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Introductie
Miljoenen hersencellen, een veelvoud aan verbindingen daartussen, ons brein is continu in
beweging, een onuitputtelijke bron van creativiteit. Het plastische brein maakt kunstenaars
creatief, tackelt tekorten of heeft daarvoor
handige hulpmiddelen. Hoe ziet zo’n brein
eruit en hoe ontwikkelt het zich? Kan je met
je gedachten een kopje koffie zetten? En hoe
zit dat met dieren, hebben zij ook een creatief
brein? We lezen je gedachten en beantwoorden je vragen op I-Brain & Creativiteit festival.

	Doelstellingen

1	Het onderzoek dat aan de Vlaamse
universiteiten gebeurt rond het fenomeen
hersenplasticiteit naar een breed publiek
communiceren.

2	Het onderzoek linken aan de maatschappelijke realiteit en het stimuleren van een
maatschappelijk debat over het thema.

3	De beeldvorming en stigmatisering rond
hersenaandoeningen nuanceren op basis
van wetenschappelijk gefundeerde informatie.

I-Brain Leuven maakt deel uit van het
Europese ‘Jaar van het Brein’. I-Brain Leuven
is een organisatie van Breinwijzer vzw,
KULeuven en UHasselt. Het wordt ondersteund door het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin in het kader van
Flanders Care.
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Presentatie
Kanttekeningen bij het ‘ziekte’
begrip depressie, antidepressiva
en psychotherapie
Koen Demyttenaere
14u10 –14u50

Train your brain:
is the skull the limit?
Alice Nieuwboer, Iseult Beets

B

Is het waar dat 11% van ieder van ons ooit een depressie zal doormaken? Kan je depressie wel als een
ziektebeeld zien en diagnoses stellen via het (op)tellen
van symptomen? Het nut van antidepressiva wordt
geregeld in twijfel getrokken en hieromtrent wordt jammer genoeg in heel wat middens weinig wetenschappelijjk gedebateerd: wat doen antidepressiva nu wel en
niet? Zijn die ‘geneesmiddelen’ echt ‘antidepressiva’ of
werken ze breder? Antidepressiva en psychotherapie
werken voor tweederde via aspecifieke mechanismen,
hoe kunnen we dit begrijpen … en hoe moeten we nu
kiezen tussen beide behandelingsmethodes?

Ons lerende maar ook
kwetsbare brein in ontwikkeling
Christophe Lafosse
15u00 –15u40

op de 3-dimensionele structuur en werking van het
menselijk brein. We gaan in op vragen als wat zijn
onze hersenvliezen en voor wat dienen ze, waar ligt
ons emotioneel brein, waar ligggen onze spraakcentra,
hoe werken onze beide hersenhelften samen, waar
wordt ons hersenvocht geproduceerd enzovoort.

B

Onze plastische hersenen maken gedrag in het alledaagse leven, thuis in het gezin maar ook in het functioneren op school, mogelijk. Ons brein voedt zich met
omgevingsprikkels (nurture), opdat we er maximaal
uit kunnen halen wat er in zit (nature). Hierin schuilt
ook een grote kwetsbaarheid. Hoe moeten we ons
handelen en de omgeving afstemmen om een optimale stimulering van het opgroeiende brein mogelijk
te maken? Hoe kunnen we jongeren beter begrijpen
vanuit hun opgroeiend brein? Kennis en inzicht betreffende hersen-gedrag-omgevingsfactoren geven ons
meer houvast en duidelijkheid in het steunen, sturen,
inspireren en motiveren van jongeren om hun voor te
bereiden op een toekomstig leven in een steeds sneller evoluerende kennismaatschappij (die wij met onze
eigen hersenen gecreëerd hebben).

De menselijke hersenen
van dichtbij bekeken
Live hersendissectie
Katharina D’Herde

15u55 –16u35

B

Iseult Beets zal bevindingen van enkele studies laten
zien waarin veranderingen in de hersenstructuur en
functie werden waargenomen als gevolg van training
van jongeren en ouderen. Alice Nieuwboer zal resultaten van traininginterventies gedaan bij patiënten met
Parkinson en na herseninfarct bespreken. Tot slot zullen we een brug maken naar mogelijke praktische toepassingen in het alledaagse leven van brain-training,
met een kritische noot.

Training van impulscontrole bij
oudere bestuurders: het effect
op cognitie en rijvaardigheid
Tom Brijs
15u55 –16u35 	A
Mobiliteit is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Het
is daarom belangrijk om bestuurders zolang mogelijk
veilig te laten rijden. Het doel van de huidige studie
is nagaan of een impulscontroletraining bij oudere
bestuurders zorgt voor een verbetering in cognitieve
capaciteit en of zich dit vertaalt in een verbeterde
rijvaardigheid. Naast een pre- en een post-test op het
Instituut voor Mobiliteit (IMOB), volgde iedere deelnemer thuis een computergebaseerde training van
impulscontrole gedurende 25 dagen. Tijdens de preen post-test werden cognitieve taken en ritten in een
rijsimulator afgenomen. De resultaten van de training
op zowel cognitieve vaardigheden als rijvaardigheden
worden besproken. Deze resultaten hebben implicaties voor preventie en interventie.

