs.’ 

www.prof-projects.com/prof-chair

DE PROF-LEERSTOEL

 
‘Voor de maximale integratie van medische 
informatie is er Dr. Watson van IBM. Dat is de op-
volger van Deep Blue, de schaakcomputer die in 
1997 wereldkampioen Garri Kasparov versloeg. 
Dr. Watson scant en interpreteert alle beschikba-
re online medische publicaties en informatie uit 
studies, en stelt op basis daarvan een diagnose. 
Die is nu soms al beter dan de diagnose van een 
team specialisten! Want zelfs de beste specialist 
kan niet alle literatuur kennen over een bepaal-
de aandoening. Dr. Watson kan dat wel.’

BETAALBAARHEID 
KOMT ONDER DRUK

‘Onlangs is de kaap overschreden van 
100.000 euro per jaar voor een geneesmid-
del tegen een zeldzame ziekte. Omdat een 
dergelijk geneesmiddel maar door een heel 
kleine groep mensen wordt gebruikt, kan de 

ziekteverzekering dat nog dragen. Binnenkort komen 
tientallen zulke niche-medicijnen beschikbaar. De vraag 
naar betaalbaarheid wordt dan echt wel pregnant.’
 
‘Veruit de grootste kostenstijging in de gezondheidszorg 
komt voort uit de technologie. Er worden steeds nieuwe 
hulpmiddelen ontwikkeld. Denk aan operatierobots die 
veel accurater zijn dan mensen, waardoor er bijvoorbeeld 
na prostaatoperaties veel minder gevallen van inconti-
nentie en impotentie zijn. Dat is goed nieuws, maar zo’n 
robot is bijzonder duur in gebruik. Macro-economisch 
levert het een besparing op: kortere ligduur, minder 
verwikkelingen. Micro-economisch betekent de aankoop 
een erg grote uitgave voor het ziekenhuis.’
 
‘De toegenomen kostprijs in de gezondheidszorg 
creëert een gezondheidszorg met twee snelheden. Mo-
menteel betalen we als patiënt gemiddeld 18 procent 
van de uitgaven in de gezondheidszorg zelf. De tech-
nologisch evolutie zal die bijdrage alleen maar doen 
toenemen, zelfs al vervangt de technologie bestaande, 
minder efficiënte technieken.’

4
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J

Gefascineerd  
door het brein
Patricia Vanneste: ‘Hoe mensen  

denken, hoe onze hersenen 

 functioneren: dat boeit me  

nog altijd enorm.’



25

‘ KIEZEN TUSSEN 
BALTHAZAR  
EN DOCTOREREN’

e stonden op het podium op Werch-
ter, speelden voor een uitverkochte 
Ancienne  Belgique, traden op als 
voorprogramma van onder meer dEUS 
en Editors, toerden in Amerika en waren 
begin 2016 met drie muziekprijzen dé 
revelatie op de uitreiking van de MIA-
awards. De rockband Balthazar is naam 
aan het maken, zowel in België als in 
het buitenland. ‘Zelfs mijn tandarts kent 

ons intussen’, zegt Patricia Vanneste. Zij is de violiste van de 
band – maar eigenlijk wou ze neuropsycholoog worden.
 
Ben je een muzikante met interesse voor wetenschap of 
een wetenschapster die muziek speelt?
Patricia Vanneste: ‘Vandaag voel ik me in de eerste plaats 
muzikante. Ik heb voluit gekozen voor Balthazar. Ik speel 
ook al viool sinds mijn vijfde. Mijn moeder had gehoord dat 
musiceren op jonge leeftijd de ontwikkeling van de herse-
nen stimuleert en spoorde ons aan muziek te spelen. Mijn 
oudere zus koos voor viool, ik dus ook. In het begin speelde ik 
behoorlijk vals. Mijn moeder heeft afgezien met mij, zegt ze 

Sommigen spelen muziek, anderen 

voeren wetenschappelijk onderzoek. 

Nog anderen ontwerpen juwelen of 

zetten zich in voor de samenleving. 

Patricia Vanneste, violiste bij de rock-

groep Balthazar, doet het allemaal.

UGent-alumna Patricia Vanneste

Z
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nog vaak (lacht). Mijn zus wou later aan het Conservatorium 
gaan studeren, maar ze moest haar droom opgeven wegens 
schouderproblemen. Ik wou liever neuropsycholoog worden.’
 
