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DE ALLERSTILSTE 
KAMER
Snak je naar stilte? Dan moet je in het nieuwe gebouw 
van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architec-
tuur in Zwijnaarde zijn: daar bevindt zich misschien wel 
de stilste kamer van Vlaanderen. De onderzoeksgroep 
Akoestiek gebruikt ze als meetkamer.
 
‘Technisch was het een hele uitdaging om ze te bouwen’, 
zegt professor Dick Botteldooren (vakgroep Informatie-
technologie). ‘De kamer bevindt zich namelijk in de 
kelder van een faculteitsgebouw met 12 verdiepingen. 
Ze  absorbeert geluiden met een frequentie tot 60 hertz. 
Onze oude meetkamer in het  Technicum absorbeert tot 
125 hertz, minder lage frequenties dus.’
 
Om te vermijden dat geluiden van buiten doordringen, werd 
de kamer uitgevoerd als een box in een box. Ze heeft twee 
dubbele deuren met een akoestische sas. De wanden en 
het plafond werden bekleed met een duizendtal kegels van 
melamineschuim – die kegelvorm elimineert de kans op 
reflecterend geluid. ‘De harde vloer reflecteert het geluid 
wél: daarom noemen we dit een halfanechoïsche ruimte. We 
gebruiken ze vooral om omgevingsgeluiden te reproduceren 
en ook buiten reflecteert de grond geluiden. We onderzoeken 
hier bijvoorbeeld hoe testpersonen verkeerslawaai ervaren 
en of die ervaring verandert met geluidschermen. Zo kunnen 
we de optimale geluidsomgeving helpen vormgeven.
 
Of je in de kamer gek wordt van de stilte? Niet echt. Het is 
wel vreemd om hier in je eentje te zitten en niets te horen. 
Dan kun je alleen maar denken. Misschien worden sommige 
mensen daar wel ongemakkelijk van?’
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DUURZAAM 
ÉN RENDABEL
Bioraffinage produceert hoogwaardige producten uit afval

Biomassa, en dan met name biomassacentrales, 

komen vaak minder positief in het nieuws. Toch is 

biomassa een erg veelbelovende grondstof, zegt 

professor Erik Meers. ‘Maar dan moet je er wel het 

maximum uithalen via bioraffinage.’

iomassa is een verzamelnaam voor alle grond
stoffen van plantaardige of dierlijke afkomst. 
'Momenteel wordt ze vooral gebruikt om ener
gie op te wekken door verbranding of vergis

ting', zegt Erik Meers (vakgroep Toegepaste Analytische 
en Fysische Chemie). 'Maar via bioraffinage valt er veel 
meer uit te halen.’

Kraken
‘De term raffinage is geleend van de petrochemie. Ook 
daar wordt de grondstof, aardolie, voor een groot deel 
omgezet in energie. Maar door de olie te “kraken” in 

verschillende andere grondstoffen, wordt er 
nog veel meer aan onttrokken. Plastics, asfalt, 
chemicaliën, noem maar op. Hetzelfde kun 
je ook met biomassa doen. Dat is ecologisch 
duurzamer want je gebruikt afval als grondstof. 
En het is ook economisch erg interessant.’
 
‘Neem nu gras. Je kunt dat vergisten om er 
energie uit te halen. Maar je kunt er eerst 
ook de vezels uit persen om daarmee allerlei 
materialen te produceren, van bloempotten 
tot isolatiemateriaal en kleding. Of je kunt 
het omzetten in methaan, als energie voor 
huishoudens of zelfs als groene brandstof voor 
auto’s op CNG – compressed natural gas. De 
mogelijkheden zijn eindeloos. En niet alleen 
het milieu vaart er wel bij, ook economisch zijn 
er voordelen. Heel wat organische afvalfracties 
die de maatschappij momenteel nog geld kos
ten, kunnen via bioraffinage nieuwe grondstof
fen opleveren.’

B
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Pure winst
‘Mensen denken misschien dat bioraffinage wat gerom
mel in de marge is. Maar de mogelijkheden zijn enorm. 
In Europa alleen al worden jaarlijks 2 miljard ton mest 
en tientallen miljoenen ton voedingsafval geprodu
ceerd. Zelfs het bermmaaisel van natuurbeheerders 
loopt in de miljoenen ton. Als we die afvalstromen 
kunnen omzetten in iets nuttigs, is dat pure winst.’
 
‘Je merkt dat er overal wat beweegt. Denemarken 
heeft nu het plan om 50% van alle mest om te zetten 
in energie en de reststof pas daarna als meststof te 

gebruiken. De Europese Commissie heeft 
ook in 2015 het Circular Economy Package 
gelanceerd: een pakket maatregelen die de 
transitie naar circulaire economie moeten sti
muleren. In september 2016 kwam Europees 
Commissaris Jyrki Katainen dat pakket nog 
toelichten aan de UGent. Ook de klassieke 
industrieën zoals metallurgie en chemie 
maken de transitie, zoals iedereen zelf kan 
ontdekken op onze  studiedag op 21 juni 2017 
(zie kader op p.8).’

EUROPESE 
BELEIDSMAKERS 
ADVISEREN
Professor Erik Meers:  
'De UGent coördineert 
de Biorefine Cluster 
Europe, die onder meer 
de Europese Commissie 
adviseert.'
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In Vlaanderen zijn ongeveer 40 grote ver
gistings   installaties actief. Ze zetten huishou
delijk en industrieel afval en landbouwafval 
om in energie. ‘Op zichzelf een waardevolle 
technologie’, zegt professor Jeroen Buysse (vak
groep Landbouweconomie), ‘maar ze is nog 
altijd sterk afhankelijk van overheidssubsidies.’
 
Het project TransBio wil daar iets aan doen. 
‘Mijn onderzoeksgroep heeft een aantal scena
rio’s uitgetekend die ervoor kunnen zorgen dat 
de vergisters economisch én voor het milieu 
meer toegevoegde waarde creëren. Dat kan bij
voorbeeld door ze flexibel in te zetten als back
up voor hernieuwbare energie. Windmolens 
werken alleen als het waait en zonnepanelen 

BIOREFINE CLUSTER 
EUROPE

1

4
VERGISTERS 
BETER INZETTEN

GERAFFINEERDE 
PROJECTEN

De UGent is op wereldvlak een koploper inzake 
het onderzoek naar bioraffinage. Om die kennis 
te valoriseren werd in 2014 de BioRefine Cluster 
Europe opgericht. De cluster wordt gecoördi-
neerd door de UGent maar omvat intussen al 26 
onderzoeksprojecten verspreid over 200 insti-
tuten in 20 landen. Alle projecten richten zich 
op toegepast onderzoek, in samenwerking met 
industriële partners.
 
