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DE LITERAIRE 
STEMPEL 
VAN DE UGENT
Misschien heb je op zondag 8 oktober, tijdens 
‘Iedereen UGent!’, Tom Lanoye aan het werk gezien. 
Hij beet de spits af van een voordrachtenreeks met 
literaire alumni die past in het feestprogramma dat 
de faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor ‘200 jaar 
UGent’ organiseert.
 
Professor Yves T’Sjoen (vakgroep Letterkunde): ‘We no-
digen een plejade van 19 schrijvers uit, onder wie Stefan 
Hertmans, Erwin Mortier, Herman Brusselmans, Els Moors, 
Pol Hoste, Miriam Van hee, Johan de Boose en Heleen 
Debruyne. Als je de volledige lijst bekijkt, merk je dat 
oud-studenten van de UGent echt wel hun stempel op 
de hedendaagse literatuur hebben gedrukt. De schrijvers 
reflecteren over hun studietijd en de rol van de universiteit 
in de samenleving en lezen voor uit eigen werk. Onze 
studenten lezen vooraf in werkgroepen teksten van de 
schrijvers, bereiden de interviews voor en gaan op het 
podium in discussie met de sprekers.’
 
‘De lezingencarrousel wordt aangeboden door de Per-
manente Vorming Letterkunde, Filologica, de alumni-
vereniging Bond van Gentse Germanisten en De Krook. 
Dankzij de financiële steun van de faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte, de vakgroep Letterkunde en het Vlaams 
Fonds voor de Letteren hebben we het ambitieuze plan 
kunnen realiseren.’
 
Tot 8 mei kan je nog 18 schrijvers aan het woord horen. 
De lezingen zijn gratis en vinden plaats op dinsdag-
avond in auditorium 2 Franz Cumont (Blandijnberg 2), 
 telkens van 20 tot 22 uur. Het volledige programma:  
www.taalenletterkunde.ugent.be/permanentevorming



4 DURF DENKEN

BEZORG JE GEGEVENS AAN:

Magazine Durf Denken, 
p/a directie Communicatie en Marketing,
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent
NAAM:

IK BEN:

° personeelslid aan de UGent

° student aan de UGent

°  alumnus van de UGent 
(vereniging:  )

° schenker aan de UGent

° geen van bovenstaande

ADRES: 

(voor personeelsleden is enkel verzending naar het dienstadres mogelijk)

Je vindt elke editie van het magazine Durf Denken via

durfdenkenmagazine.ugent.be

NEEM EEN GRATIS 
ABONNEMENT !

DURF DENKEN is het magazine van de Universiteit Gent en verschijnt tien keer per jaar 

|  Redactieadres | Directie Communicatie en Marketing UGent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 

9000  Gent, communicatie@ugent.be |  Verantwoordelijke uitgever | Rik Van de Walle, 

rector UGent |  Coördinatie| Leen van Remortel |  Redactie &  realisatie| Jansen & Janssen 

Creative Content, www.jaja.be |  Fotografie | Dries Luyten, Wouter Vervaeken DURF DENKEN 
wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier vervaardigd uit 100%  gerecycleerde, FSC-

gecertificeerde vezels.

ONLINE

Vechten tegen de griep
Krijgen we hem ooit
de wereld uit?

Kort
Een gedenkmunt voor de UGent
en de Universiteit van Vlaanderen

INHOUD
6

13

24



5

‘Gelukkig zijn,
daar draait het om’
Alumna Hadiel Holail Mohamed
 
UDenkt?
10 vragen voor
Lieven Eeckhout

100 jaar op je laptop?
Gelukkig is er 
de supercomputer

Timmeren  
aan je carrière
10 jaar Doctoral Schools
 
Kinderen van De Sterre
Laura Cecat, kinderbegeleidster
bij Kinderopvang UGent

Kinderen op de vlucht
CESSMIR onderzoekt
hun psychosociaal welzijn

19 28

14 24

20 31

6

28 14

31



VECHTEN TEGEN  
DE GRIEP

Krijgen we hem ooit de wereld uit?



O
ver griep bestaan nog altijd heel 
wat misverstanden. Wat is, om maar 
iets te zeggen, het verschil met een 
verkoudheid?

Kristien Van Reeth: ‘Het zijn allebei infec-
ties van de luchtwegen, maar ze worden door 
verschillende virussen veroorzaakt. Over het al-
gemeen is een verkoudheid veel minder ernstig, 
met symptomen van aantasting van de boven-
ste luchtwegen zoals een loopneus of verstopte 
neus, niezen en keelpijn. Griepvirussen kunnen 
zichzelf ook in de longen vermeerderen en 
leiden tot een longontsteking en andere compli-
caties. Mensen voelen zich vaak heel slecht door 
de bijbehorende ontstekingsreacties, met onder 
meer hoge koorts en koude rillingen, spierpijn 
en extreme vermoeidheid. Voor gezonde men-
sen is de griep niet dodelijk, maar mensen met 
onderliggende gezondheidsproblemen, zoals 
hartpatiënten of oudere mensen, zijn extra 
vatbaar voor ernstige verwikkelingen.’
 
Sommigen hebben erg veel last van een 
griep, anderen niet. Hoe komt dat?
Xavier Saelens: ‘Immuniteitsverschillen spelen 
een rol. Af en toe ontdekt men een genvariant 
die mensen meer of minder vatbaar maakt 
voor het griepvirus. Waarschijnlijk zijn er elk 
griepseizoen mensen die wel besmet zijn met 

Het snotterseizoen komt eraan: binnenkort 

lopen we met z’n allen weer het risico 

op een fikse griep. Verschillende UGent-

onderzoeksgroepen proberen daar iets aan te 

doen. Maar de griep is een taai beestje, zo blijkt.

AAN HET WOORD

Professor Isabel Leroux-Roels  
(vakgroep Klinische Biologie, Micro biologie 
en Immunologie) is het hoofd van het 
Centrum voor Vaccinologie (CEVAC), dat 
de veiligheid en efficiëntie van innovatieve 
vaccins analyseert. 

Professor Xavier Saelens  
(vakgroep Biomedische Moleculaire 
Biologie en VIB) verricht basis-
onderzoek naar nieuwe vaccins 
tegen griepvirussen en andere 
respiratoire virussen.

Professor Kristien Van Reeth (vakgroep 
Virologie, Parasitologie en Immunologie 
van de faculteit Diergeneeskunde) ge-
bruikt het varken als biomedisch model 
voor onderzoek over griepvirussen en 
-vaccins bij het varken en de mens.
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het griepvirus maar geen noemenswaardige sympto-
men hebben. Zij gaan dus ook niet naar de dokter.’
 
Kristien Van Reeth: ‘De belangrijkste factor is waar-
schijnlijk de hoeveelheid cytokinen, een soort ontste-
kingsmediatoren, die worden vrijgesteld in de lucht-
wegen. Die zijn belangrijk voor de afweer tegen het 
virus. Maar soms gaan ze in overdrive, vooral bij jonge 
mensen. Die voelen zich dan heel ziek.’
 