Zag je geen brood in een leven als muzikante?
Patricia Vanneste: ‘De wereld van de klassieke muziek leek 
me veel te competitief. Toen ik ooit aan een muziekwedstrijd 
deelnam zag ik de finalisten juichen telkens als iemand een 
fout maakte. Dat schokte me. Als klassiek muzikant moet je 
bovendien elke dag vijf à zes uur oefenen, terwijl ik veel last 
had aan mijn pols en schouder. Dat je ook je brood kon ver-
dienen met popmuziek, daar dacht ik nog helemaal niet aan.’
 
Hoe ben je dan bij Balthazar terechtgekomen?
Patricia Vanneste: ‘Maarten (Devoldere, een van de front-
mannen van Balthazar, red.) en ik zaten samen in de klas en 
hij vroeg me hem te begeleiden tijdens een optreden op de 
middelbare school. Later hebben we samen wat nummers 
opgenomen. Zo ben ik bij de band terechtgekomen. Op dat 
moment was Balthazar nog volslagen onbekend. Toen ik 
een studierichting moest kiezen, heb ik voor Psychologie 
gekozen, aan de UGent. Het boeit me enorm hoe mensen 
denken, hoe onze hersenen functioneren. Ons brein is een 
puzzel waarvan de oplossing wel nooit helemaal af zal zijn.’
 
Was je tevreden over de studierichting?
Patricia Vanneste: ‘Na enkele maanden merkte ik dat psycho-
logie te literair was voor mij en ben ik overgestapt naar de Bio-

medische Wetenschappen. Die opleiding beviel 
me beter. Professor Marc Espeel was de eerste die 
me deed beseffen dat ik een goede keuze had ge-
maakt. Hij vertelde onder meer over de techniek 
van TMS, transcraniële magnetische stimulatie: 
met behulp een hypermagneet kun je delen van 
het brein lamleggen. Als je op die manier hersen-
gebieden in de frontale kwab uitschakelt, zie je 
dat mensen minder sterk op gruwelijke beelden 
reageren. Daarin zou de kiem kunnen liggen van 
een verklaring voor psychopathie. Dat soort lessen 
deed me nog meer zin krijgen om later hersenon-
derzoek te doen.’
 
Had je nog tijd om van het studentenleven 
te genieten?
Patricia Vanneste: ‘Een wild nachtleven heb ik 
niet geleid, ik ging meestal gewoon iets drinken. 
Balthazar slokte meer en meer tijd op. De laatste 
twee jaar heb ik zelfs een speciaal statuut 
aangevraagd omdat ik niet altijd aanwezig kon 
zijn op de practica. Soms moest ik studeren op 
tournee. Twee dagen voor het examen fysiolo-
gie hadden we een optreden op Eurosonic in 
Groningen, weet ik nog. Om onderweg in de auto 
te kunnen blokken nam ik Touristil — ik ben wa-
genziek — maar daar word je heel moe van. Ik 
moest vechten tegen de slaap om wat te kunnen 
studeren. De meeste tours vielen gelukkig buiten 
de examenperiodes.’
 
Heb je uiteindelijk ook effectief 
hersenonderzoek uitgevoerd?
Patricia Vanneste: ‘Voor mijn masterproef wou 
ik onderzoeken of het stimuleren van de nervus 
vagus, de tiende hersenzenuw, een invloed heeft 
op je geheugen. Echte besluiten heb ik niet 
kunnen trekken, daarvoor was het onderzoek te 
omvangrijk. Na mijn afstuderen heb ik ook nog 
een jaar halftijds gewerkt bij de vakgroep Expe-
rimentele Psychologie. Ik hielp er bijvoorbeeld 
mee om het coderen van gebeurtenissen in de 
hersenen te bestuderen. Ik heb ook overwogen 
om een doctoraat te schrijven over de rol van de 

Patricia Vanneste
° 1987
Master in de Biomedische 
Wetenschappen (2010)

MADE 
@UGent
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amygdala en de hippocampus bij het opslaan 
van herinneringen. Maar omdat Balthazar sterk 
aan het groeien was, moest ik op een bepaald 
moment kiezen tussen optreden en onderzoek 
doen. Een verscheurende keuze, maar ik ben 
voor Balthazar gegaan. Onderzoek doen kon 
eventueel later ook nog.’
 
Jullie laatste album, Thin Walls, slaat overal 
goed aan. Had je dat succes zien aankomen?
Patricia Vanneste: ‘Dat was voor ons een min-
der grote verrassing dan voor veel van onze fans. 
Eigenlijk is alles vrij gradueel gegaan. We hebben 
er ook van bij het begin voor gekozen om niet 
op België te focussen, maar op Europa. Maar het 
is wel vreemd dat iedereen ons nu kent. Sedert 
de MIA’s is zelfs mijn tandarts vertrouwd met 
onze muziek.’
 