Cocaine in my brain
Geert Dom
16u50 –17u30

15u00 –15u40 	A
Aan de hand van een presentatie en een live dissectie
van gebalsemde menselijke hersenen wordt in gegaan

B

Roken, drinken, gokken, pillen slikken, porno kijken,
wanneer wordt gebruik misbruik? Veel van wat we op
dit moment weten over de werking van onze hersenen
is te danken aan het onderzoek naar de effecten van
alcohol en drugs op ons brein. Wat doen drugs met

Presentatie

onze hersenen, hoe ziet een verslaafd brein eruit en
wat maakt ons zo ontvankelijk voor verslaving?

De basis van creativiteit
in de hersenen
Johan Wagemans

psychische kwetsbaarheid is een boeiende geschiedenis van controverse en kruisbestuiving, kunst en
verkunsting, wetenschap en wijsheid. Hedendaagse
ontdekkingen in de speurtocht naar de geestelijke
gevoeligheid van kunstenaars, wetenschappers en
andere bedenkers dwingen respect af voor de meest
broze breinen.

16u50 –17u30 	A
Waarom zijn kunstenaars creatiever dan andere
mensen? Wat is er speciaal aan de hersenen van
grote genieën? In deze presentatie worden een
aantal mythes daarover doorprikt. Naast enkele
algemene inzichten uit de vakliteratuur wordt één
recente, eigen studie in meer detail besproken waarbij
visuele creativiteit onderzocht werd bij kunstenaars
en niet-kunstenaars. Terwijl ze allerlei creatieve en nietcreatieve taken uitvoerden, werd hun hersenactiviteit
geregistreerd in een hersenscanner. Deze resultaten
zullen u ongetwijfeld verrassen en tot nadenken stemmen over de neurale basis van creativiteit.

Kunnen dieren beter denken
of geldt dat enkel voor dieren
met een groot hoofd?
Rudi D’Hooge
17u40 –18u20

B

Vaak staan we verbaasd over het ogenschijnlijk intelligente gedrag van dieren, maar in hoeverre zijn hun
cognitieve vermogens vergelijkbaar met die van de
mens? In deze presentatie zal eerst worden afgebakend wat redeneren en creativiteit precies betekenen
en of we dergelijke processen ook bij dieren kunnen
observeren. Hebben dieren wel de nodige hersenvermogens om te beschikken over vergelijkbare denkprocessen als mensen? Sommige dieren beschikken over
een stel hersenen dat in essentie erg vergelijkbaaar is
met dat van de mens. De studie van hogere cognitieve
functies van dieren is ongetwijfeld wetenschappelijk
interessant, maar kan het ons ook iets leren over de
menselijke vermogens en is het bruikbaar om hersenziekten te begrijpen?

Broos, bruisend brein.
Over de relatie tussen creativiteit
en psychische kwetsbaarheid.
Erik Thys
17u40 –18u20 	A
Klopt het eeuwenoude vermoeden dat creativiteit en
geestesziekte vaak samengaan? Moet je gek zijn om
te creëren, kan je er gek van worden of moet je er
gewoon gek op zijn? De relatie tussen creativiteit en

Waar woorden eindigen, daar
begint de muziek. Muziektherapie.
Lotte Blondé, Rozemarijn Claes
15u00 –15u40

PERSZAAL

“Muziek bezit de capaciteit mensen te ontroeren, hen
te raken op een manier die woorden overstijgt. Het is
vanuit deze gedachte dat de muziek in een muziektherapeutische setting wordt gehanteerd” (J. De Backer
& J. Van Camp). In deze presentatie trachten we een
ruimer beeld te schetsen van de verschillende aspecten binnen een muziektherapeutisch proces.

Modern Minds.
Kan uw hoofd de 21e eeuw aan?
Wouter Van Driessche
15u55 –16u35

PERSZAAL

Het zit allemaal tussen onze oren. Onze hersenen zijn
de grondstof van onze economie, de motor van onze
groei, de levensverzekering van onze welvaart. Maar ze
worden stilaan op de hielen gezeten door hun eigen
creaties. Almaar slimmere technologie neemt steeds
meer jobs over. Ook in de kenniseconomie. Wat is
en blijft de toegevoegde waarde van onze hersenen?
Hoe blijven we ze synchroniseren met een wereld die
almaar sneller verandert? Hou houden we ze gefocust, nu we 24/7 overspoeld worden door informatie?

Waar woorden eindigen, daar
begint de muziek. Muziektherapie.
Lotte Blondé, Rozemarijn Claes
16u50 –17u30

PERSZAAL

“Muziek bezit de capaciteit mensen te ontroeren, hen
te raken op een manier die woorden overstijgt. Het is
vanuit deze gedachte dat de muziek in een muziektherapeutische setting wordt gehanteerd” (J. De Backer
& J. Van Camp). In deze presentatie trachten we een
ruimer beeld te schetsen van de verschillende aspecten binnen een muziektherapeutisch proces.

Presentatie

Gesprekken /
OMGAAN MET
Epilepsie, niets menselijks
is me vreemd!
Wim Van Paesschen
15u00 –15u40

2&3

Epilepsie is één van de meest frequente neurologische
aandoeningen. Eén op tweehonderd mensen heeft
actieve epilepsie, en één op twintig mensen zal tijdens
zijn leven epileptische aanvallen hebben. Een epileptische aanval is het resultaat van een kortsluiting in de
hersenschors. Gezien er verschillende aanvalstypes
en oorzaken zijn, spreekt men beter van epilepsieën.
Epilepsie kan erfelijk bepaald zijn, of verworven tijdens
het leven. In ongeveer 70% komt epilepsie onder controle met anti-epileptische medicatie. Een minderheid
is geholpen met epilepsiechirurgie. Moderne beeldvorming en genetische testen behoren tot de nieuwe
onderzoeksmethodes. Epilepsie kan een belangrijke
invloed hebben op het dagdagelijkse leven (bv wetgeving in verband met rijden met de wagen en epilepsie).