Valt er iets aan doen?
Isabel Leroux-Roels: ‘Antivirale middelen tijdens de 
griepaanval helpen nauwelijks. Een vaccinatie vooraf 
wel. In de VS en Canada wordt iedereen aangeraden 
om een griepprik te halen, in België concentreren 
we ons op drie groepen. Ten eerste risicopersonen, 
zoals zwangere vrouwen in hun tweede en derde 
trimester, 65-plussers, personen met een chronische 
ziekte, ook als die onder controle is, of mensen in 
een instelling. Ten tweede gezondheidswerkers. En 
ten derde personen die onder één dak wonen met 
risicopersonen uit de eerste groep of met kinderen die 
jonger zijn dan 6 maanden. Recent hebben we er ook 
mensen ouder dan vijftig aan toegevoegd, omdat in 
die leeftijdscategorie veel mensen roken, alcohol ge-
bruiken of zwaarlijvig zijn, en dus sneller complicaties 
kunnen ontwikkelen.’
 
En gaan die mensen ook effectief de griepprik halen?
Isabel Leroux-Roels: ‘Vreemd genoeg zijn dokters en 
medisch personeel een erg moeilijke doelgroep. In 2011 
bleek amper 20% van het verplegend personeel in het UZ 
Gent zich te laten vaccineren – vaak omdat ze niet tot bij 
de arbeidsarts raakten. Jammer genoeg leeft bij sommi-
gen ook het idee dat je van een griepprik de griep zelf 
kunt krijgen. Dat is onzin, want een griepvaccin is geen 
levend verzwakt virus maar een geïnactiveerd virus, en 
dan nog maar enkele gezuiverde deeltjes daarvan.’
 
‘Enkele jaren geleden hebben we de stap gezet om 
de vaccinatie op de afdeling zelf uit te voeren, zodat 

mensen niet meer naar de arbeidsarts hoefden. 
Dat heeft de vaccinatiegraad opgetrokken 
tot 50%. Dit jaar experimenteren we met de 
opting-out-methode. De dienst bestelt voor 
iedereen een vaccin tenzij je expliciet zegt dat 
je er geen wilt.’
 
Maar al bij al is de griep een redelijk 
onschuldige ziekte?
Kristien Van Reeth: ‘Bij gezonde mensen 
meestal wel. Maar bij vogels komen heel veel 
verschillende griepvirussen voor en sommi-
ge zijn dodelijk. Ook het varken is een heel 
belangrijke gastheer voor griepvirussen. Beide 
diersoorten worden beschouwd als reservoirs 
voor nieuwe griepvirussen bij de mens.’
 
‘Bij varkens loopt de overdracht overigens in 
twee richtingen. De varkensgriep kan overgaan 
op de mens, maar het omgekeerde gebeurt 

 De griep helemaal 
uitroeien is helaas 
onmogelijk 



nog veel meer. Het virus past zich dan aan het 
varken aan en wordt ook vlot tussen varkens 
overgedragen. En als de mens tientallen jaren 
later minder immuniteit heeft voor die oude 
variant van het menselijke griepvirus, kan het 
weer op de mens overgaan. Dat is in 2009 
gebeurd met het H1N1-virus. Precies daarom 
werden toen vooral jongeren getroffen: oudere 
mensen hadden nog restimmuniteit.’
 
‘Naar dergelijke restimmuniteit voeren we samen 
met het CEVAC van Isabel onderzoek uit. We 
onderzoeken een groot aantal bloedstalen naar 
hun reactie tegenover een hele batterij varkens-
virussen uit Europa en de VS. Op basis daarvan 
krijgen we een goed beeld van welk virus het 
meeste kans maakt om ooit weer bij de mens te-
recht te komen. Daarvoor hebben we bloedstalen 
van gezonde mensen van verschillende leeftijden 
nodig, en het CEVAC kan die leveren.’

 
Maar een vogel- of varkensgriepvirus kan dus 
overgaan op mensen?
Xavier Saelens: ‘Het kan, maar het gebeurt niet vaak. 
En als het toch gebeurt, verspreidt het virus zich bijna 
nooit verder van mens tot mens. Zo’n griepvirus is im-
mers niet aangepast aan de gastheer en kan zich dus 
nauwelijks vermeerderen bij de mens.’
 
‘Bij de mensen die door vogelgriepvirussen besmet zijn, 
ligt het sterftecijfer vaak hoog. In China gebeuren der-
gelijke besmettingen sporadisch, vooral bij mensen die 
vaak met pluimvee in contact komen. Dertig procent 
van die besmettingen loopt fataal af.’
 
Stel dat zo’n virus wel van mens op mens overgaat …
Kristien Van Reeth: ‘Dat is het scenario van de 
Spaanse Griep in 1918. Toen ging het waarschijnlijk ook 
om een griepvirus van vogels – al blijven veel vragen 
onopgelost. In de eerste plaats waarom het 20 tot 
40 miljoen dodelijke slachtoffers kon maken. Bij de 
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influenza-pandemieën in 1957 en 1968 waren 
er “slechts” een miljoen doden wereldwijd, de 
laatste pandemie in 2009 was nog veel milder.’
 
Xavier Saelens: ‘Wij helpen mee aan een 
onderzoeksproject dat loopt bij Kristien, 
waarbij de grote vraag is: welk soort verande-
ringen moet een vogelgriepvirus ondergaan 
om zich aan te passen aan de mens? We 
gaan na welke veranderingen een vogelgriep-
virus ondergaat als het in een onnatuurlijke 
gastheer terechtkomt. Zo krijgen we inzicht 
in het mechanisme dat griepvirussen pan-
demisch kan maken. Varkens zijn daar zeer 

geschikt voor, want hun ademhalingsstelsel en de 
manier waarop het virus zich verspreidt, komen sterk 
overeen met de mens.’
 
De huidige griepvaccins bieden geen volledige 
bescherming omdat er veel verschillende griepvirussen 
in omloop zijn die ook continu veranderen. Is daar 
beterschap in zicht?
Kristien Van Reeth: ‘De klassieke vaccinatie strategie 
is om na een eerste vaccinatie, bijvoorbeeld bij kin-
deren, een boost te geven met een gelijkaardig 
vaccin. Wij hebben nu een methode  ontwikkeld om 
die boost met een sterk verschillend vaccin uit te 
voeren. De eerste resultaten geven aan dat zo’n 

 Als we de bestaande 
vaccins aanvullen met 
een breder werkende 
component, verhogen 
we de bescherming 
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“heterologe” vaccinatie een veel bredere 
bescherming biedt, tegen ongeveer 70% 
van de onderzochte varianten van het virus 
in vergelijking met 20% met de traditionele 
vaccinatiestrategie. Onze eerste resulta-
ten zijn onlangs in het tijdschrift Nature 
gepubliceerd.’
 