‘Het idee achter de cluster was om niet zozeer 
instellingen te bundelen, maar wel de vele 
Europese onderzoeks projecten rond bioraffi-
nage’, zegt Erik Meers. ‘Samen kunnen we een 
grotere impact hebben en creëren we uiteraard 
ook meer zichtbaarheid. Met succes: in 2016 
hebben de projecten in de cluster voor meer 
dan 27 miljoen euro aan onderzoeksmiddelen 
aangetrokken.’
 
Een van de doelstellingen van de cluster is om 
beleidsmakers te informeren over het belang 
van bioraffinage. ‘Ook daar slagen we steeds 
beter in. De BioRefine Cluster Europe adviseert 
de Europese Commissie en heeft zitting in 
verschillende high level associaties, zoals de 
European Sustainable Phosphorus Group en de 
European Biogas Association.’
 
Meer info:
www.biorefine.eu

Op 21 juni 2017 organiseert de cluster de 
studiedag De Biofabriek van de Toekomst in 
de New Zebra (Gustaaf Callierlaan 232) in Gent. 
Deelname is gratis, inschrijving via de website 
is verplicht.



9999

weinig methaan halen. Als je dan subsidies geeft per 
hoeveelheid verwerkt afval, en niet voor het hoogwaar
dige product dat je eruit haalt, rendeert het niet om 
aan bioraffinage te doen. Kortom: pas als het beleids
kader wordt aangepast, zullen vergistingsinstallaties 
optimaal worden ingezet.’

alleen als de zon schijnt. Als je biogas zou 
produceren op piekmomenten zou dat de bio
gasinstallaties een stuk rendabeler maken.’
 
Ook de input en output van de vergisters kan 
nog een stuk beter, zegt Jeroen Buysse. ‘Door 
bioraffinage zou je bijvoorbeeld methaan uit 
het afval kunnen winnen. En aan de inputzijde 
kan nog veel meer worden ingezet op andere 
afvalstromen. Technologisch is dat allemaal 
mogelijk. ’
 
Vreemd genoeg is het de overheid die tegen
werkt. ‘Ze geeft groenestroomcertificaten 
per geproduceerde megawatt, waardoor de 
vergisters er geen belang bij hebben om alleen 
op piekmomenten te produceren. Bovendien 
kun je uit een kubieke meter afval maar heel 

2 AFVALWATER 
ALS FOSFORBRON

Fosfor is door de EU erkend als Critical Raw Material: 
een grondstof die belangrijk is voor de Europese eco
nomie, maar in Europa niet of nauwelijks kan worden 
ontgonnen. ‘Daardoor is Europa erg afhankelijk van 
China, NoordAfrika en de VS. Die afhankelijkheid wil 
men afbouwen’, zegt Erik Meers.

ENERGIE UIT MEST
Organische afvalstoffen kunnen 
via vergisting biogas opleveren.
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Toch is er wel degelijk heel wat fosfor in 
Europa aanwezig : in het huishoudelijk 
afvalwater. Onder meer mest en kunstmest 
bevatten veel fosfor, dat via landbouwgronden 
in ons oppervlaktewater terechtkomt. Dat leidt 
onder meer tot eutrofiëring: het water wordt 
te rijk aan voedingsstoffen, waardoor er grote 
hoeveelheden algen ontstaan die alle andere 
leven in het water verstikken.
 
Een tekort aan ‘nieuwe’ fosfor enerzijds, een 
teveel aan fosfor in ons oppervlaktewater an
derzijds: de rekening is snel gemaakt. ‘Daarom 
is eind april Phos4You opgericht. Dat is een 

project in samenwerking met grote waterzuive
ringsmaatschappijen in WestEuropa. Zij gaan 
nu via verschillende technologieën de fosfor 
uit het afvalwater halen, zodat die kan worden 
hergebruikt voor de productie van kunstmest. 
Het water wordt zuiverder en we krijgen er een 
fosforbron bij. Dubbele winst dus.’
 
De taak van de UGent bestaat er vooral in om 
de kwaliteit van de fosfor te monitoren. ‘Is 
de fosfor zuiver genoeg, zijn er geen andere 
bestanddelen die het gebruik in kunstmest 
kunnen verhinderen? Pas als we dat weten, 
kunnen we de fosfor effectief inzetten.’

De veevoederindustrie verwerkt op zichzelf 
al veel nevenstromen van de voedingsindus
trie, zegt professor Mia Eeckhout (vakgroep 
Toegepaste Biowetenschappen). ‘Tot 50% van 
het veevoeder is een bijproduct van de oliewin
ning of van de productie van voedingsmiddelen. 
En binnenkort komt daar misschien nog een 
andere stroom bij, gebaseerd op bioraffinage.’
 
‘Er zijn twee benaderingen om laagwaardige 
nevenstromen om te zetten in voedzame 
eiwitten. Op steekvaste producten als su
permarktafval kun je insecten kweken zoals 
de zwarte soldatenvlieg. De larven worden 
gevoederd met de afvalstromen. Zo helpen ze 
om een heel laagwaardige grondstof, normaal 
alleen goed om te vergisten, om te zetten in 
zeer eiwitrijk voedsel. De larven concentreren 
ook de laatste voedzame stoffen uit het afval. 
Onze vakgroep heeft aangetoond dat zulke 
larven een ruim aandeel van de soja in het 
veevoeder kunnen vervangen.’

3 VAN AFVAL 
TOT VEEVOEDER

VLOEIBAAR AFVAL VOOR EENDENKROOS
Met effluenten die anders worden geloosd kun je 
eendenkroos kweken, dat kan worden gebruikt in veevoeder.
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Vloeibare nevenstromen vragen een andere 
benadering. ‘Effluenten die normaal zouden 
worden gezuiverd en geloosd, kun je bijvoor
beeld gebruiken om eendenkroos te kweken: 
een plantje dat rijk is aan voedingsstoffen, 
gemakkelijk kan worden geoogst en kan wor
den gebruikt in veevoeder. Het concept is er, de 
realisatie maakt onderdeel uit van onderzoek 
binnen het Interregproject De Blauwe Keten.’
 
Die twee technieken zijn al erg veelbelovend, 
maar ze hebben nog meer mogelijkheden 
in petto. ‘Door verdere raffinage zou je uit 
de larven of het kroos zelfs producten uit de 
fijnchemie kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld 
microcomponenten die antibiotica in het vee
voeder kunnen vervangen en waar de dieren 
geen resistentie tegen opbouwen. Allemaal uit 
afval dat anders wordt vergist of geloosd.’
 
Voorlopig worden de larven en het eendenkroos 
nog niet industrieel gebruikt. ‘Maar we hebben 
bewezen dat het kan. Samen met de veevoeder
industrie gaan we nu kijken hoe we die nieuwe 
voedingsstoffen optimaal kunnen inzetten.’