Omgaan met een hersentumor
Steven De Vleeschouwer
15u55 –16u35

2&3

Hersenfuncties blijken georganiseerd in professionele
netwerken die functie-en soms taak-specifiek zijn.
Hersentumoren kunnen door hun groei en invasie die
netwerken verstoren en de betrokken functies aantasten. Het verwijderen van een hersentumor als vaak eerste stap van de behandeling moet uiteraard maximaal
rekening houden met het behoud van de betrokken
functies. Afhankelijk van de betrokken hersengebieden
en netwerken komen daar vaak technieken bij kijken
die voor, tijdens en na de hersenoperatie kunnen ingezet worden om dit doel zo goed mogelijk te bereiken.
Neuroplasticiteit van de hersenen is daarbij tot op
zekere hoogte een dimensie die meer en meer geëxploiteerd wordt om het eindresultaat te optimaliseren.

Omgaan met MS
Bénédicte Dubois
15u00 –15u40

4&5

Het nabije veraf,
een persoonlijk verhaal over
mantelzorg en dementie
Ingrid Vandamme
15u55 –16u35

4&5

Ingrid Vandamme nam haar moeder na 1 jaar in een
rusthuis bij haar in huis. Met 3 opgroeiende jongeren
en een zelfstandige echtgenoot was dit geen evidente
keuze. Het gezin begon aan het avontuur met vallen en opstaan. Nu, meer dan vier jaar later, woont
Bobonne nog altijd bij hen in, maar stapje per stapje,
moet Ingrid de zorg voor haar moeder uit handen
geven. Ingrid vertelt hoe de zorg voor Bobonne de
leefwereld van het gezin rijker en zorgzamer maakt.

Omgaan met autisme
Ilse Noens
16u50 –17u30

2&3

Door hun anders functionerende hersenen kijken
mensen met autisme op een andere manier naar de
wereld. Dit uit zich in allerlei bijzonderheden. Hoe ziet
het gedrag van mensen met autisme er concreet uit?
Welke moeilijkheden ervaren mensen met autisme?
Wat zijn de sterktes van mensen met autisme? Hoe
ervaren ze de wereld om hen heen? Waar komt
autisme vandaan? Waar houd je best rekening mee
in de omgang met mensen met autisme? Op deze en
andere vragen trachten we een antwoord te geven.

Na NAH. Over de gevolgen
van een Niet Aangeboren
Hersenletsel.
Christophe Lafosse, Karl Beutels
16u50 –17u30

4&5

Fysiek merk je niet zo veel aan Karl, maar zijn vroeger
werk als ingenieur landmeter kan hij niet meer doen.
Hij kan en mag ook nergens meer gaan werken en
daarom doet hij momenteel veel vrijwilligerswerk. Karl
heeft er 10 jaar over gedaan om te zoeken naar datgene wat hij echt graag doet. Zo gaat hij nu helpen bij
Bond Zonder Naam, in dvc St. Jozef en bij Rondpunt
vzw. Karl zal zelf over zijn ervaringen na zijn NAH vertellen en hoe hij probeert van dag tot dag hiermee om
te gaan.

In deze sessie wordt een algemeen overzicht gegeven
over de huidige stand van de wetenschap in multiple
sclerose en hoe deze zich vertaalt in de klinische zorg
voor personen met MS. Ook wordt ruim tijd voorzien
om te kunnen ingaan op allerlei vragen rond deze ziekte.
Gesprekken / Omgaan met

Experiment / Expo
(Doorlopend – C / 6&7 / 8&9)
Denken is doen
met een brein computer interface
KULeuven Onderzoeksgroep Neurofysiologie
Marc Van Hulle, Nick Chumerin
Via je hersenen rechtstreeks een computer of een
game aansturen? Het kan met een brein computer
interface. Je kijkt naar een stimulus of voert een taak
uit terwijl je hersenactiviteit met een EEG apparaat
wordt opgenomen. De brein computer interface doet
de rest. Straffer nog: we laten je een aantal speelkaarten zien, je houdt er eentje in gedachten, en de brein
computer interface achterhaalt welke dit was.
Het meetbare brein
KULeuven Laboratorium voor Cognitieve Neurologie
Patrick Dupont
Met moderne beeldvormingstechnieken kunnen we
niet enkel de anatomie van de hersenen meten maar
ook de complexe biochemische wisselwerking in onze
hersenen. We laten zien hoe we aan de hand van
hersenbeelden, de verschillende processen meten en
kwantificeren en hoe dit reeds gebruikt wordt in een
aantal klinische toepassingen. Bovendien gebruiken
we vaak een combinatie van beelden om inzicht te
krijgen in zowel abnormale anatomische structuren
als functionele aspecten van het brein. Tijdens de
demonstratie tonen we hoe we de hersenbeelden
combineren en hoe we ze kwantificeren.
Brein in beeld – ontdek welke gebieden
in je hersenen actief zijn als je een mentale
activiteit doet
KULeuven Onderzoekseenheid Gezinsen Orthopedagogiek
Bert De Smedt, Lien Peters
Onze hersenen bestaan uit verschillende gebieden
die samenwerken en ervoor zorgen dat we complexe
activiteiten zoals lezen, rekenen, de aandacht richten,
emoties verwerken, gezichten herkennen, kunnen
uitvoeren. Met nieuwe beeldvormingstechnieken zijn
neurowetenschappers in staat om de activiteit in deze
gebieden goed in kaart te brengen. Kom naar onze
stand en ontdek spelenderwijs wat er in je hersenen
gebeurt als je een bepaalde taak uitvoert.
De kunst van het wonderlijk waarnemen
Neuro-Electronics Research Flanders (NERF)
Sebastian Haesler, Stéphanie Foré
Wat gebeurt er wanneer je naar een kunstwerk kijkt?
Hoe weet je nu of het om een meesterwerk gaat of
slechts om een eenvoudige tekening? Het antwoord
op deze vraag moeten we bij onze hersenen gaan