Kun je in België leven van de muziek?
Patricia Vanneste: ‘Als je geen al te hoge 
verwachtingen hebt en bijvoorbeeld niet elk 
jaar een nieuwe iPhone wilt, lukt het wel. Het is 
natuurlijk niet evident. Je settelen en kinderen 
hebben valt moeilijk te combineren met tour-
nees, maar voorlopig bevalt dit leven me. Ik en-
gageer me daarnaast ook voor sociaal-culturele 
projecten. Onder de naam 3 Bandits organiseren 
we met twee vriendinnen innoverende projecten 
waarin niet de winst, maar de maatschappelijke 
meerwaarde centraal staat. Zo organiseerden 
we tot voor kort brunches voor mensen met 
voedselintoleranties. Maar dat is een soort vrij-
willigerswerk. Af en toe ontwerp ik ook juwelen 
bij wijze van merchandising. Een alternatief voor 
de typische T-shirts.’

 
Kun je op creatief vlak je ei kwijt bij Balthazar?
Patricia Vanneste: ‘De songs worden geschre-
ven door de twee frontmannen en dat doen ze 
prima. Zij schrijven de tekst en bedenken het 
“skelet” van de nummers. De drummer, de bas-
sist en ik werken dan de songs mee af. Mocht ik 
zelf muziek schrijven, dan zou die veel rustiger, 
filmischer klinken. Het heeft niet veel zin om 
mijn stijl te combineren met die van Balthazar, 
denk ik. Maar binnenkort trek ik voor een paar 
weken met een oud Volkswagenbusje naar 
Slovenië, op mijn eentje. Wie weet kom ik terug 
met materiaal voor eigen nummers.’

Eigen nummers
‘Straks trek ik met een oud Volkswagenbusje 

naar Slovenië, op mijn eentje. Wie weet kom 

ik terug met materiaal voor eigen nummers.’
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Professor
Sofie Van Bauwel

vakgroep Communicatie-
wetenschappen

Tv-reeksen zoals Twin Peaks hebben in de 
jaren 1990 – in de woorden van tv-expert 
Robert J. Thompson – een nieuwe golden 
age of television ingeluid. Televisiefictie 
– lange tijd beschouwd als een ‘inferieur’ 
medium – nam steeds meer elementen 
van de auteurscinema over en kreeg cine-
matografische kwaliteit. Reeksen zoals The 
Wire of Breaking Bad hebben rijke verhaal-
lijnen, met verschillende, met elkaar ver-
knoopte intriges en met gelaagde, ambigue 
personages. De scenaristen focussen ook 
op hun duistere kanten en plaatsen hen 
voor complexe morele dilemma’s.
 
Die reeksen zijn ook visueel aantrekkelijk: 
ze zetten niet altijd snelle montages in, 
maar gunnen zichzelf de tijd en de ruimte 
om de sfeer op te bouwen, om dilemma’s 

en contexten te tonen, om personages te 
laten evolueren. Met hun kwaliteitsambi-
ties trekken ze gereputeerde acteurs en 
ander talent aan. En makers zoals Matthew 
Weiner (The Sopranos, Mad Men) worden 
‘auteurs’ die hun stempel op hun werk 
drukken, zoals Scorsese of andere filmre-
gisseurs dat doen.
 
Al die factoren zorgen ervoor dat die 
tv-reeksen ook door een cultureel veel-
eisend publiek serieus worden genomen 
– niet als guilty pleasure, maar als cultureel 
verantwoord entertainment. Dat hoeft 
overigens niet te betekenen dat mensen 
minder zouden lezen. Televisiefictie wordt 
inclusiever en trekt een publiek aan dat 
vroeger maar weinig tv keek, maar ze houdt 
dat publiek niet per se weg van het boek.

Tv-series krijgen een cultureel veeleisend publiek

ZIJN TV-SERIES 
DE ROMANS VAN 

ONZE TIJD?

U
DENKT?
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Professor 
 Bart Keunen

vakgroep Letterkunde

De terugkeer van de grote vertellers

Je zou inderdaad kunnen zeggen dat 
reeksen zoals The Wire of The Sopranos de 
romans van onze tijd zijn – maar dan wel 
de roman in de traditie van de vertellen-
de, realistische, breed opgezette roman 
uit de 19de eeuw. Voor een deel heeft dat 
met technologische evoluties te maken. 
Dvd-boxen, digitale tv-abonnementen en 
streamingdiensten zoals Netflix maken 
een andere kijkervaring mogelijk. Vroeger 
moest je elke week op een vast tijdstip 
voor je tv postvatten, nu kun je één of 
meer seizoenen in één keer bekijken. Je 
bekijkt tv-reeksen zoals je een roman leest: 
wanneer en hoelang je dat zelf wilt. En je 
kunt ze ook naar hartenlust herbekijken.
 