4 DE KRINGLOOP
SLUITEN

Een van de grootste projecten binnen de BioRefine 
Cluster Europe (zie kader p.8) is het project AgroCycle. 
Dat heeft 25 partners uit de EU en China en probeert 
hoogwaardige producten te maken op basis van 
laagwaardig restmateriaal uit de landbouw. ‘Dat gaat 
van bioethanol uit afvalstromen met cellulose, over 
bioafbreekbaar verpakkingsmateriaal tot nieuw
soortige proteïnen: noem maar op’, zegt professor 
Stefaan De Neve (vakgroep Bodembeheer).
 
Nadat alle hoogwaardige stoffen uit de afvalstoffen zijn 
geraffineerd, blijft er nog altijd een restproduct over. 
‘Vaak kan dat restproduct dienen als bodemverbeteraar. 
Wij zoeken uit welke effecten die bodemverbeteraar 
heeft: hoeveel nutriënten komen er vrij, hoe stabiel zijn 
de organische stoffen, welke impact hebben ze op de 
bodemkwaliteit, is er een impact op het milieu door 
nitraatuitspoeling of broeikasgas emissies, enzovoort.’
 
‘Het is een heel dynamisch onderzoeksgebied. Door 
bioraffinage komen steeds meer producten op de markt, 
allemaal met een reststroom die eventueel kan dienen 
als bodemverbeteraar. We onderzoeken zelfs stoffen die 
bij het begin van het project nog helemaal niet in beeld 
waren. En als het lukt, hebben we de kringloop meteen 
volledig gesloten. Het landbouwafval is volledig verwerkt 
tot hoogwaardige producten en zelfs wat er aan het eind 
nog overblijft, kunnen we nog nuttig gebruiken.’ 

ALLE RESTJES BENUTTEN
De laagwaardige restproducten die na raffinage overblijven, 
kun je nog altijd verwerken tot bodemverbeteraar.
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Op zondag 8 oktober 2017 viert de UGent haar 

200ste verjaardag met iedereen die erbij wil 

zijn. Iedereen wordt UGent, tijdens een bruisend 

stadsfestival vol beleving en ontdekking, voor 

jong en oud.

IEDEREEN    UGENT !
Zondag

Na een live-uitzending op Radio 1 en de boekvoorstelling van 
‘Uit de ivoren toren’ wordt in de namiddag een UGent-as door 
de stad getrokken, van de Plantentuin aan het Citadelpark 
tot aan Het Pand in Onderbergen. Langs het traject word je 
getrakteerd op een boeiende mix: kinderworkshops, interac-
tieve demonstraties, experimenten, wetenschapsshows, korte 

lezingen, rondleidingen, een boekenmarkt enzovoort. Langs 
het parcours spelen studenten, personeelsleden en alumni 
van de UGent muziek en geven ze performances.

Het Sint-Pietersplein wordt een gezellig belevingsplein 
waar je terechtkunt voor een drankje en een hapje aan een 
van de vele foodtrucks, onder meer van UGent-student- 
ondernemers. Natuurlijk kun je ook het UGent-patrimonium 
bezoeken: de Aula, de Blandijn, de Plantentuin, de Volks-
sterrenwacht enzovoort.
 
Deze unieke dag wordt afgesloten met een spetterende 
show op het Sint-Pietersplein.

  Krijg les van je oude prof: alumni 
kunnen een les bijwonen van hun 
favoriete UGent-professor

  Science slam, een wedstrijd voor 
jonge onderzoekers die hun onder-
zoek op een aantrekkelijke manier 
aan een breed publiek presenteren

  UGent-onderzoekers vertellen in 
TED-achtige korte lezingen over 
de impact van hun onderzoek op 
de samenleving

  Kinderworkshops: leer pleiten als 
een advocaat, laat je teddybeer 
onderzoeken, speel detective met 
DNA enz.

  Een verhalencarrousel, met o.a. 
voorleessessies en een tentoon-
stelling van 'stoute' boeken in 
de Blandijn

  Science consultants: krijg advies 
over seks en relaties, voeding, 
consumentenrechten, sporten enz.

  Demo’s, o.a. over het gebruik van 
gaming en robots in de revalidatie

  Wetenschapspaleis, met o.a. een 
chemieshow, simultaan schaken 
en wiskundepuzzels

  Een lesmarathon met hapklare 
lessen over mensenrechten, her-
senen, statistiek, klimaat enz.

 200.ugent.be 

 #ugent200

UIT HET PROGRAMMA

8 oktober 2017
SAVE 

THE DATE
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Research Data Management 

(RDM), of het beheer van 

onderzoeksgegevens, is het nieuwe 

buzzword. Wat is het en waarom is 

het zo belangrijk? Antwoorden op 

negen vaak gestelde vragen.

WAT WORDT BEDOELD MET ONDERZOEKSGEGEVENS?
Myriam Mertens (Research Data Officer aan de 
universiteitsbibliotheek): ‘Sommige van die data 
kun je nooit meer reproduceren, hoewel ze grote 
historische of wetenschappelijke waarde hebben. 
Een archeologisch onderzoek of interviews 
met mensen die een uitstervende taal spreken, 
bijvoorbeeld: als je die gegevens kwijtraakt, kan je 
ze nooit meer opnieuw verzamelen.’

Professor Jan De Houwer (lid van de 
universitaire werkgroep Data Management): ‘Dat 
zijn alle gegevens die voortkomen uit onderzoek 
en waarop wetenschappelijke conclusies geba
seerd zijn: metingen, vragenlijsten, tekstuele of 
audiovisuele bronnen enzovoort. Het kan gaan 
om papieren gegevens, maar de jongste tijd ligt 
de klemtoon natuurlijk op digitale data.’
 

HAAL HET MAXIMUM 
UIT JE ONDERZOEK

Research Data Management
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WAT WORDT BEDOELD MET ONDERZOEKSGEGEVENS?

HAAL HET MAXIMUM 
UIT JE ONDERZOEK

het artikel dat eruit voortkomt. Iemand formuleerde 
het onlangs zo: een artikel is slechts de advertentie 
voor een onderzoek – de data zijn de essentie. In de 
nabije toekomst zal men je waarde als wetenschapper 
niet alleen afmeten aan je publicaties in wetenschap
pelijke tijdschriften, maar ook aan de kwaliteit van 
databewaring en het gebruik van je data door anderen.’
 
‘Dat is een echte omslag die je overal ter wereld ziet. 
Steeds meer tijdschriften vragen je datasets op en 
ook onderzoeksfondsen hechten er meer en meer 
belang aan. Tenslotte stoppen ze veel overheidsgeld 
in onderzoek. Als de onderzoeksgegevens dan alleen 
maar dienen om er één artikel mee te maken, is dat 
als return on investment soms wat weinig.’

WAAROM MOETEN 
DIE ONDERZOEKSDATA 
WORDEN ‘BEHEERD’?

Jan De Houwer: ‘Eigenlijk spreekt dat vanzelf. Data 
vormen de kern van je onderzoek, dus moet je er 
zorgvuldig mee omspringen. Zodat je zelf nog weet op 
welke gegevens je conclusies gebaseerd zijn, en zodat 
anderen je gegevens kunnen verifiëren, reproduceren 
en hergebruiken. Draag zorg voor je gegevens en haal 
er het maximum uit: daar gaat het om.’
 