zoeken. Onze ogen zijn meer dan een camera. Al onze
zintuigen worden namelijk gestuurd door de creativiteit van onze hersenen. De hersenen maken voortdurend voorspellingen over de omgeving. Wanneer de
verwachtingen niet worden ingelost door wat we ervaren, zijn we ons daar onmiddellijk van bewust – ook
bij het kijken naar kunst. Aan de hand van interactieve
experimenten kunnen we je laten beleven hoe onze
waarnemingen gestuurd worden door de creatieve
hersenen. Dit gebeurt trouwens bij mens én dier, én
bij alle zintuiglijke ervaringen. Geloof je ons niet? Kom
dan zeker eens kijken! Of ruiken! Of horen!
I-TRAVLE – Individualised Technology-supported
Robot Assisted Virtual Learning Environments
to improve arm function
UHasselt (BIOMED – EDM), Revalidatie- en MS
centrum Overpelt, Adelante Zorgcentrum Nederland
Peter Feys
Het I-TRAVLE Interreg project (IVA-VLANED-1.58)
onderzoekt de effecten van technologie-ondersteunde
revalidatie op de bewegingsmogelijkheden van de
arm bij personen met Multiple Sclerose en chronisch
CVA. Tijdens het festival krijg je de mogelijkheid om
de games te spelen die ontwikkeld werden voor personen met neurologische aandoeningen. Ook zal een
testopstelling aanwezig zijn (reach-a-cube, EDM) met
trainingsmateriaal voor cognitief-motorische functies
tijdens manipulatie van kleine objecten.
Cognitief-motorische training
UHasselt (REVAL, BIOMED) /
UHasselt Instituut voor Materiaalonderzoek
Peter Feys
Deze opstelling is gebaseerd op een project dat zich
richt op het meten en trainen van gecombineerde
cognitief-motorische taken, ook wel dubbeltaken
genoemd. In het dagelijkse leven voeren we voortdurend dubbeltaken uit, bijvoorbeeld tijdens het praten
terwijl we lopen of afwassen, of het aandacht hebben
voor de winkelrekken terwijl we stappen. Dubbeltaken
vergen veel grotere en verschillende actieve hersengebieden. Dit onderzoek is aldus van belang bij het
meten en trainen van personen met neurologische
aandoeningen (Parkinson, Multiple Sclerosis), die
typisch veel moeite hebben met het kombineren van
deze taken (tragere uitvoering, groter valrisico). Je zal
zelf kunnen ervaren hoe cognitief-motorische dubbeltaken een impact hebben op de stapmogelijkheden.
PsycArt vzw. Verbeelding door de ogen van …
Kortfilm ‘Mijn broer’ door Brieuc de Goussencourt,
met Pierre Lognay, Jean Lognay, Maaike Neuville.
Animatiefilm ‘In the mind of a paranoid schizophrenic’
door David Ost. Poëzie door Jan Perquy via Youtube.
PsycArt vzw – die via kunst het stigma rond psychisch
kwetsbare kunstenaars wil doorbreken – tracht in
deze I-Brain editie via videokunst en film op 2 zaken

Experiment / expo

te focussen. Enerzijds wordt geprobeerd om te laten
zien welke ‘hoofdrol’ creativiteit kan hebben in het
functioneren van kunstenaars met een kwetsbaarheid,
naast andere zaken die voor hen van belang zijn om
hun psychisch functioneren in evenwicht te houden.
Anderzijds kan kennis gemaakt worden met de kracht
van ‘film-kunst’ in hoe sterk een emotionele (psychologische) band tussen mensen kan ‘be-licht’ worden.
www.psycart.eu
Labyrinth Psychotica: do-it-yourself-psychose
Jennifer Kanary Nikolov(a)
De draagbare psychose-simulator wil je laten horen,
zien en voelen hoe het is om een psychose te ervaren.
Sta toe dat je geest gekoppeld wordt aan die van
‘Jamie’, die door een psychose gaat. Tijdens deze
simulatie ervaar je hoe het is wanneer je zintuigen
gebombardeerd worden met informatie, en helpt je
om de subjectieve ervaring van psychose beter te
begrijpen. www.labyrinthpsychotica.org/Labyrinth_
Psychotica/TheWearable.html
Elektriciteit van het brein
UHasselt Faculteit Geneeskunde
en Levenswetenschappen
Bert Brône
Ons brein is een hoogtechnologisch apparaat dat
opgebouwd is uit ongeveer 20 miljard hersencellen.
Deze hersencellen communiceren met elkaar in een
groot netwerk door middel van elektrische signalen.
Elektrische signalen liggen aan de basis van herinneringen, emoties, pijn en vele andere taken van het
brein. Het brein organiseert ook onze bewegingen en
stuurt ons lichaam aan door elektrische signalen naar
de spieren te sturen. In deze opstelling kan je zien en
voelen dat elektrische signalen van het brein kunnen
nagebootst worden om de spieren van je hand te
laten bewegen.
Elektrische stimulatie bij hersentumoringreep
Dienst Neurologie UZLeuven,
onderzoeksgroep Epilepsie
Wim Van Paesschen, Guido van Driel
Functioneel mappen en monitoren door directe electrische stimulatie op de hersenschors en daaronder
tijdens een hersentumoringreep.
Transcaniële magnetische stimulatie
bij hersentumoringreep
Dienst Neurologie UZLeuven, onderzoeksgroep
Epilepsie en onderzoeksgroep Neurodegeneratieve,
cognitieve aandoeningen
Wim Van Paesschen, Rik vandenberghe,
Laura Seynaeve
Functioneel mappen door transcraniële magnetische
stimulatie bij een hersentumorpatient voor de operatie.