En een universeel vaccin dat tegen alle 
griepvirussen zou beschermen: kan dat?
Xavier Saelens: ‘We hebben al stappen in de 
richting van die droom gezet. Een griepvirus 
heeft veel variabele delen, maar er zijn ook de-
len die bij alle griepvirussen hetzelfde blijven. 
Het probleem is dat we die met vaccins nau-
welijks aan de praat krijgen: ons immuunsys-
teem “ziet” die geconserveerde stukken niet zo 
goed. Voor één zo’n deel hebben we bij muizen 
en fretten een vaccin kunnen ontwikkelen 
waarmee het immuunsysteem wel reageert, 
en dat de dieren tegen alle types griep bleek 
te beschermen.’
 
‘Van daaruit de stap naar de mens zetten, is 
erg complex en duur. Daarom zijn we met een 
industriële partner in zee gegaan. We hebben 
kunnen bewijzen dat het vaccin ook voor 
de mens veilig is én dat het immuunstelsel 
erop reageert, dat er dus antistoffen tegen 
worden aangemaakt. Maar of die respons 
voldoende sterk is om echt te beschermen, 
is nooit onderzocht.’
 
Waarom niet?
Xavier Saelens: ‘Het vaccin bleek na een tijdje 
zijn werking te verliezen. Je zou dus geregeld 
opnieuw moeten vaccineren. Een dergelijk 
vaccin is vooral nuttig bij grote pandemieën, 
als er geen klassiek griepvaccin beschikbaar is. 
Maar dat is commercieel minder interessant. 

Je zou overheden dus moet overtuigen om jarenlang 
grote voorraden aan te leggen én te onderhouden. Nu 
wilde het toeval dat vlak na onze eerste proeven bij 
mensen de Mexicaanse griep uitbrak. Maar dat konden 
we natuurlijk niet voorspellen.’
 
‘Dat wil niet zeggen dat we de hoop hebben opgegeven. 
We doen nog steeds proeven met die vaccincompo-
nent, onder andere om na te gaan hoe het griepvirus 
erop reageert en eraan probeert te ontsnappen. Bij die 
proeven ontdekten we voorspelbare en onvoorspelbare 
dingen, wat altijd interessant is. Er zijn ook mogelijk-
heden om dat onveranderlijk deel van het griepvirus als 
antiviraal middel te ontwikkelen, dus als een genees-
middel dat mensen met griep helpt.’
 
‘Daarnaast bestaan er nog heel wat andere delen van 
het virus die niet veranderen, en die misschien als 
doelwit kunnen dienen voor een vaccin. Die studies 
lopen volop. Het is dus nog altijd mogelijk dat een 
universeel griepvaccin eraan komt.’
 
Wordt griep dan ooit iets als de mazelen: twee 
vaccinaties en het is de wereld uit?
Kristien Van Reeth: ‘Bij mazelen gaat het om een 
virus met veel minder antigene variatie. Het soort 
vaccin en de ontstaanswijze van de ziekte zijn anders 
dan voor de griep, en de bestrijding is gemakkelijker. 
Bovendien komt het mazelenvirus alleen bij de mens 
voor. Bij het griepvirus zijn er dierlijke reservoirs, 
zoals het varken en een enorme wilde vogelpopulatie. 
Dat maakt het onmogelijk om de griep volledig uit 
te roeien.’
 
Xavier Saelens: ‘De griep de wereld uithelpen, is mis-
schien wat ambitieus. We kunnen wel de bestaande 
vaccins aanvullen met een breder werkende compo-
nent. In dat geval zal de bescherming allicht een stuk 
beter zijn dan vandaag. Maar of zo’n verbeterde mix de 
griep vijf tot tien jaar de baas zou blijven, betwijfel ik.’ 
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GEDENKMUNT VOOR  
‘200 JAAR UGENT’
De Nationale Munt slaat een muntstuk van twee euro 
met het logo van de UGent, naar aanleiding van de 
tweehonderdste verjaardag. De gedenkmunt is bedoeld 
als collector’s item, al kun je er in principe ook je 
ochtendkoffie mee betalen … Voor de verzamelaars: 
de munt wordt uitgegeven in een coincard, een proof-
like en een FDC-set. Voor de coincard betaal je 2 euro. 
De prooflike bevat het twee euro muntstuk op een 
speciaal gepolierd muntplaatje, verpakt in een capsule 
en een doosje, en kost 20 euro. Koop je de FDC (Fleur 
de Coin) set, dan krijg je de acht Belgische waarden van 
2017 in muntfrisse kwaliteit, samen met de gedenk-
munten van de UGent en de Université de Liège, verpakt 
in een geïllustreerde kartonnen verpakking. De FDC-set 
kost 32euro. Bestellen kan via www.europemint.eu

 
UNIVERSITEIT VAN VLAANDEREN
Vanaf 6 november 2017 kun je op 
www.universiteitvanvlaanderen.be 
elke dag een Vlaamse weten-
schapper aan het woord zien. 
Professoren en docenten van 
de vijf Vlaamse universiteiten 
geven er korte, laagdrempe-
lige colleges. Elk filmpje start 
met een prikkelende vraag die 
binnen drie minuten wordt be-
antwoord. Daarna wordt de weg 
naar dat antwoord uitgelegd.
 
De vzw Universiteit van 
Vlaanderen is een platform 
voor wetenschapscommunica-
tie dat universitaire kennis zo 
breed mogelijk wil verspreiden. 
Het is een samenwerking tus-

sen de vijf Vlaamse universitei-
ten, VRT en Knack en de Jonge 
Academie.
 
Bij de eerste reeks, tien film-
pjes van 15 minuten over de 
thema’s tijd en brein, zitten 
colleges van professor Wouter 
Duyck (waarom mensen 
foute beslissingen nemen) en 
professor Wouter Rogiest (hoe 
we files kunnen verkorten). De 
filmpjes werden opgenomen in 
Carré in Willebroek. Ook in Gent 
worden nog colleges opgeno-
men, in een pop-upstudio op 
een verrassende locatie. Hou 
het programma in de gaten op 
www.universiteitvanvlaanderen.be
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ie zich aan de UGent inschrijft voor een 
doctoraat en doctoraatsopleiding, wordt 
automatisch lid van een Doctoral School. 
De UGent heeft er vijf: Arts, Humanities 

and Law; Social and Behavioural Sciences; Natural 
Sciences; (Bioscience) Engineering; Life Sciences and 
Medicine. Vanwege de sterk internationale inslag is de 
voertaal Engels.
 
Professor Ignace Lemahieu, directeur 
Onderzoeksaangelegenheden en verantwoordelijke 
voor de Doctoral Schools, was er van in het begin bij. 
‘De reden om de Doctoral Schools op te richten, was 
een evolutie die overal in Europa aan de gang was’, zegt 
hij. ‘Tot dan toe was de begeleiding van een doctoraat 
een zeer persoonlijk proces tussen promotor en doc-
torandus. Een doctoraat leidde haast automatisch tot 
een academische carrière.’
 
‘Maar tien jaar geleden begon het aantal doctorandi 
fors te stijgen – die evolutie is trouwens nog altijd 
bezig. Daardoor is het aantal doctorandi dat binnen 

10 jaar Doctoral Schools

De Doctoral Schools aan de UGent bestaan dit jaar 10 jaar. 