‘Meer en meer worden data als integraal onderdeel van 
je onderzoek gezien – misschien zelfs belangrijker dan 
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VOLGENS WELKE 
REGELS WERKT RDM?

Myriam Mertens: ‘Het FAIR data concept, dat ook in 
de recent herziene editie van de European Code of 
Conduct for Research Integrity is opgenomen, vat het 
mooi samen. Data moeten waar mogelijk Findable, 
Accessible, Interoperable en Reusable zijn – vindbaar, 
toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar, zowel 
voor mens als machine. Dat houdt onder meer in dat 
ze niet alleen lang genoeg veilig bewaard moeten 
worden, maar ook makkelijk online terug te vinden, 
goed beschreven en voor anderen beschikbaar moeten 
zijn, een standaardformaat moeten hebben en klaar 
moeten zijn voor gebruik in verder onderzoek.’

IS RDM EEN RECENTE 
ONTWIKKELING?

Jan De Houwer: ‘Uit persoonlijke ervaring kan ik toch 
zeggen dat er vroeger slordiger met data werd om
gesprongen. Onderzoekers deden hun ding, schreven 
een artikel en dat was het. Er werd weinig aandacht 
besteed aan wat je later nog met die data kon doen 
en dataveiligheid was omzeggens onbestaande. De 

 meeste onderzoekers hadden hun data op hun 
pc staan, in het beste geval met een backup 
op een aparte harde schijf of een memorystick. 
Of op diskette! De gegevens van mijn eerste 
jaar als onderzoeker kan ik zelf niet meer 
 lezen. Of ik zou erg veel moeite moeten doen.’
 
‘Dan merk je de laatste jaren toch een heel ande
re attitude. In het lab worden de data op veilige 
shares bewaard. We maken ook veelvuldig ge
bruik van het Open Science Framework om data 
te delen die dan toegankelijk zijn voor iedereen 
– behalve als er ethische of juridische bezwaren 
zijn. Er wordt nu veel beter over nagedacht.’

HOE BEGIN JE MET 
HET BEHEER VAN 

ONDERZOEKSGEGEVENS?
Jan De Houwer: ‘Het belangrijkste is plannen. 
Vooraf nadenken over welke gegevens je gaat 
verzamelen en waarom – en over welke data 
je juist niet gaat verzamelen. Wat ga je ermee 
doen en hoe ga je ze bewaren? In het begin 
kost dat tijd, maar achteraf rendeert het. 
Wetenschappers worden steeds vaker door 
collega’s gevraagd om gegevens of tests door 
te sturen. Als je dan niet goed voorbereid bent, 
moet je alles opnieuw uitzoeken. Door je data 
goed te documenteren, maak je het jezelf 
gemakkelijk.’
 
Myriam Mertens: ‘Het is erg belangrijk dat je 
daarover nadenkt voordat je aan je onderzoek 
begint. De keuzes die je op dat moment maakt, 
zullen in sterke mate beïnvloeden wat later met 
je data kan gebeuren. Gebruik je een obscuur 
bestandsformaat, dan is de kans heel groot dat 
je gegevens na een tijd onleesbaar worden. Of 
je wil bijvoorbeeld de data van een enquête de
len, maar je beseft plots dat je je respondenten 
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niet om toestemming hebt gevraagd. Als je daar vooraf 
niet over hebt nagedacht, wordt het moeilijk.’
 
‘Aan de UGent bieden we onderzoekers trouwens 
een online data management planningtool aan: 
DMPonline.be. Die kun je gebruiken als checklist. Als 
je over elk van de stappen goed nadenkt, kom je al 
een heel eind.’

WAT ZIJN DE 
BELANGRIJKSTE STAPPEN?

 Een artikel is 
de advertentie voor je 
onderzoek – je data 
zijn de essentie  

Jan De Houwer: ‘In de eerste plaats moet je je data vei
lig bewaren. Je zou ervan schrikken hoe vaak onderzoe
kers hun data alleen op de eigen pc bewaren. Waanzin 
eigenlijk: één crash en alles is weg.’
 
Myriam Mertens: ‘Na afloop van het onderzoek 
kan het een goed idee zijn om je gegevens in een 
data  repository onder te brengen. Sommige daarvan 
richten zich op bepaalde vakgebieden, andere zijn 
meer generalistisch, zoals het Europese Zenodo. Het 
voordeel van betrouwbare archieven is dat ze je data 
niet alleen veilig opslaan en – zo nodig onder restric
ties – toegankelijk maken, maar ze ook voor de langere 
termijn bruikbaar houden. Bijvoorbeeld door bestands

formaten die onleesbaar dreigen te worden tijdig om te 
zetten naar nieuwere of meer duurzame formaten.’
 
‘Maar een goede dataopslag alleen is niet genoeg. Als 
je gewoon je gegevens ergens dumpt, raakt niemand 
er wijs uit. Je moet je data ook goed documenteren: 
beschrijven hoe je ze hebt geordend, welke codes je ge
bruikt, hoe je de data hebt verzameld en geanalyseerd. 
Kortom: alle beschrijvende en contextuele informatie 
geven zodat iedereen je gegevens kan begrijpen, evalu
eren en hergebruiken. Ook voor jezelf, om te voorko
men dat je achteraf detectivewerk moet gaan doen.’

KAN IEDEREEN 
ZOMAAR ANDERMANS 
DATA GEBRUIKEN?

Myriam Mertens: ‘De regels in de nieuwe Europese 
code voor wetenschappelijke integriteit, maar bij
voorbeeld ook in de Open Research Data Pilot van 
de Europese Commissie zeggen: je moet je data zo 
openlijk mogelijk delen, en zoveel als nodig bescher
men. Delen wordt dus de standaard, tenzij er legitieme 
redenen zijn waarom dat niet kan. Je kunt bijvoorbeeld 
niet zomaar persoonsgegevens te grabbel gooien.’
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Jan De Houwer: ‘Je moet er ook over nadenken wie 
de eigenaar is van de data. Veel onderzoekers denken 
dat zij de enige eigenaar zijn van hun onderzoek, maar 
vaak werd dat onderzoek gefinancierd door de over
heid of zijn er commerciële belangen mee gemoeid. 
Ook dat moet vooraf goed worden vastgelegd: wie 
is eigenaar en wie mag de data gebruiken? Het kan 
bijvoorbeeld niet dat een onderzoeker naar een andere 
onderzoeksinstelling overstapt en de unieke kopie van 
al zijn data meeneemt.’

investering die we volgens mij sowieso zullen moeten 
doen. De vraag van onderzoeksfondsen en dergelijke 
naar een performant RDM zal steeds luider klinken.’