Brein in beeld voor een hersenoperatie
Dienst radiologie UZLeuven, onderzoeksgroep
Experimentele Neuroradiologie
Stefan Sunaert, Sofie Van Cauter, Silvia Kovacs
In kaart brengen van functionele hersenschors gebieden en zenuwbanen in de hersenen door middel van
een magnetische scan voor de operatie.
Ontwikkeling en regeneratie in het brein:
wat wij van dieren kunnen leren.
KULeuven Departement Biologie – Afdeling
Dierenfysiologie en Neurobiologie
Lieve Moons, Lut Arckens, Veerle Darras,
Liliane Schoofs
Wormen, zebravissen, kippeneieren en muizen worden
vaak gebruikt in hersenonderzoek, ondermeer om te
achterhalen hoe de miljarden cellen in onze hersenen
zich verbinden tijdens de ontwikkeling, om uit te
zoeken hoe deze circuits moeten herlegd worden
om leren en geheugen te ondersteunen, en ook om
te achterhalen welke cellen en stoffen een rol spelen
bij herstel van zenuwbanen na hersenbeschadiging.
De wetenschappers van het Departement Biologie
KU Leuven onderzoeken deze processen door een
combinatie van transgene technologieën en moderne
beeldvormingstechnieken en nemen jullie graag mee
in de wereld van slimme dieren en hun brein.
Breinwijzer vzw
Breinwijzer vzw brengt actoren uit zowel de neurowetenschappen, de zorgsector als het ruime publiek
samen, om zo samen te zoeken naar en richting te
geven aan een maatschappelijk verantwoorde evolutie
en impact van de neurowetenschappen (neuro-ethiek).
Breinwijzer is een onafhankelijke pluralistische organisatie die ijvert voor een open en participatieve dialoog
op voet van gelijkwaardigheid tussen het ruime
publiek, beleidsmakers en betrokken experts.
www.breinwijzer.be
Campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’
Een genuanceerde beeldvorming van dementie is de
komende jaren een prioriteit binnen het Vlaamse welzijnsbeleid. Voor personen met dementie, hun kinderen, partner en familie is de confrontatie met dementie
immers vaak hard. De aandoening is voor veel mensen
een onbekende wereld, een onzeker proces waarover
in de media geregeld doemscenario’s opduiken. Dit
dominante beeld wil de campagne ‘Vergeet dementie,
onthou mens’ bijstellen. En daarvoor kan iedereen zich
engageren! www.onthoumens.be
Psyche & brein
Psyche & Brein is een tweemaandelijks populairwetenschappelijk magazine over psychologie en
hersenwetenschap. Ook gezondheid en opvoeding
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komen ruim aan bod. Het tijdschrift volgt onderzoek
en wetenschappelijke ontdekkingen op de voet.
Daardoor onderscheidt het zich van de andere ‘psychologiebladen’ in ons taalgebied. Psyche & Brein is
een zusterblad van het Duitse Gehirn & Geist en het
Amerikaanse Scientific American MIND. Een deel
van de inhoud is internationaal, maar daarnaast zijn
er eigen artikelen en opinie. Psyche & Brein bevat
bijdragen van internationaal gerenommeerde wetenschappers en publicisten en is te koop in Vlaanderen
en Nederland. www.eosmagazine.eu
Digimores
DigiMores wil een actieve samenwerking creëren tussen alle leerkrachten N.-C. Zedenleer van alle onderwijsnetten en niveaus in Vlaanderen en Brussel en
allen die met het vrijzinnig humanisme (bij jongeren)
begaan zijn. Door DigiMores kan men elkaar inspireren in een kwalitatief virtueel kader dat ontwikkeld en
onderhouden wordt door het Beheerdersteam, een
team van leerkrachten NCZ die dit doet in hun vrije
tijd. DigiMores leeft van de overtuiging dat we als
leerkrachten sterker staan als we samenwerken en dat
er doorheen intense wederzijdse ondersteuning kan
gezocht worden hoe de vrijzinnigheid bij jongeren op
een hedendaagse wijze kan ontsloten worden.
www.digimores.org
Vlaamse Vereniging voor Autisme
Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) is de ouder- en
familievereniging rond autisme. VVA informeert en
brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en
sociaal netwerk samen rond autisme. Onze missie is
het empoweren van persoonlijk betrokkenen, zoals
ouders, partners, familieleden, … en personen met
autisme. VVA wil inspireren en mensen zèlf in beweging krijgen zodat de levenskwaliteit van personen met
autisme en hun netwerk kan vergroten. Ons ideaal is
een samenleving die openstaat voor alle facetten van
autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt
ervaren. www.autismevlaanderen.be
De Maakbare Mens
De Maakbare Mens vzw wil het brede publiek kritisch
en correct informeren over de medische en biotechnologische ontwikkelingen en de ethische vragen die
zich daarbij stellen. De Maakbare Mens vzw volgt de
algemene medische en biotechnologische ontwikkelingen aandachtig en kritisch en werkt rond thema’s
zoals genetisch testen, orgaandonatie, medicalisering
van de samenleving, sport en ethiek, stamcellen,
medisch begeleide voortplanting, esthetische chirurgie
en het maakbare brein. www.demaakbaremens.org