Dat wordt natuurlijk gevierd, maar het is vooral ook een 

goede gelegenheid voor een evaluatie. Waarom werden ze 

opgericht – en vervullen ze nog steeds hun functie? 

TIMMEREN
AAN JE CARRIÈRE

W
de universiteit carrière maakt een kleine 
minderheid geworden. Meer dan 80% van 
wie in Vlaanderen een doctoraat behaalt, 
komt terecht op de arbeidsmarkt buiten de 
universiteit. De Doctoral Schools werden ook 
opgericht om die jonge mensen zo goed mo-
gelijk voor te bereiden op hun carrière buiten 
de universiteit. Tegelijk wordt de opleiding ook 
breder gemaakt en blijft het niet bij contacten 
met die ene promotor, zoals vroeger.’
 
Hoe gebeurt dat concreet?
Antoinette Verhage (vakgroep Criminologie, 
Strafrecht en Sociaal Recht), die een Doctoral 
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School volgde: ‘Er zijn twee elementen. Enerzijds 
heb je de gespecialiseerde, vakinhoudelijke 
opleidingen, die een verdieping van je onder-
zoeksmatige kennis moeten opleveren. Je kunt 
bijvoorbeeld een gespecialiseerde cursus over 
bepaalde onderzoeksmethodieken volgen bij 
een internationaal gerenommeerde gastdocent. 
Daarnaast zijn er cursussen over transferable 
skills: vaardigheden die je ook buiten de univer-
siteit kunt gebruiken: teamwork, time manage-
ment, ondernemerschap, communicatie enz.’
 
Ignace Lemahieu: ‘De verantwoordelijkheid 
voor wat ze precies volgen, ligt in grote mate 

bij de doctoraatsstudenten zelf. Je kiest zelf 
wat voor jouw situatie nuttig en interessant is. 
De universiteit, van haar kant, zorgt ervoor dat 
het aanbod ruim genoeg is om een zinvolle 
keuze te kunnen maken. Het is een erg flexibel 
systeem. We kunnen bijvoorbeeld internati-
onale wetenschappers uitnodigen voor een 
gespecialiseerde cursus, of de doctoraatsstu-
dent kan naar het buitenland gaan om daar 
een cursus te gaan volgen, waarbij de kosten 
worden vergoed. Voor de transferable skills lig-
gen de grote thema’s min of meer vast, maar 
de concrete cursussen evolueren, gebaseerd 
op wat succesvol is en wat niet.’

DE DOCTORAL SCHOOLS 
GEËVALUEERD
Van links naar rechts: Antoinette 
Verhage, professor Ignace Lemahieu 
en Alessio Lissoni.
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Alessio Lissoni (doctoreert aan de faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen): ‘In de 
praktijk kun je kiezen voor drie cursussen in transfera-
ble skills en drie gespecialiseerde cursussen. Dat is het 
minimum om uiteindelijk het certificaat te behalen dat 
bewijst dat je de doctoraatsopleiding volledig hebt afge-
rond. Daarbovenop kun je voor elke groep nog drie extra 
cursussen volgen waar de universiteit voor betaalt. Wil je 
nog meer, dan moet je die cursussen zelf financieren.’

 
Hadden jullie tien jaar geleden een 
voorbeeld in gedachten?
Ignace Lemahieu: ‘In de Angelsaksische 
wereld bestonden Doctoral Schools al langer. 
Opzet en methodiek verschilden wel wat van 
de onze, maar we hebben ons wel op dat 
model gebaseerd. De UGent was overigens bij 
de Europese pioniers. De andere instellingen in 
België zijn vrij snel gevolgd.’

STREEPJE VOOR
Alessio Lissoni: 'Ik merk dat de Doctoral 
Schools in Italië lang niet zo goed 
georganiseerd zijn.'

OUTSIDE THE BOX
Antoinette Verhage: 'De Doctoral Schools 
prikkelen je om outside the box te 
leren denken.'
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Antoinette Verhage: ‘Zelf was ik bij de eerste 
tien doctorandi die het programma van de 
Doctoral Schools hebben gevolgd. Dat was 
toen op vrijwillige basis, wat in de meeste 
faculteiten nog altijd het geval is – sommige 
faculteiten maken deelname wel verplicht. 
Maar zelfs zonder verplichting maken de 
meeste doctorandi de keuze om minstens een 
deel van de cursussen te volgen.’
 
Ignace Lemahieu: ‘Zo’n 30 tot 40% van de 
doctorandi volgt het volledige traject, dat recht 
geeft op een getuigschrift. 70 tot 80% volgt 
minstens enkele cursussen.’
 
Wat zijn de voordelen?
 Alessio Lissoni: ‘Veel van de cursussen zijn 
gewoon nuttig voor je doctoraat zelf. Je krijgt 
de kans om je kennis te verdiepen bij binnen- 
en buitenlandse topspecialisten. En pakweg 
communicatieve vaardigheden komen altijd 
van pas.’
 
‘Ik heb nogal wat vrienden die in verschil-
lende Europese landen doctoreren. Zelf ben 
ik Italiaan en het valt me op dat de Doctoral 
Schools daar niet zo goed georganiseerd zijn. 
Ze zijn verplicht, dus je kunt niet doctore-
ren zonder ze te hebben gevolgd, maar het 
cursusaanbod is beperkt. Voor de meeste 
studenten telt vooral de handtekening die 
bewijst dat je de cursus hebt bijgewoond. 
Van mijn vriendin hoor ik dat ook in andere 
Belgische instellingen het aanbod een stuk 
beperkter is.’
 
‘In Gent krijg je elke maand een e-mail met de 
beschikbare cursussen. Dan moet je je meestal 
haasten om in te schrijven, of de cursus is al 
volzet. Wat betekent dat er veel interesse is. Je 

ziet ook dat de docenten er moeite voor doen. 
En ze houden rekening met onze feedback.’
 
Maar in principe kun je ook zonder. Zijn die 
Doctoral Schools geen extra belasting boven 
op je ‘normale’ doctoraatswerk?
Antoinette Verhage: ‘Als je aan een doctoraat 
werkt, heb je de neiging om uitsluitend te 
focussen op dat ene onderwerp. Maar het is 
minstens even belangrijk om outside the box 
te denken en te kijken naar wat in andere dis-
ciplines gebeurt. En je krijgt de kans om je in te 
schrijven voor cursussen die je anders onmoge-
lijk zou kunnen volgen. Zeker voor doctorandi- 
assistenten is dat belangrijk. Zij moeten hun 
tijd verdelen tussen onderwijs en onderzoek, 
en hebben maar beperkte financiering. Met de 
Doctoral Schools krijgen ze toegang tot cursus-
sen die ze anders niet zouden kunnen betalen.’
 