MEER INFO
De beleidsverklaring Research Data Management van 
de UGent en veel  praktische informatie zijn te vinden via 
www.ugent.be/pp/nl/onderzoek/rdm

De online data management planningtool 
is te  vinden op dmponline.be

HOE VER STAAT DE UGENT 
INZAKE RESEARCH DATA 
MANAGEMENT?

Jan De Houwer: ‘Zeker in Vlaanderen zijn we een voor
trekker. De UGent heeft onlangs een beleidsverklaring 
over Research Data Management gepubliceerd met dui
delijke richtlijnen. Er is ook een pagina op het intranet 
met heel wat praktische tools en er zijn contactperso
nen voor wie met vragen zit.’
 
‘Het is uiteraard de bedoeling dat de UGent haar onder
zoekers ondersteunt bij het beheer van hun data. Dat 
zal geld kosten, want er moet in personeel worden ge
investeerd. En als steeds meer onderzoekers hun data 
op het universitaire netwerk gaan bewaren, zal dat ook 
investeringen in infrastructuur vergen. Maar het is een 

MOETEN OOK STUDENTEN 
AAN RESEARCH DATA 
MANAGEMENT DOEN?

Jan De Houwer: ‘Waarom zouden hun gegevens minder 
waard zijn dan die van iemand anders? Als je een on
derzoek doet waarvoor je data moet verzamelen, doe je 
dat het best meteen zoals het hoort. Natuurlijk spelen 
de promotoren daar een cruciale rol in.’
 
Myriam Mertens: ‘Hoe vroeger je begint met RDM, hoe 
gemakkelijker. Het wordt dan een tweede natuur. Als je 
niet van bij het begin de goede gewoonten aanleert, is 
het heel wat moeilijker.’ 

 Data delen 
wordt 
de standaard, 
tenzij er 
legitieme 
redenen zijn 
om het niet 
te doen  
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UNIVERSE

SNELLER ,  
HOGER , 
STERKER !
Van 21 tot 25 juni 2017 zet de UGent mee haar schouders onder de 21ste 

Europese Bedrijfssportspelen. Maïté Verloigne (vakgroep Bewegings- en 

Sportwetenschappen) stond vier jaar geleden liefst zeven keer op het podium.

'Ik heb altijd al graag gelopen, maar had nooit echt zin om er 
helemaal voor te gaan. In 2013 ben ik dan ook zonder al te 
steile verwachtingen naar de Europese Bedrijfssportspelen 
in Praag afgereisd. Ietwat overmoedig schreef ik me in voor 
zeven loopnummers, van 100 tot 5000 meter. Tot mijn eigen 
verbazing haalde ik telkens een medaille, waaronder twee 
gouden plakken. Mijn grote troef is dat ik op alle afstanden 
behoorlijk uit de voeten kan. Ik zal nooit weten hoe mijn leven 
was verlopen als ik destijds resoluut voor de atletiek had 
gekozen. Anderzijds: misschien is het net goed dat ik van jongs 
af puur voor het plezier heb gesport? Ik vind het in elk geval 
super dat ik als recreatief loper toch nog kan uitblinken.'
 
'Straks kom ik weer voor diezelfde zeven nummers aan de 
start. Intussen heb ik een zwangerschap achter de rug – 
ik heb er dus het raden naar of het niveau van toen er nog in 
zit. Ik zal sowieso alles geven. Waar het me brengt, zien we 

dan wel. Nu, goed presteren is leuk, maar de fijne contac-
ten met andere UGent'ers en met sporters uit alle hoeken 
van Europa zijn minstens zo belangrijk. Dit event sluit 
bovendien perfect aan bij wat ik elke dag in mijn job doe: 
als postdoctoraal onderzoeker aan de vakgroep  Bewegings- 
en Sportwetenschappen zet ik mensen ertoe aan om vaker 
uit hun luie zetel te komen, als voorbeeld van een gezonde 
levensstijl. Hopelijk kan ik door mijn deelname aan deze 
Spelen opnieuw flink wat Gentenaars overtuigen.'

Gent is de eerste Belgische gaststad van de 
Europese Bedrijfssportspelen. Meer dan 5.000 
sportievelingen wagen hun kans in 23 disciplines. 
De UGent vaardigt een 165-tal medewerkers af, 
aangevoerd door delegatieleider Dirk Van Haelter, 
secretaris van de raad van bestuur.
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STUDEREN 
MOET 
PLEZANT 
BLIJVEN
Studenten-
psychologen 
Sarah Vermeersch 
(links) en 
Suzy Even: 'Als 
je letterlijk ziek 
wordt van de 
stress, klopt er 
iets niet.'
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PAK JE 
FAALANGST AAN !

Studentenpsychologen 

over studiestress

Met de examenperiode is weer het moment van 

de waarheid aangebroken. In moeilijke omstandig-

heden is het zaak om je niet door stress te laten 

verlammen. Studentenpsychologen Suzy Even en 

Sarah Vermeersch helpen je op weg.

aalangst is letterlijk angst om te mislukken’, 
steekt Suzy Even (afdeling Studieadvies) van 
wal. ‘Het probleem kan de kop opsteken als je 
iets groots of belangrijks moet presteren en 

je onzeker bent over het resultaat. Iedereen worstelt 
daar wel eens mee. Maar als het geregeld terugkeert en 
je daardoor onder je niveau gaat presteren, kan je er 
beter iets aan doen.’
 
Een waaier van symptomen
‘De signalen dat er iets grondig fout zit, kunnen 
heel divers zijn’, zegt Sarah Vermeersch (afdeling 
Studieadvies). ‘Bij sommige mensen leidt een te hoog 
stressniveau vooral tot fysieke klachten: migraine, 
hartkloppingen, zweten, trillen, maag en darmproble
men, slapeloosheid … De angst zet zich gewoon vast 
op je zwakste plek. Bij andere studenten manifesteren 
de problemen zich vooral op cognitief niveau. Ze slaan 
zo hard aan het piekeren dat ze zich nauwelijks nog op 
de leerstof kunnen focussen. Ze raken in de ban van 
doem of rampdenken, raken snel geïrriteerd, krijgen 
een uitgesproken negatief zelfbeeld en zien alles 
zwartwit. Kortom, ze hebben geen gezonde kijk meer 
op hun studies. En dan zijn er ook nog gedragsmatige 
symptomen: omdat je kost wat kost wil slagen, steek je 

onredelijk veel tijd in je cursussen en mijd je angstval
lig elke ontspanning. Of je hoopt de angst de loef af te 
steken door letterlijk van je cursussen weg te vluchten.’
 
Suzy Even: ‘Het is zeker niet zo dat alleen beginnende 
studenten faalangst krijgen. Het is ook niet omdat je 
jaar na jaar slaagt dat je probleemloos en constructief 
bezig bent. Onderhuids kan de druk zich ongemerkt al
maar verder opstapelen. Tot de emmer plots overloopt 
en je compleet blokkeert. Mensen vergeten soms dat 
studeren echt wel plezant moet blijven. Als je er letter
lijk ziek van wordt, klopt er iets niet.’
 