project van de Vlaamse Regering, dat van Vlaanderen
een warme, solidaire en open samenleving wil maken.
Flanders’ Care wil op een aantoonbare wijze en door
innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren. www.flanderscare.be
Studio Brein
Studio Brein brengt het laatste nieuws over hersenonderzoek door een mobiele redactie van reporters
verbonden aan universitaire en andere onderzoeksinstellingen. Studio Brein is een initiatief van Breinwijzer
vzw. www.breinwijzer.be/studio-brein
Vlaamse Liga NAH
De vzw Vlaamse Liga NAH is een vereniging voor
personen met een niet-aangeboren hersenletsel opgelopen als gevolg van een plotse gebeurtenis zoals
onder meer een ongeval, een val, een beroerte, een
hersentumor, een infectie, enz. waardoor hun leven en
dat van hun directe omgeving abrupt verandert. Als
gebruikersvereniging wil de Liga het aanspreekpunt
zijn voor personen met NAH, hun netwerk en hun
zorgverstrekkers, personen met NAH en hun familie
informeren, hun participatie en inclusie bevorderen,
ruimere bekendheid geven aan NAH, de belangen van
de groep behartigen, een partner zijn in patiëntenorganisaties en een spreekbuis naar het beleid. Meer info
vindt u op www.vlaamseliganah.be.
Psychologies
Psychologies Magazine is leesvoer met brains: het
inspireert en stilt je honger naar zelfkennis, relatie- en
opvoedingsadvies. Leer jezelf en de mensen rond je
beter begrijpen dankzij boeiende artikels met persoonlijke getuigenissen. Psychologies, voor een leven in
balans. www.psychologies.be
MS-Liga Vlaanderen
De missie van de MS-Liga Vlaanderen is: het
bevorderen van het algemeen welzijn van personen
met MS, hun familieleden en hun omgeving. De
MS-Liga Vlaanderen wil MS in het leven betekenis
geven, alle PmMS en hun omgeving helpen bij het
inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening,
hen individueel en als groep ondersteunen en hun
belangen behartigen zodat PmMS net als iedereen
een menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden. De
MS-Liga Vlaanderen wil dankzij haar unieke combinatie van professionals en vrijwilligers uitgroeien tot een
volwaardige partner-organisatie in de chronische zorg
van morgen. www.ms-vlaanderen.be
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Alice Nieuwboer
Alice Nieuwboer is verbonden als gewoon
hoogleraar aan het Departement Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven. Ze geeft
les in het domein van de neuromotorische
revalidatie en leidt verschillende onderzoeksprojecten rond de afwijkingen van gang, balans
en schrijfmotoriek bij patiënten met de ziekte
van Parkinson. Centraal in haar werk staat de
vraag of door het aanspreken van motorische
en cognitieve compensatoire hersengebieden
met behulp van doelgerichte oefening, dubbeltaaktraining en het aanbieden van extra sensorische informatie de functionele problemen ten
gevolge van hersenschade kunnen verbeteren.
Iseult Beets
Iseult Beets is sinds 4 jaar werkzaam als postdoctoraal onderzoeker in het Labo Motorische
Controle en Neuroplasticiteit van Prof. Stephan
Swinnen aan de KU Leuven. Ze onderzoekt
in hoeverre training van complexe opgaves
waarbij beide handen samenwerken (bimanuele
coordinatie) tot veranderingen in de hersenen
leidt bij gezonde jongeren en ouderen. Hierbij
onderzoekt ze zowel de fundamentele representaties van motoriek en hoe deze veranderen als
gevolg van training als ook naar hoe trainingen
geoptimaliseerd kunnen worden.
Bénédicte Dubois
Bénédicte Dubois is neuroloog, en als clinicus
legt zij zich in de Universitaire Ziekenhuizen
te Leuven vooral toe op de behandeling en
zorg voor personen met multiple sclerose.
Aandachtspunten hierbij zijn interdisciplinaire
samenwerking en gepersonaliseerde aanpak.
Daarnaast is zij momenteel waarnemend diensthoofd van de Dienst Neurologie UZ Leuven en
hoofd van het Laboratorium Neuroimmunologie
binnen het Departement Neurowetenschappen
van de KU Leuven, waaraan zij als deeltijds
hoogleraar verbonden is.
Christophe Lafosse
Christophe Lafosse is Doctor in de Psychologie
(KULeuven) met specialisatie in de Klinische
Neuropsychologie. Hij is als directeur
Strategie en Wetenschappelijk Beleid en als
klinisch neuropsycholoog verbonden aan het
Revalidatieziekenhuis RevArte te Edegem (ww.
revarte.be). Als gastprofessor is hij verbonden
aan de Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit
Psychologie en Pedagogie), aan de Vrije
Universiteit Brussel (Faculteit Kinesitherapie en
Revalidatiewetenschappen) en aan de Thomas
More Hogeschool. Aan deze onderwijsinstellingen zijn er les- en onderzoeksopdrachten in
het domein van de Klinische Neuropsychologie,
Gedragsneurowetenschappen en
Revalidatiepsychologie. Hij is medeoprichter
en bestuurslid van de Belgian Society for
Neurorehabilitation (BSNR), de interuniversitaire Postacademische Opleiding Klinische
Neuropsychologie en voorzitter van de
Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie
(VVNP). Hij zit ook in de Raad van bestuur
van de Belgische Vereniging voor Geriatrie en
Gerontopsychologie en in de Raad van Bestuur
van Breinwijzer vzw.
Erik Thys
Erik Thys is psychiater in het UPC KU Leuven
campus Kortenberg en in het PSC St.-Alexius
Elsene. Hij onderzoekt het randdomein tussen
creativiteit en psychopathologie en is oprichter
van KAOS, een vzw die projecten opzet in het
randdomein tussen kunst en psychiatrie. Hij is
ook actief als kunstenaar en componist.