Alessio Lissoni: ‘Ik zie eigenlijk geen reden om 
het niet te doen. Het klopt dat zo’n gespeci-
aliseerde cursus weken of zelfs maanden in 
beslag kan nemen. Maar het levert ook vaardig-
heden op die je carrière vooruithelpen. Zelf 
heb ik een cursus proefdierkunde gevolgd. Die 
cursus duurt vier maanden, maar aan het eind 
heb ik wel een certificaat behaald dat me het 
recht geeft om met proefdieren te werken.’
 
Zijn er in de voorbije tien jaar zaken 
geëvolueerd, of is alles min of meer bij het 
oude gebleven?
Ignace Lemahieu: ‘Een belangrijke evolutie is 
dat de Vlaamse overheid na een aantal jaren 
het belang van de Doctoral Schools heeft 
ingezien en er ook budgetten voor heeft uitge-
trokken. Een voorwaarde was dat een deel van 
de activiteiten interuniversitair moest worden 
georganiseerd. Sindsdien is er tussen de vijf 
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Vlaamse universiteiten een heel intens contact. 
Dat is positief. Vlaanderen is te klein om de krach-
ten niet te bundelen.’
 
Antoinette Verhage: ‘Een nadeel is wel dat het 
moeilijker is geworden om geld los te krijgen 
voor cursussen. De regels zijn strikter geworden. 
Maar dat is een gevolg van het succes. Meer en 

FEEST!

Op dinsdag 28 november 2017 wordt het 
tienjarig bestaan van de Doctoral Schools 
gevierd in de Gentse Handelsbeurs (Kouter 
29, 9000 Gent), onder de titel PhD – Party 
in High Definition. Alle doctorandi en hun 
promotoren zijn van harte welkom.

ZE MAKEN HET VERSCHIL
Professor Ignace Lemahieu: 'De feedback 
die we krijgen leert ons dat Doctoral 
Schools echt het verschil kunnen maken.'

meer professoren vragen financiering aan 
om een cursus te organiseren, dus wordt ze 
niet meer zo gemakkelijk toegekend als in de 
begindagen.’
 
Ignace Lemahieu: ‘Over het algemeen denk ik 
dat vraag en aanbod met elkaar in evenwicht 
zijn. Niet alle studenten kunnen zich onmid-
dellijk inschrijven voor de cursus van hun 
keuze, maar dan is er het volgende semester 
nog altijd een tweede kans.’
 
Hoe zien jullie de toekomst? Zijn er nog grote 
veranderingen op til?
Ignace Lemahieu: ‘Het hele concept van de 
Doctoral Schools is dynamisch, dus verande-
ringen zijn er altijd. Waar doctorandi en post-
docs ons geregeld op wijzen, is hoe belangrijk 
ze zijn voor het leven na de universiteit. Daar 
willen we aan werken: de doctorandi er nog 
meer van overtuigen dat de Doctoral Schools 
bijzonder nuttig zijn voor hun carrière. Een 
allesomvattende enquête bij postdocs hebben 
we niet, maar uit de feedback die we krijgen, 
blijkt vaak dat wat we doen echt wel het ver-
schil kan maken.’
 
www.ugent.be/doctoralschools
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UNIVERSE

KINDEREN VAN 
DE STERRE

Kindergejoel op Campus Sterre? Goed verstopt 

tussen de laboratoria en werkplaatsen 

ontfermen Laura Cecat en haar collega's van 

het gelijknamige kinderdagverblijf zich over 

een veertigtal baby's en peuters, vooral 

van studenten en AUGent-personeel.

'Ik kwam eigenlijk toevallig in deze job terecht. Na mijn ba-
chelorstudies Orthopedagogie heb ik eerst een jaar voor een 
behandelingscentrum voor kinderen met autisme, psychoses 
en gedragsproblemen gewerkt. Daarna droomde ik van een 
eigen inclusief kinderdagverblijf, maar ik voelde al snel dat ik 
daarvoor nog wat ervaring miste. In het najaar van 2009 heb 
ik tijdelijk het team van kinderdagverblijf Heymans versterkt. 
Ik ondersteunde het leidinggevende team maar sprong ook bij 
in de begeleiding van de kinderen. Kinderopvang UGent beviel 
me zo goed dat ik er nooit meer ben vertrokken.'
 
'Sinds 2011 ben ik voltijds kinderbegeleidster in Kinderdag-
verblijf De Sterre, in de groep van de tweejarigen. Ik vind het 
zalig om kinderen te mogen voorbereiden op de kleuter-
school. Je ziet hen dag na dag bijna letterlijk groeien. Als 

ouders of medewerkers zich vragen stellen bij de ontwikke-
ling van een kind sta ik in voor de nodige observaties. Mijn 
orthopedagogische achtergrond komt daarbij goed van pas. 
Samen met de ouders en in overleg met de verantwoordelij-
ke en het team zoek ik mee naar oplossingen voor eventuele 
problemen. Dankzij de grote variatie is dit voor mij echt de 
ideale baan.'
 
'Voor veel ouders is het dan weer leuk meegenomen dat ze 
hun kroost op een boogscheut van hun werkplek in goede 
handen kunnen achterlaten. Campus Sterre is bovendien een 
heel rustige en groene omgeving. Als onze kindjes in de tuin 
spelen, zwaaien ze vaak enthousiast naar de vele passerende 
studenten, onderzoekers of medewerkers. Kom gerust ook 
eens gedag zeggen als je in de buurt bent!'
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BAND MET VERLEDEN
Professor Ilse Derluyn: 'Voor 
jongeren op de vlucht is het erg 
belangrijk dat ze hun verleden een 
plaats kunnen geven, zodat het iets 
kan blijven betekenen.'



21

CESSMIR onderzoekt 
psychosociaal welzijnKINDEREN  

OP DE VLUCHT
Elk jaar bereiken 2.500 tot 3.000 niet-begeleide 

minderjarige vluchtelingen ons land. Vaak torsen ze 

een rugzak vol trauma’s en problemen met zich mee. 

Waar zitten ze mee in de knoop – en hoe kunnen ze 

worden geholpen?

P
rofessor Ilse Derluyn (vakgroep Sociaal 
Werk en Sociale Pedagogiek) is sinds 
januari 2016 coördinator van het Centre 
for the Social Study of Migration and 
Refugees (CESSMIR). Momenteel zijn een 
40-tal UGent’ers uit zeven faculteiten aan 
dit interdisciplinaire onderzoekscentrum 

verbonden. Tientallen projecten rond de vluchtelin-
genproblematiek slaan bruggen tussen onderzoek en 
onderwijs en de praktijk.
 
Tien jaar geleden al schreef je je proefschrift 
over niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. 
Het thema houdt je al lang bezig?
‘Dat klopt, al is de focus van mijn onderzoek wel 
verschoven. Eerst concentreerde ik me vooral op de 
traumatische ervaringen in het land van herkomst. 
Gaandeweg besefte ik dat wat die jongeren tijdens hun 
tocht beleven een minstens even grote impact heeft op 
hun psychosociale welzijn. Seksueel misbruik in Libië, 
Griekse vluchtelingenkampen waar ze in penibele om-
standigheden moeten overleven, paramilitaire groepen 

die hen in Bulgarije op de hielen zitten, … Dat 
laat onvermijdelijk diepe sporen na.'
 