Daardoor kunnen de makers bij de kijker 
op veel meer aandacht en concentratie 

rekenen. Ze zetten hun reeksen veel ambi-
tieuzer op: je krijgt complexe verhalen, met 
een kluwen van intriges en nevenintriges, 
meerstemmig verteld, met personages die 
niet meer van bordkarton zijn, maar die 
psychologisch geloofwaardig zijn uitge-
werkt. Ze besteden ook veel aandacht aan 
de setting en het milieu waarin het verhaal 
zich afspeelt. Er komt zelfs ruimte voor re-
portage en voor sociologische, filosofische 
en ideologiekritische reflectie. Gaandeweg 
slagen tv-reeksen er zo in om elementen te 
integreren die de roman de voorbije eeuw 
steeds meer heeft geweerd: de massacul-
tuur, maatschappelijke thema’s zoals mis-
daad of corruptie, de bedrijfswereld – alles 
wat grote 19de-eeuwse vertellers zoals 
Dickens of Zola wél nog in volle epische 
breedte behandelden.

Judith Van Dorpe 
Het ene medium (boek, tv, film, games, ...) doet 
het andere nooit verdwijnen. We lezen na jaren 

van tv nog steeds boeken en daar zullen tv-series niets 
aan veranderen. Misschien gaan we minder boeken lezen, 
aangezien we maar 24u op een dag hebben en steeds meer 
mogelijkheden om onze vrije uurtjes te vullen.
1 april om 11:47

Bart Viaene 
Ik vind het altijd vreemd om televisie of film 
te vergelijken met literatuur. Een roman kan 

je rechtstreeks binnenvoeren in de gedachtenspinsels, 
herinneringen, verlangens van een personage, wat beelden 
niet kunnen, of toch niet in die mate: beelden tonen de 
buitenkant, en laten je zo grofweg aanvoelen wat iemand 
denkt of voelt. Tv-series lijken me dus niet de romans van 
onze tijd, maar gewoon de films van onze tijd. Nu Hollywood 
en zo films maken voor een publiek van 12-jarigen, kun je 
voor intelligente cinema terecht bij tv-reeksen.
8 april om 12:41

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:
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Lees meer over UGent-alumna Patricia Vanneste op pagina 25.

Wie bleek 
- tot grote verbazing van  

Patricia Vanneste - 
ook fan van Balthazar?
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Jokerweek 2016

Ide Hiergens (2de master Stedenbouw): ‘De Joker-
week is een jaarlijkse traditie: er zijn dan geen lessen en 
docenten en studenten werken samen rond een vooraf 
afgesproken thema. Als apotheose werden op vrijdag 
voor het eerst de Jokerse Feesten georganiseerd, een 
festival met een expo van alle 15 projecten, optredens 
en een heuse kermiskoers.
 
Onze ateliers hadden we in en rond de autovrij gemaak-
te rectoraatsparking. Elke interventie moest iets blij-
vends opleveren. Zo hebben we in het verwilderde stuk 
groen achter het rectoraat met gerecupereerde vangrails 
de hoogtelijnen geaccentueerd. Met stoeltjes erop maak 

Interacties verkennen. 
Als actieterrein koos de Jokerweek dit jaar de 

buurt rond het rectoraat van de UGent.  

Van 21 tot 25 maart 2016 verkenden staf en 

studenten van de vakgroep Architectuur en 

Stedenbouw daar interactiemogelijkheden 

tussen stad en universiteit.

je van die rails zitbanken en wordt de wildernis een kwa-
litatieve ruimte. Voor de coöperatieve Roof Food hebben 
we bestudeerd welke daken van universiteitsgebouwen 
geschikt zijn om groenten op te kweken. Van gerecu-
pereerd hout maakten we zitbanken die na het festival 
eenvoudig kunnen worden omgetoverd tot bakken om 
in te tuinieren.  Zelf bereidde ik mee de Kermiskoers 
voor rond onze twee torens, de Boekentoren en de 
Sint-Pieterskerk: een groot succes, met 150 deelnemers 
(van wie 80 niet-UGent’ers), met een parcours dat zowel 
de stad als de universiteit aandeed. Het startschot klonk 
aan de kaai achter het rectoraat: zo toonden we meteen 
aan dat die kaai potenties heeft als alternatieve fietsas.’

‘ INTERVENTIES DIE 
BLIJVEN DOORWERKEN’

DIE DURFT DENKEN
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