Geert Dom
Geert Dom is psychiater en heeft zich gespecialiseerd in verslavingsproblemen. Hij is verbonden aan het Collaborative Antwerp Psychiatric
Research Institute (CAPRI) van de Universiteit
Antwerpen (UA) en aan de Radboud
Universiteit, Nijmegen, Nederland. Daarnaast
is hij hoofdgeneesheer van het PC Broeders
Alexianen te Boechout. Hij is oud voorzitter
van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
(VVP) en momenteel lid van het bestuur van de
European Psychiatric Association (EPA).
Ilse Noens
Ilse Noens is diensthoofd van de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de
KU Leuven, staflid van Leuven Autism Research
(LAuRes) en academisch verantwoordelijke van
PraxisP, het praktijkcentrum van de Faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
Ze is gespecialiseerd in de diagnostiek en
behandeling van autisme. Ze verricht zowel
onderzoek naar het gedrag en het denken van
mensen met autisme als naar het opvoeden en
begeleiden van mensen met autisme.
Ingrid Vandamme
De moeder van Ingrid heeft Alzheimer. Ze zat in
een rusthuis maar Ingrid voelde zich daar niet
goed bij en nam haar moeder na 1 jaar bij haar in
huis. Ingrid is geëngageerd op politiek en sociaal
vlak. Ze runt een kunstencentrum voor blinde
kunstenaars. Zorgen voor haar moeder past in
haar sociaal engagement. Ingrid en de kinderen
zijn echter niet professioneel opgeleid voor deze
zorg, maar ze halen hun kracht en engagement
gewoon uit hun liefde voor Bobonne.
Johan Wagemans
Johan Wagemans is experimenteel psycholoog
met specialisatie in visuele waarneming.
Hij is gewoon hoogleraar en hoofd van het
Laboratorium voor Experimentele Psychologie
van de KU Leuven. Zijn onderzoeksgroep, die
internationaal en interdisciplinair samengesteld
is, doet voornamelijk fundamenteel onderzoek
over perceptuele organisatie en vormperceptie.
Daarnaast bestuderen ze ook de atypische
visuele informatieverwerking bij mensen met
autisme en werken ze ook samen met visuele
kunstenaars. Hij beschikt over structurele
lange-termijn financiering door de Vlaamse
Overheid (Methusalem). Hij is lid van de
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten. Johan Wagemans
is auteur van een 200-tal internationale artikelen, editor van enkele tijdschriften en een veelgevraagd spreker op internationale congressen.
Karl Beutels
Karl werd slachtoffer van een verkeersongeval
in de ochtend (8/02/2003). Hij werd linksboven
aan zijn voorhoofd geraakt en had 24 dagen in
coma gelegen.
Katharina D’Herde
Katharina D’Herde is hoofd van de
Afdeling Anatomie & Embryologie,
Vakgroepvoorzitter van de Vakgroep Medische
Basiswetenschappen aan de faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
van de UGent en directeur van CETRAS,
center for training and research in anatomical
science. Naast haar onderwijsopdracht aan 4
verschillende opleidingen, is ze auteur van een
80 tal publicaties in internationale tijdschriften
en auteur van 5 boekhoofdstukken. Haar
belangrijkste onderzoekstopic betreft regulatie
van geprogrammeerde celdood.
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Koen Demyttenaere
Koen Demyttenaere is psychiater binnen het
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven,
buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit
Geneeskunde van de KU Leuven, en hoofd van
de onderzoeksgroep Psychiatrie binnen het
Departement Neurowetenschappen.
Lotte Blondé
Lotte Blondé is muziektherapeute binnen het
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven,
campus Kortenberg. Ze is verbonden aan een
eenheid voor volwassenpsychiatrie.
Rozemarijn Claes
Rozemarijn Claes is muziektherapeute binnen
het Universitair Psychiatrisch Centrum KU
Leuven, campus Kortenberg. Ze is verbonden
aan de eenheid Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Rudi D’Hooge
Rudi D’Hooge studeerde biologie en psychologie in Antwerpen en Brussel en behaalde
doctorsdiploma’s in beide disciplines. Hij is
momenteel professor Biologische Psychologie
en coördinator van het Laboratorium voor
Biologische Psychologie aan de KU Leuven.
Zijn onderzoek bestudeert de relatie tussen
hersenwerking en gedrag, waarbij ook aandacht
wordt besteedt aan de effecten van hersenaandoeningen en hun potentiële behandeling. Hij
is ook in bredere zin geïnteresseerd in de het
gedrag en de cognitieve vermogens van dieren,
de vergelijking met menselijke vermogens en de
evolutionaire psychologie.