En in ons land blijft hun situatie precair? 
‘Op zich lijken hun problemen hier minder erg 
dan waarvoor ze gevlucht zijn, maar het cu-
mulatieve effect maakt ze echt wel zwaar om 
te dragen. Een asielcentrum is doorgaans geen  
fijne plek. Zodra een minderjarige vluchteling 
16 wordt, probeert hij of zij meestal apart te 
gaan wonen. De lokale opvanginitiatieven doen 
wat ze kunnen om hen zo goed mogelijk te 
helpen, maar in de praktijk worden ze vaak aan 
hun lot overgelaten.’
 
Waarmee zitten ze vooral in de knoop?
‘Elke dag opnieuw moeten ze afrekenen 
met allerlei materiële en sociale stressoren. 
Hun emotionele welzijn lijdt sterk onder de 
eenzaamheid, het acute gemis van naaste 
familieleden en het ontbreken van een eigen 
netwerk. Ze krijgen te maken met racisme, 
hebben taalproblemen, knopen met moeite de 
eindjes aan elkaar ... Al die factoren stapelen 
zich op en verhinderen dat hun psychosociaal 
welzijn zich spontaan herstelt.'
 
Wat kan hun leven hier draaglijker maken?
‘Op beleidsniveau moeten we absoluut een 
betere opvang organiseren. Wij burgers kunnen 
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dan weer voor meer verbondenheid zorgen. Niet-
begeleide minderjarige vluchtelingen hebben heel veel 
moeten achterlaten en wat ze hier vinden, biedt on-
voldoende tegengewicht. Het is voor hun ontwikkeling 
cruciaal dat ze makkelijker connectie maken met de 
mensen hier. Dat contact kan allerlei vormen aanne-
men: buddywerking, vrijwilligerswerk, gastgezinnen, 
huiswerkbegeleiding … Het is in en door hun relaties 
met anderen dat mensen echt tot leven komen.’
 
‘Wij verwachten van vluchtelingen dat ze hier voluit 
in een nieuwe toekomst investeren. Maar hoe vind je 
daarvoor de energie, als je je fundamenteel niet goed 
in je vel voelt? Het zit hem in kleine dingen: iemand 
die je spontaan helpt met praktische zaken of gewoon 
eens een praatje komt slaan, dat doet enorm veel 
deugd. Zo krijgen vluchtelingen het gevoel dat ze er 
toch niet helemaal alleen voor staan en opnieuw er-
gens kunnen bijhoren.'

 
Je hanteert daarvoor een specifieke term: 
re-membering.
‘Precies. Dat houdt in dat we ze helpen om 
weer meer continuïteit in hun leven te creëren. 
Hun traject is één lange aaneenschakeling van 
breuken en verliezen. Onze maatschappij ver-
langt van nieuwkomers dat ze zich assimileren 
en zoveel mogelijk op ons gaan lijken. Maar 
zelfs al wonen ze nu in een ander land, het blij-
ven dezelfde mensen. Voor hun psycho sociale 
welzijn is het veel beter dat ze een evenwicht 
kunnen behouden tussen hun vroegere en hun 
huidige leven. Daarom heeft re-membering nog 
een tweede betekenis: het is belangrijk dat ze 
hun verleden een plaats kunnen geven, zodat 
het iets kan blijven betekenen. Mijn Rwandese 
pleegdochter vindt het vreselijk dat niemand 
haar al vanaf haar geboorte kent. Vluchtelingen 
hebben doorgaans geen foto's of andere 
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souvenirs. Na een tijd beginnen ze veel te ver-
geten, zelfs hun eigen taal. Als ze niets hebben 
om naar terug te grijpen, wordt een positieve 
identiteitsontwikkeling meteen veel moeilijker. 
Vluchtelingen moeten daarom opnieuw een 
member worden van de context die ze hebben 
achtergelaten.’
 
Hoe zie je dat precies?
‘Meestal is er nog familie achtergebleven en is 
dat voor hen een grote zorg. In veel gevallen 
weten ze weinig of niets over hen en proberen 
ze op alle mogelijke manieren het contact te 
herstellen. Ook al hebben ze hun vaderland 
letterlijk ver achter zich gelaten, ze staan er 
nog altijd midden in. Een stuk van hen is daar 
gebleven en dat zal altijd zo zijn. Dat is iets 
waar hulpverleners veel meer oog voor zouden 
moeten hebben.'

 
In CESSMIR bestudeer je nu, met steun van de 
European Research Council (ERC), de impact van 
transitervaringen op het psychosociaal welzijn 
van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.
'In het project CHILDMOVE zullen we de komen-
de twee tot drie jaar 400 14- tot 18-jarigen die 
helemaal niemand meer hebben actief opvolgen, 
evenredig verdeeld over België, Griekenland, Italië 
en Libië. We hebben daarvoor een internationaal 
en multidisciplinair onderzoeksteam samenge-
steld. Om de zes maanden gaan we die jongeren 
opnieuw bevragen. We willen heel precies weten 
wat ze meemaken, van wie ze welke onder-
steuning krijgen en wat ze nog te kort komen. 
En vooral: hoe ze zich daarbij voelen. Met de 
resultaten gaan we naar de overheid om aan de 
hand van concrete feiten en cijfers aan te tonen 
welke opvangstructuren werken en wat beter zou 
moeten. En we willen workshops organiseren om 
beleidsmakers en praktijkwerkers te inspireren, 
met gerichte aanbevelingen.'
 
Intussen organiseerde CESSMIR dit voorjaar aan 
de UGent al een vorming voor praktijkwerkers.
'Ja, en het was een overweldigend succes: met 
60 deelnemers was de vorming meer dan volzet. 
We mikten op een breed publiek: advocaten, 
sociaal werkers, opvoeders, gezondheidswerkers, 
beleidsmedewerkers, leerkrachten, voogden … In 
vijf avondsessies hebben we thema’s belicht zoals 
migratiebeleid en kinderrechten, migratieproce-
dures, psychosociaal welzijn en sociaal netwerk. 
Er bestaat duidelijk een grote behoefte is aan 
zulke initiatieven. Begin 2018 plannen we daarom 
een nieuwe reeks.'
 
www.ugent.be/cessmir

 Ook al hebben 
vluchtelingen hun 
vaderland achter zich 
gelaten, ze staan er nog 
altijd midden in. 
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‘GELUKKIG ZIJN,  
DAAR DRAAIT HET OM’

De wereld een stukje mooier, de mensen een stukje 

gelukkiger maken. Dat is de drijfveer van Hadiel 

Holail Mohamed. Die ambitie maakt ze ook waar 

met haar bedrijf Cyclobility, dat mensen stimuleert 

om naar het werk te fietsen.

Alumna Hadiel Holail Mohamed

DE MENSELIJKE MAAT
Hadiel Holail Mohamed: 'Fietsen 
werkt therapeutisch - het maakt 

me rustig. De fiets is echt een 
vervoermiddel op mensenmaat.'
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J e combineerde een opleiding Rechten 
met een master-na-master Meertalige 
Bedrijfscommunicatie. Wilde je altijd al 
een eigen bedrijf beginnen?