Multifactoriële oorzaken
Sarah Vermeersch: ‘Faalangst kan tal van oorzaken 
hebben en vaak gaat het om een combinatie van facto
ren. Misschien sloeg je aan het twijfelen na een negatief 
studieadvies of een onverwachte faalervaring? Als je dat 
niet kan relativeren, kan het zulke grote proporties aanne
men dat je het niet meer onder controle krijgt. Vaak is er 
ook sprake van een zekere – mogelijk onbewuste – druk 
vanuit de directe omgeving. Als je ouders verwachten 
dat je goed zal scoren of als je een briljante oudere broer 
hebt, kan dat ontmoedigend werken. Daarbij komt nog 
dat presteren in onze maatschappij de norm is geworden. 
We hebben de neiging om onszelf voortdurend met an
deren te vergelijken en willen per se bij de besten horen.’
 
Het goede nieuws is: doorgaans kan je je faalangst echt 
wel leren beheersen. Suzy Even: ‘De sleutel ligt bij een 
correcte inschatting van je probleem. Als je de vermoe
delijke oorzaak kan opsporen, kan je gericht aan een 
oplossing werken.’

F
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 Je stress kan het het gevolg zijn van 
een onrealistische planning. Als je 

doelen vooropstelt en die telkens opnieuw 
niet haalt, raak je onvermijdelijk in paniek 
en verlies je op den duur alle zin om door 
te gaan. Die patstelling kan je doorbreken 
door je ambities grondig bij te stellen. Als je 
bijvoorbeeld je concrete doelen halveert, kan 
je jezelf misschien makkelijker motiveren om 
nog wat langer door te werken en krijg je net 
meer gedaan dan je eerst had gedacht.

Het kan ook aan je studiemethode 
liggen: misschien studeer je te globaal 

of juist te detaillistisch? Ben je een crack in 
onderlijnen en cursussen samenvatten maar 
kom je nooit toe aan het echte verwerken? 
Weet je eigenlijk wel hoe je grote hoeveelhe-
den leerstof moet aanpakken? Maak daarom 
eens een afspraak met een studiebegeleider: 
mogelijk ben je in de praktijk meer bezig 
met pogingen om je angst onder controle te 
houden dan met de eigenlijke inhoud.

Of schort er iets aan je studiehouding? 
Begin je automatisch te stressen als 

het te traag gaat of als je iets niet meteen 
begrijpt? Besef dat de lat nu eenmaal een 
stuk hoger ligt dan in het middelbaar. Het 
is normaal dat het al eens wat langer duurt 
om een taai hoofdstuk uit te pluizen.

1

2

3

4

5

Spruit je faalangst veeleer voort uit bepaal-
de negatieve denkpatronen? Ga je altijd 

uit van het meest ongunstige scenario, trek je 
graag algemene conclusies uit een kleine misser, 
heb je alleen oog voor informatie die je eigen 
negatieve visie bevestigt? Probeer je studies eens 
met een andere bril te bekijken. Pas als je weer 
helder kan denken, kan je opnieuw constructief 
gedrag stellen.

Uit de faalangst zich vooral in fysieke 
 klachten? Dan loont het zeker de moeite om 

je bepaalde relaxatietechnieken eigen te maken, 
zoals de buikademhaling. Zaak is om je lichaam 
opnieuw meer in rustmodus te brengen. Zo kan je op 
een rationelere manier naar de situatie kijken. Hoe 
meer het activatiesysteem van je lichaam in werking 
moet treden, hoe sneller dat namelijk ook effectief 
zal gebeuren. Je hebt almaar kleinere triggers nodig 
om stresshormonen aan te maken en dat is natuur-
lijk een nefaste evolutie.

Is uitstelgedrag je grote boosdoener?  
Ben je een crack in het vinden van 

allerhande nevenactiviteiten om vooral niet te 
moeten studeren? Leg voortaan concreet vast 
wat je tegen wanneer wil bereiken en hoe je dat 
wil doen. Definieer ook de mogelijke obstakels 
en bedenk al op voorhand een oplossing. Met de 
juiste zelfcontroletechnieken krijg je de typische 
afleiders en uitstelsmoezen wel klein.

6

TEGEN 
STRESS7 TIPS
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 Het goede nieuws:  
als je de oorzaak  
van je faalangst vindt, 
kun je hem de baas! 

7 Ben je zo’n perfectionist die 
alles zo goed wil doen dat zijn 

missie wel moét mislukken? Jammer 
genoeg is volmaaktheid niet van deze 
wereld. Probeer wat meer in gradaties 
te denken en niet in uitersten. Aan-
vaard dat het net heel normaal is om 
fouten te maken. Durf te falen! Zakken 
voor een examen is niet het einde van 
de wereld – best mogelijk dat je toch 
nog behoorlijk vlot je diploma haalt. 

www.ugent.be/studentenpsychologen

FAALANGST PROFESSIONEEL AANPAKKEN

Kan je best wat professionele 
hulp gebruiken om je studiestress 
beter onder controle te krijgen?

De studentenpsychologen van de 
UGent bieden zowel faalangsttrai-
ningen van het korte type (twee 
uur) als van het lange type (vijf 
sessies) aan. De eerste formule 
reikt je enkele nuttige tips aan om 

wat meer zelfredzaam te worden, 
bij de tweede worden die adviezen 
ook actief ingeoefend. Je kan ook 
individueel (op afspraak) terecht 
bij de studentenpsychologen of op 
het monitoraat van je faculteit.
 

www.ugent.be/student/nl/
studeren/studiebegeleiding
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‘ SPREKEN VOOR 
WIE HET ZELF NIET 
GEZEGD KRIJGT’
Advocate Nina Van Eeckhaut

UGent-alumna Nina Van Eeckhaut 

is goed op weg om in het spoor 

van haar vader Piet een van 

de strafste strafpleiters in 

Vlaanderen te worden. ‘Ik heb niet 

de ambitie om de hele wereld 

te veranderen – ik ben altijd blij 

als ik iemands wereld een klein 

beetje kan veranderen.’
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‘ SPREKEN VOOR 
WIE HET ZELF NIET 
GEZEGD KRIJGT’

e vader was een van de bekendste 
strafpleiters van Vlaanderen. Lag het voor jou 
voor de hand om Rechten te studeren?
Nina Van Eeckhaut: ‘Ja, eigenlijk wel. Al heb ik 

de liefde voor taal ook geërfd van mijn moeder, die na 
haar studies Romaanse Filologie verder studeerde aan 
de Sorbonne. Taal is een belangrijk werkinstrument 
voor mij. Woorden kunnen zalven en wonden verzach
ten. Tegelijk kunnen ze even scherp snijden als een 
mes. Een van de ergste dingen die me zouden kunnen 
overkomen, is afasie krijgen. Niet meer kunnen ver
woorden wat je ziet, denkt, voelt: dat lijkt me de hel.’
 