Gratis inkom
Geen reservaties mogelijk
Geen voorkennis vereist
Het programma start om 14u00
De deuren gaan open om 13u00
14u00: Openingswoord
door Minister Jo Vandeurzen
Bereikbaarheid
Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1, 3010 Leuven
GPS
Om de route te laten uitstippelen door uw routeplanner/GPS: voer als straatnaam ‘Tiensevest’ in en niet
‘Provincieplein 1’.
Met het openbaar vervoer
Het provinciehuis ligt vlakbij en op loopafstand van
het trein- en busstation van Leuven. Het provinciehuis
bevindt zich vlak bij het buitenkomen van het treinstation links. U volgt eenvoudig de promenade.

Met de auto
Rij vanop de E40 de E314 op en neem onmiddellijk afrit 15 richting Leuven centrum. U volgt de
weg tot aan de Leuvense ring, die rijdt u rechts op
richting Tienen en Diest. U rijdt tot voorbij de Tiense
Poort. Kies bij het naderen van het provinciehuis de
rechterrijstrook en rij door, richting station, tot op
het einde. Sla vervolgens rechtsaf en rij stapvoets,
met respect voor voetgangers en fietsers die hier uw
pad kruisen, onder de voetgangersbrug (Roger Van
Overstraetenesplanade) tot aan de spoorweg. Draai
nu naar rechts en zet uw tocht verder langs de sporen,
richting provinciehuis.
GPS: Opgepast, sommige oudere gps-software herkent het adres Provincieplein niet. Voer dan als straatnaam ‘Tiensevest – kruising met Justus Lipsiusstraat’ in.
Parkeergelegenheid
Het provinciehuis ligt op loopafstand van het station
van Leuven. U neemt dus best het openbaar vervoer.
Er is beperkte parkeergelegenheid onder het provinciehuis. Er is een betalende ondergrondse parkeergarage wat verderop, richting station, op loopafstand
van het provinciehuis (Parking De Bond).

Steven De Vleeschouwer
Steven De Vleeschouwer is neurochirurg in
het UZ Leuven en deeltijds hoogleraar de
KU Leuven. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Experimentele Neurochirurgie en
Neuroanatomie. Bijzondere interessegebieden
zijn hersentumorchirurgie, schedelbasischirurgie
en immunotherapie voor kwaadaardige hersentumoren.
Tom Brijs
Tom Brijs is hoogleraar aan de Universiteit
Hasselt waar hij vice-directeur is van het
Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en tevens
doceert aan de Bachelor-Master opleiding
Mobiliteitswetenschappen. Hij is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek naar
verkeersveiligheid binnen het IMOB. Daarin specialiseert hij zich voornamelijk in onderzoek naar
evaluatie en training van rijvaardigheid bij jonge
onervaren bestuurders en ook ouderen met
behulp van cognitieve- en rijsimulatortraining.
Wim Van Paesschen
Wim Van Paesschen is professor in Neurologie,
en epileptoloog verbonden aan UZ Leuven en
KU Leuven. Hij is directeur van het Centrum
voor Refractaire Epilepsie te UZ Leuven en
leidt het laboratorium voor epilepsie onderzoek.
Interesse gebieden zijn moderne beeldvorming
in epilepsie en genetica van epilepsie.
Wouter Van Driessche
Wouter Van Driessche is journalist bij De Tijd.
Hij schrijft grote achtergrondverhalen over maatschappij, politiek, economie en technologie. In
2014 maakte hij de multimediale artikelenreeks
‘Modern Minds’ over de wedloop tussen onze
hersenen en almaar slimmere technologie.
De reeks werd later gebundeld in een boekje.
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Breinwijzer vzw
I-Brain Leuven is een organisatie van Breinwijzer vzw,
KULeuven en UHasselt. Het wordt ondersteund door
het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
in het kader van Flanders Care. I-Brain Leuven maakt
deel uit van het Europese ‘Jaar van het Brein’.
Contact
– P
 rof. Koen Demyttenaere, woordvoerder I-Brain
koen.demyttenaere@med.kuleuven.be
– Eva De Vlieger, coördinator I-Brain
0496 29 71 07 – info@breinwijzer.be

Breinwijzer vzw
Breinwijzer vzw brengt actoren uit zowel de neurowetenschappen, de zorgsector als het ruime publiek
samen, om zo samen te zoeken naar en richting te
geven aan een maatschappelijk verantwoorde evolutie
en impact van de neurowetenschappen (neuro-ethiek).
Breinwijzer is een onafhankelijke pluralistische
organisatie die ijvert voor een open en participatieve
dialoog op voet van gelijkwaardigheid tussen het
ruime publiek, beleidsmakers en betrokken experts.
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