Hadiel Holail Mohamed: ‘Nee, eigenlijk wou ik 
diplomaat worden. Politiek bedrijven en nieuwe 
culturen leren kennen, dat sprak me wel aan. 
Daarom koos ik voor Rechten. Maar tijdens mijn 
stage in de Belgische ambassade in Warschau be-
sefte ik dat diplomatie niets voor mij was. Je moet 
vaak verhuizen, terwijl ik sterk gehecht ben aan 
vrienden en familie. Bovendien was er op de am-
bassade weinig contact met de lokale bevolking.’
 
‘Na die stage heb ik besloten om advocaat te 
worden. Toch trok ook het bedrijfsleven me 
wel aan – vandaar die manama Meertalige 
Bedrijfscommunicatie. Ik ben wel al altijd onder-
nemend geweest. Zo organiseerde ik ooit een 
festival, Solid’Art, voor een goed doel in Palestina. 
Die ondernemingszin heb ik wellicht meege-
kregen van mijn vader. Hij is vanuit Egypte naar 
België gekomen omdat hij verliefd was op mijn 
moeder. Hier heeft hij dan een reisbureau uit de 
grond gestampt.’
 
Hoe ben je ertoe gekomen om fietsen te leasen?
‘Nadat ik mijn stage had afgerond bij Progress 
Lawyers Network in Antwerpen heb ik meegewerkt 
aan het Brusselse mobiliteitsbeleid, op het kabi-
net van staatssecretaris Bruno De Lille. Heel boei-
end, maar omdat Bruno niet opnieuw verkozen 
werd, moest ik op zoek naar een nieuwe job. Ik 
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wou iets maatschappelijk relevants doen. Toen 
de CEO van Bubble Post me vroeg business 
developer te worden voor het fietskoerierbe-
drijf, leek me dat een mooie kans. Omdat de 
aanpak van het bedrijf niet echt met mijn visie 
strookte, ben ik na negen maanden uit het be-
drijf gestapt. Een ex-collega van Bubble Post, 
Andries Aumann, heeft me voorgesteld samen 
met hem Cyclobility op te starten.’
 
Wat doet Cyclobility precies?
‘We leasen en verkopen kwalitatieve elektrische 
fietsen aan bedrijven en zorgen voor alles wat 
daarbij komt kijken: verzekering, onderhoud, 
pechverhelping, accessoires, advies op maat 
voor de personeelsdienst … Andries en ik 
geloven heel sterk in het potentieel van de fiets 
als oplossing voor het mobiliteitsprobleem. De 
elektrische fiets is echt een nieuw vervoermid-
del dat een auto kan vervangen: je gaat snel, je 
kunt grote afstanden overbruggen, je komt niet 
bezweet toe op je werk ...’
 
Ben je zelf ook een fervente fietser?
‘Ja, al van kinds af aan. Mijn geloof in de fiets 
heeft een extra boost gekregen toen ik samen 
met mijn man en dochtertje naar Turkije ben 
gereden. Een fantastische reis. De fiets is een 
vervoermiddel op mensenmaat. Je leeft op het 
ritme van de natuur, en als je iets moois ziet 
onderweg, dan stop je gewoon. Van fietsen word 
ik ook rustig. Het werkt therapeutisch voor mij.’

 
Slaat het concept aan bij de bedrijven?
‘We zijn intussen één jaar bezig en we staan een stuk 
verder dan verwacht Het momentum is er. Iedereen 
voelt dat er iets moet veranderen, en fietsleasing kan 
een oplossing bieden.’
 
Heb je als ondernemer veel aan je opleiding gehad?
‘Absoluut. In mijn Rechtenopleiding kreeg ik een denk-
kader mee dat me dagelijks goed van pas komt, bijvoor-
beeld bij het opstellen van de contracten. Ik ben wel 
blij dat ik nadien nog Meertalige Bedrijfscommunicatie 
heb gestudeerd. Omdat je er moet samenwerken met 
studenten uit verschillende richtingen, besef je beter 
dat je vanuit een bepaald kader denkt. Dat vond ik heel 
verrijkend. De opleiding is ook heel praktisch gericht. Je 
doet veel projecten, maakt veel presentaties en je loopt 
stage in een bedrijf. Bijzonder leerrijk.’
 
‘Ook de lessen uit die manama komen me goed van pas, 
zoals die van professor Herman Van Den Broeck over 
de psychologie van bedrijven. Nu ik zelf ondernemer 
ben, wil ik daar heel bewust mee omgaan. Binnenkort 
werven we onze eerste werknemer aan. Het is mijn 
bedoeling een open bedrijf te creëren met horizontale 
structuur waarin iedereen zich gelukkig en betrokken 
voelt. Winst is een middel, maar geen doel.’
 
Waar komt je idealisme eigenlijk vandaan?
‘Dat weet ik niet zo goed. Ik heb een gelukkige jeugd 
gehad. Misschien wil ik anderen ook dat geluk gunnen. 
Ik ben bovendien heel dankbaar dat ik heb kunnen 
studeren. Ik vind het fantastisch dat je in België niet rijk 
hoeft te zijn om een kwaliteitsvolle opleiding te kunnen 
volgen. Dat speelt misschien ook een rol in mijn drang 
om mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij.’
 
Wat wil je met Cyclobility nog bereiken?
‘Ik streef ernaar om Cyclobility financieel gezond te hou-

MADE@UGENT
Hadiel Holail Mohamed
° 1983
Master in de Rechten (2006)
Master in de Meertalige  
Bedrijfscommunicatie (2007)
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den en consequent vast te houden aan onze 
ecologische en sociale doelen. Soms dromen 
we verder: ooit onze eigen fietsen produceren, 
of in onze kantoren een school oprichten voor 
onze kinderen en de kinderen uit de buurt … 
Een ander streefdoel is een goed evenwicht 
vinden tussen mijn privéleven en mijn werk. 
De wereld willen verbeteren, maar er intussen 
niet zijn voor je gezin, dat klopt niet voor mij. 
En ik wil tijd hebben voor dingen naast het 
werk. Mijn zussen en ik hebben samen een 
band, Binti. Zalig om met familie muziek te 
maken, al is samen beslissingen nemen niet 
altijd evident (lacht).