Was je een voorbeeldige studente?
‘Ik ging graag naar de les, want ik heb zowel een visueel 
als een auditief geheugen. Als ik goed oplette in de les, 
was het achteraf alsof ik de stof al eens geblokt had. Ik 
ben ook wel een beetje een studax, een nerd misschien 
— voor mij is dat een eretitel. Ik hou ervan om moei
lijke materie onder de knie te krijgen. We hadden ook 

heel boeiende professoren: Johan Gerlo, Hubert Bocken, 
en vooral Eddy Wymeersch. Vennootschapsrecht is 
een vervanmijnbedshow, maar als hij lesgaf, kwam 
de materie echt tot leven. Je zag zo Carlo De Benedetti 
aandelen bijdrukken in de kelder van de Generale 
Maatschappij. Heel fascinerend. Ik haalde dan ook een 
17 op het mondeling examen. “Heel sterk, juffrouw,” zei 
hij, “maar ge klapt zo Gentsch!” (lacht). Ook de cursus 
rechtsfilosofie van de betreurde Koen Raes sprak me 
enorm aan.”
 
Is het studentenleven dan wat 
aan jou voorbijgegaan?
‘De eerste jaren ging ik vooral uit in het weekend. Ik was 
toen nog samen met mijn eerste “serieuze” lief. We had
den een vriendenkring waarmee we naar diverse dan
cings trokken. Daar is abrupt een einde aan gekomen in 
de eerste master. Mijn lief en ik zijn uiteen gegaan en 
iemand uit ons vriendengroepje is omgekomen in een 
 autoongeluk. Die twee gebeurtenissen vormden een 

J

VADER ALS 
LEERMEESTER
‘Mensen kunnen me geen 
groter plezier doen dan te 
zeggen dat ik op mijn vader 
lijk. Ik ben ontzettend 
trots op hem en heb 
enorm veel van 
hem geleerd.’
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keerpunt in mijn jonge leven. Vanaf de licenties heb ik 
meer vrienden gemaakt aan de universiteit zelf en heb 
ik me in het studentenleven gestort. Nog altijd voel ik 
heimwee als ik voorbij de Overpoort rij.’
 
Je liep stage bij je vader. Heb je nooit een ander 
kantoor overwogen?
‘De studenten stonden bij wijze van spreken tot aan de 
Leie aan te schuiven om de stiel te mogen leren van 
mijn vader. Ik wou niet vanuit een soort misplaatste 
trots naar een ander kantoor stappen. Was hij tien jaar 
jonger geweest, dan had ik dat misschien overwogen. 
Maar evident was het niet om met hem samen te wer
ken, want ik woonde toen nog thuis. Het was niet altijd 
gemakkelijk om ons professionele leven te scheiden 
van ons privéleven.’
 
Een beroemde strafpleiter hebben als vader, 
is dat een voor- of een nadeel?
‘Beide. Aan de ene kant moest ik me twee keer zo hard 
bewijzen. Aan de andere kant ben ik ook ontzettend 
trots op hem. Mensen kunnen me geen groter plezier 
doen dan te zeggen dat ik op hem lijk. Ik heb ook 
enorm veel van hem geleerd. Mijn vader kon mensen 
urenlang boeien omdat hij zo belezen was. Hij citeerde 
uit de meest uiteenlopende bronnen, van de Bijbel 
tot opera’s en tvseries zoals Boston Legal. Zelf hou 
ik het meestal beknopter, al citeer ik ook graag. Vorig 
jaar heb ik een verpleegster verdedigd die beschuldigd 
werd van poging tot moord op haar moeder die aan 

alzheimer leed. Ik heb toen een citaat voorgelezen uit 
Erwin Mortiers Gestameld Liedboek, waarin hij schrijft 
over de aftakeling van zijn moeder. Als hij het zo mooi 
verwoordt, waarom zou ik dan nog een ander beeld 
gebruiken?’
 
Heb je ooit een academische carrière overwogen?
‘Nooit, al is de vraag wel gekomen. Ik denk niet dat ik 
op de hotlist van elke professor stond, maar ik was wel 
bij de eersten in mijn jaar. Bij de proclamatie versche
nen de eerste drie namen op een groot scherm in de 
aula. Ik weet nog hoe mijn vader een overwinnings
gebaar maakte. Een van de mooiste momenten van 
mijn leven. Maar ik hou heel veel van pleiten. En ik heb 
misschien de ambitie niet om de wereld te veranderen, 
maar ik ben altijd wel heel blij als ik de iemands wereld 
een klein beetje kan veranderen. Wanneer iemand door 
mijn bijdrage in zijn eigen bed wakker wordt in plaats 
van in de gevangenis.’
 
‘Ik verdedig ook vaak jongeren die een misdrijf hebben 
gepleegd of in die zich een verontrustende opvoedings
situatie bevinden. Het geeft me veel voldoening als ik 
daar een beetje kan bijsturen. Of als ik bij het bemidde
len tussen scheidende partners een mooi akkoord over 
de kinderen uit de brand kan slepen. Ik ben niet het 
type advocaat dat olie op het vuur zal gooien.’
 
Verdedig je even graag een dader als 
een slachtoffer?
‘Er moet toch minstens schuldinzicht zijn. Het is best 
zwaar om een dader te verdedigen. Je staat er alleen 
voor, één tegen allen. Als ik eens een verkrachter heb 
verdedigd, krijg ik de volgende dag drie mails. Dat ik of 
mijn dochter – die ik niet heb trouwens – zelf maar eens 
verkracht moesten worden. Mensen begrijpen niet dat je 
niet de feiten verdedigt, maar de mens achter de feiten.’
 
‘Het spreekt evenmin vanzelf om een slachtoffer te 
vertegenwoordigen. Je kunt nooit winnen. De doden 
komen nooit meer terug. Al vind ik het wel mooi om 

MADE@UGENT

Nina Van Eeckhaut
° 1979 
Master in de Rechten 
(2002)
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te streven naar gerechtigheid voor het slachtoffer. 
Eigenlijk komt het telkens op hetzelfde neer: de dingen 
verwoorden voor diegenen die het niet gezegd krijgen, 
omdat ze te emotioneel zijn bijvoorbeeld, of niet zo 
spreekvaardig.’
 
De overheid wil minder rechtszaken voor 
de volksjury brengen. Een goede beslissing?
‘Absoluut niet. Ik heb niets tegen beroepsrechters, 
maar bij assisen wordt een grondig onderzoek ter 
zitting gehouden. Ik heb twintig assisenzaken gepleit 
en soms zag ik een proces kantelen omdat een getuige 
in de rechtbank zijn uitspraken nuanceert. Als getuigen 

worden ondervraagd meteen na een passionele moord, 
dan is de pijn nog zo rauw dat ze uitspraken doen waar 
ze later wat op terugkomen. Ook het argument dat een 
volksjury makkelijk te beïnvloeden is, gaat voor mij niet 
op. De mondige burger uit het postDutrouxtijdperk 
laat zich niets op de mouw spelden.’
 