HIEP, HIEP, HIEP!
De manama Meertalige Bedrijfscommunicatie, 
kortweg MTB, mag dit jaar 30 kaarsjes uit-
blazen. ‘De opleiding is er destijds gekomen 
op vraag van de studenten Letteren en 
Wijsbegeerte naar meer professionalisering’, 
zegt professor Geert Jacobs, voorzitter van 
de Opleidingscommissie. ‘In de loop van de 
jaren is de manama academisch sterker ge-
worden en tegelijk nog beter geïntegreerd in 
het bedrijfs leven. De studenten lopen stage, 
volgen workshops bij grote consultancybu-
reaus, leren pers conferenties organiseren … 
Heel mooi om hen na tien maandenzo te zien 
groeien, vooral qua professionaliteit.’
 
www.mtb.ugent.be

‘Ik ben ervan overtuigd dat mensen gelukkiger 
zouden zijn wanneer ze naast hun werk meer 
ruimte zouden hebben om andere talenten 
te ontplooien. En gelukkig zijn, daar draait het 
tenslotte om. Eigenlijk zouden we geluk als 
criterium moeten nemen om te oordelen of 
iemand geslaagd is in het leven, en niet profes-
sioneel succes of materiële welstand – als er al 
geoordeeld moet worden. Dan zouden we meer 
respect krijgen voor iemand die gewoon gelukkig 
is, en zich niet te pletter werkt om een dure auto 
of een kast van een huis te kunnen afbetalen.’  

www.cyclobility.be 
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Professor Lieven Eeckhout (vakgroep Elektronica 
en Informatiesystemen) kreeg voor zijn onderzoek over 
computerarchitectuur de Maurice Wilkes Award en een 
Advanced Grant van de European Research Council (ERC).

‘ MIJN ONDERZOEK MAAKT 
COMPUTERS ZUINIGER 
EN PERFORMANTER’

U DENKT?
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 1  Wat is computerarchitectuur eigenlijk?

Computerarchitectuur bepaalt de interactie tussen 
hard- en software en gaat over de interne organisa-
tie van microprocessors en computersystemen, van 
mobiele toepassingen tot datacenters. Onderzoekers 
proberen de prestatie te verhogen, de energie- 
efficiëntie en de betrouwbaarheid te verbeteren en de 
kosten te reduceren.
 
 2   Waar bent u momenteel mee bezig?

Ik doe onderzoek naar Load Slice Core, een microar-
chitectuur waarmee we de prestatie per watt per 
euro met een factor 10 kunnen verbeteren. Daarvoor 
kreeg ik een Advanced Grant van de European 
Research Council.
 
 3   Wat maakt uw onderzoek relevant?

Het draagt ertoe bij om computerarchitecturen 
alsmaar beter, sneller en zuiniger te maken, zodat ze 
meer data aankunnen. De voorbije 20 jaar heb ik me 
vooral toegespitst op het analyseren, evalueren en 
modelleren van de prestatie van computersystemen. 
Mijn onderzoeksresultaten worden actief gebruikt in 
de industrie en de wetenschap.
 
 4   Is de Wet van Moore dood?

Die wet – van Intel-medeoprichter Gordon Moore – 
zegt dat de transistordensiteit om de twee jaar ver-
dubbelt. Intel slaagt daar nog altijd in, maar het punt 
waarop de bestaande CMOS-technologie niet verder 
geschaald kan worden, komt in zicht.

 
 5   Wat was uw allereerste pc?

In het vijfde middelbaar was dat, in 1991: de MS-DOS 
computer van mijn ouders, zonder muis, met slappe 
floppy disk, groene letters op het scherm en een 
naaldprinter. Daar heb ik mijn eerste computerpro-
gramma’s op geschreven.
 
 6  Welke uitvinding was er beter nooit gekomen?

Je kunt je afvragen of sociale media wel een stap 
vooruit zijn. Als je constant met iedereen in contact wilt 
staan, vergeet je te leven in het nu. Ik merk dat opgroei-
ende tieners het daar soms moeilijk mee hebben.
 
 7    Welke film hebt u het vaakst bekeken?

Een echte cinefiel ben ik niet, maar ik hou wel van 
Pasolini, Fellini en David Lynch. Samen met vrienden 
heb ik ooit Psycho van Hitchcock muzikaal begeleid – 
die film heb ik dus heel vaak gezien.
 
 8   Wat zou uw studenten verrassen als ze 

het wisten?

Misschien dat ik basgitaar en basklarinet speel en 
heb opgetreden – en opnames heb gemaakt – met de 
bands Galatasaray en later [sic]electric. Voor die twee 
ensembles schreef ik ook – instrumentale – muziek, 
een mengelmoes van rock en free jazz.
 
 9  Wat is uw allerslechtste gewoonte?

Dat is misschien ook mijn allerbeste gewoonte: altijd 
streven naar perfectie, steeds meer van mezelf ver-
wachten. Dat kan soms vermoeiend zijn. Om het hoofd 
leeg te maken, ga ik drie tot vier keer per week lopen.
 
 10   Welke ‘wetenschapsheld’ inspireert u?

Onlangs las ik de prachtige roman van Rosa Montero 
over Marie Curie, Het absurde idee je nooit meer te 
zien. Marie Curie was toch wel een heel bijzonder 
iemand en een echte pionier.

DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 10 vragen voor, 

een mix van persoonlijke vragen en 

vragen over zijn of haar vakgebied.



 

QUOTE

Waarom dat onzin is,  
legt professor Isabel Leroux-Roels uit op p. 6

‘ BIJ SOMMIGE MENSEN 
LEEFT HELAAS  
HET IDEE DAT JE 
VAN EEN GRIEPPRIK 
DE GRIEP ZELF 
KUNT KRIJGEN.’
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DIE DURFT DENKEN

Met uitzonderlijk krachtige supercomputers kun je 

complexe theoretische modellen berekenen. Ook Jolan 

Wauters (vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte 

en Verbranding) maakt er gebruik van.

100 JAAR OP JE LAPTOP?

‘Het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) is een virtueel cen-
trum dat wordt beheerd door het FWO, in samenwerking met de 
vijf Vlaamse universitaire associaties. De Tier-1-supercomputer 
van het VSC, de BrENIAC, wordt momenteel gehost door de KU 
Leuven. Het VSC gebruikt het fijnmazige Belnet-netwerk om 
Vlaamse onderzoekers toegang te geven tot de supercomputer.
 
Mijn onderzoek – gefinancierd door het SBO-project EUFORIA 
– past in de zoektocht naar optimalisatietechnieken 
die ook onzekerheden in rekening brengen. In 
een klassiek model wordt elk punt veronder-
steld een exacte voorstelling te zijn van de 

realiteit, maar in werkelijkheid is elk punt onderhevig aan 
veranderlijkheden. Die hangen samen met het modelleren, 
de werkingscondities en het productieproces. Met geavan-
ceerde optimalisatietechnieken kun je die onzekerheden 
incalculeren en robuste optima ontwerpen, in eindeloos veel 
toepassingsdomeinen.
 
Zelf focus ik op drones. Om het vluchtgedrag van drones te 
modelleren, heb je met een laptop ongeveer 100 jaar nodig. 
Dankzij de Vlaamse Supercomputer wordt dat teruggebracht 
tot twee maanden. Mijn onderzoek levert meer inzicht op in 
het gedrag van luchtstromen rond drones en stelt ons in staat 
om met preciezere en snellere technieken performantere 
dronevleugels te ontwerpen.’

Vragen over supercomputing? Het HPC-team van 
de directie ICT helpt je graag: hpc.ugent.be  

of hpc@ugent.be
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