Geloof je nog in goed en kwaad?
‘Ja, ik geloof echt dat er mensen zijn die puur boosaar
dig zijn. Die mensen weiger ik te verdedigen. Maar dat 
zijn uitzonderingen. Eigenlijk zie ik de mensen graag. 
Dat is ook de reden waarom ik dit beroep nog altijd 
met zoveel passie doe.’ 

 Niet meer kunnen 
verwoorden wat 
je ziet, denkt, voelt: 
dat lijkt me de hel 
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U DENKT?

‘ HET BOEDDHISME 
HELPT ME OM 
TE RELATIVEREN’
Professor Petra De Sutter (vakgroep Uro-
gynaecologie) is fertiliteitsexpert, senator voor 
Groen en parlementslid in de Raad van Europa.
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DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 10 vragen voor, 

een mix van persoonlijke vragen en 

vragen over zijn of haar vakgebied.

  1    U bent een aanhanger van het boeddhisme. 
Wat fascineert u daarin?

Voor mij is het een bron van inzicht, niet van rituelen 
of religiositeit. Het helpt me om te relativeren, de 
innerlijke rust te bewaren en onthecht te raken door 
verlangens los te laten, volgens het boeddhisme de 
bron van alle lijden.
 
 2   Welke goede raad zou u aan 

uw jongere zelf geven?

Wacht niet tot je 40 bent om te worden wie je bent, 
om hart en hoofd te verzoenen, je te durven bevrijden 
van conventies, vooroordelen, angsten en verkeerde 
zelfbeelden.
 
 3  Moet draagmoederschap kunnen?

In het UZ Gent hebben we prachtige voorbeelden 
van vrouwen die draagmoeder werden omdat ze een 
zus of vriendin wilden helpen. Daarna bleven ze als 
favoriete tante nauw bij het kind betrokken. Ja dus, op 
voorwaarde dat alles correct gebeurt: de draagmoe
der mag niet anoniem zijn en het mag niet om een 
commerciële transactie gaan.
 
 4   U vindt dat het onderwijs te weinig aandacht 

besteedt aan vruchtbaarheid. Hoezo?

Jongeren leren – terecht – veel over contraceptie 
en soa’s, maar weinig over vruchtbaarheid. Dat het 
bijvoorbeeld niet verstandig is om kinderen nodeloos 
lang uit te stellen. Veel vrouwen denken dat ze me
teen zwanger worden als ze stoppen met contracep
tie. Dat is niet altijd zo en zeker bij oudere vrouwen 
zijn vruchtbaarheidsproblemen niet altijd medisch op 
te lossen.

 
 5   Moeten we anonieme spermadonatie verbieden?

Als je een spermadonor zoekt, heb je in België twee 
mogelijkheden: zelf een kennis als donor aandragen 
of via een spermabank een anonieme donor zoeken. 
Identificeerbaar donorschap kan juridisch niet. Laten 
we daar eerst werk van maken, liever dan anonieme 
donatie te verbieden, want dan krijg je misschien 
ouders die voor hun kind verzwijgen dat het met 
donorsperma is verwekt, uit angst dat het contact zal 
zoeken. Als je ouders uitlegt waarom het belangrijk is 
dat een kind zijn genetische vader kent, zullen ze op de 
duur wel minder vaak voor anonieme donoren kiezen.
 
 6   Geen spijt van uw keuze voor de politiek?

Zeker niet. Als arts en wetenschapper kon ik het 
beleid inspireren, onder meer in adviesorganen. Maar 
als je het beleid écht mee wil maken, moet je in de 
politiek gaan. Vooral in de Raad van Europa voel ik 
me in mijn sas: ik kan er mijn visie verdedigen op 
reproductieve gezondheid, migratie, holebi en vrou
wenrechten enz. De politiek heeft mij uit mijn ivoren 
toren gehaald – ik haal er veel voldoening uit.
 
 7   Wat doet u om u te ontspannen?

Zodra ik even tijd heb, mediteer ik. Maar ik speel ook 
cello en waai graag uit in de natuur.
 
 8  Waarover zullen we ons over 50 jaar schamen?

Dat we in Europa op crisissen zo verkrampt reageren, 
alle solidariteit overboord gooien en ons terugplooi
en op onze eigen identiteit en alles wat van buitenaf 
komt als een bedreiging zien.
 
 9  Uw favoriete boek?

Sinds ik A la recherche du temps perdu van Marcel 
Proust heb gelezen, savoureer ik regelmatig enkele 
pagina’s opnieuw.
 
 10   Wat is uw guilty pleasure?

Lekker eten, met een glaasje wijn erbij. Ik ben een 
Bourgondiër!
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QUOTE

Zo reageert alumna Nina Van Eeckhaut als ze weer eens kwade mails krijgt. 
Lees meer op p. 24

‘ MENSEN BEGRIJPEN NIET 
DAT JE NIET 
DE FEITEN VERDEDIGT , 
MAAR DE MENS 
ACHTER DE FEITEN .’
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onder meer gevraagd of ze zin zouden hebben om een 
instrument te leren bespelen, te leren tekenen of boetseren 
of woordklas te volgen. Ook werd gepeild naar hun gender-
identificatie en naar de druk die ze voelen om aan gender-
stereotypes te voldoen: hoe zouden andere jongens reageren 
als jij iets zou leren wat doorgaans alleen meisjes leren?
 
Wat bleek: jongens die zichzelf als een “typische jongen” 
zagen en meer druk voelden om zich aan genderstereo-
types te conformeren, toonden minder interesse voor 
muziek, kunst en drama. Culturele voorkeuren worden dus 
al vroeg gekleurd door genderidentificatie en conformi-
teitsdruk. Zulke breuklijnen groeien dan bij volwassenen 
uit tot een kloof in highbrow cultuurparticipatie.’

DIE DURFT DENKEN

In de opera tref je vaker vrouwen 

dan mannen. Hoe komt dat? 

Susan Lagaert (vakgroep Sociologie) 

komt met een verklaring.

ECHTE 
JONGENS 
DANSEN 
NIET?

‘Vrouwen participeren vaker aan highbrow culturele activi-
teiten – opera, ballet, poëzie: dat blijkt uit alle empirische 
studies. Cultuursociologische verklaringen daarvoor fo-
cussen op volwassenen – terwijl je zulke verschillen al bij 
adolescenten vindt: welke jongen hoorde nooit dat ballet 
“iets voor meisjes” is?
 
Die verschillen hangen samen met de genderidentiteit, ver-
moedde ik. Tijdens koffiepauzes praatte ik erover met mijn 
collega Wendelien Vantieghem, die in het Pocrustes-project 
onderzoekt hoe genderconformerend gedrag samenhangt 
met het schools functioneren van jongeren. Zij suggereer-
de me om mijn hypotheses te testen met de data van dat 
project. In het Procrustes-project werd jongeren van 12 en 13 
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