BREINWIJZER vzw

I-BRAIN

LUST&
LIEFDE

een festival over
hersenen

OVER
HET MECHANIEK
VAN DE LIEFDE

DAG VAN DE

BREINWIJZER vzw

I-BRAIN

WETENSCHAP

een festival over
hersenen

OVER
HET MECHANIEK
VAN DE LIEFDE

DAG VAN DE

WETENSCHAP

13u — 18u
ZEBRASTRAAT 32
GENT

PROGRAMMA

v.u. Breinwijzer vzw, Voorhoutkaai 15, 9000 Gent Illustratie: Inne Haine

ZONDAG
ZONDAG
NOV 2016
2727NOV
2016

De biologische software
voor liefde en seks
Dirk Draulans

17u25 –18u10

Lust & Liefde in de menselijke
hersenen van dichtbij
bekeken. Live hersendissectie
Katharina D'Herde

16u30 –17u15

Komen mannen van Mars
en vrouwen van Venus?
Over genen, hormonen en de
hersenen van man en vrouw
Patrick Santens

15u30 –16u15

Van lust naar liefde
in het brein. Waarom oxytocine
en liefde beschermen tegen
verslaving en stress
Mattie Tops

14u30 –15u15

De Verleiding
Maarten Westra Hoekzema

13u30 –14u15

NED KAHN
PRESENTATIE

Zit romantiek liefde in de weg?
Over het voordeel van liefde
als kunst en kunde
Stefaan Van Brabandt

17u25 –18u10

Elke zeven seconden.
Mythes over mannen en seks
Wim Slabbinck

16u30 –17u15

Hersenziekte en seksualiteit:
Wat er NA(H)?
Paul Enzlin

15u30 –16u15

De klik, de kus en het brein:
Hoe de liefde werkt
Mark Mieras

14u30 –15u15

Liefde versus romantiek
Jan Drost

13u30 –14u15

NICK ERVINCK
PRESENTATIE
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BDSM in Vlaanderen:
meer dan vijftig tinten
Jantien Seeuws

17u25 –18u10

Liefde en seks tussen mens
en menselijke robots.
Fictie of realiteit?
Nils Verbeeck

16u30 –17u15

Twee-breinigheid toont
ons hoe we liefde
kunnen koesteren
Lieven Miegerode

15u30 –16u15

Seksueel overschrijdend
gedrag: waar ligt de grens?
Nils Verbeeck

14u30 –15u15

Het sexy brein: wat fMRI ons
kan vertellen over porno
Daisy Mechelmans

13u30 –14u15

PANAMARENKO
PRESENTATIE

Singles café – infostanden –
Poëziebordeel

DOORLOPEND

MARKT
LOUNGE

Hoe mooi alles:
over hoe een liefde een leven
lang kan duren
Mirjam Van Hengelen

16u30 –17u15

Transgender in Transitie
Transgender Infopunt

15u30 –16u15

Polyamorie: een andere kijk
op liefhebben
Annabelle Standaert

14u30 –15u15

HONORÉ D'O
PRESENTATIE
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koppel 8
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Ijsbrekers:
pop-uptherapie
met seksuologe

16u30 –17u15

koppel 4
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koppel 6

Ijsbrekers:
pop-uptherapie
met seksuologe

15u30 –16u15

Genderless video installatie

DOORLOPEND

MARNIX VERSTRAETEN
FILM

De therapie
Julie
Cafmeyer

16u30 –17u15

De therapie
Julie
Cafmeyer

15u30 –16u15

koppel 1
koppel 2
koppel 3

Ijsbrekers:
pop-uptherapie
met seksuologe

14u30 –15u15

14u30 –15u15

De therapie
Julie
Cafmeyer

THOMAS
HUYGHE
GESPREKKEN

ANNEKE
EUSSEN
GESPREKKEN

I-BRAIN
LUST & LIEFDE
WETENSCHAPSFESTIVAL
OVER HERSENEN

Hoe, waarom en op wie word je verliefd? Denken mannen echt elke
7 seconden aan seks? Komen mannen van mars en vrouwen van venus?
Is de mens monogaam? Bestaat de ware? Kan therapie je relatie redden?

I-Brain is een festival over hersenen: een mix van wetenschappelijke
presentaties en gesprekken met top experten uit België en Nederland,
therapie, theater, verhalen, poëzie, singles café, een live menselijke
hersendissectie, en zoveel meer!

Doelstellingen:
1. Het onderzoek dat aan de Vlaamse
universiteiten gebeurt rond het
fenomeen ‘brein, lust & liefde’ 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.

PRESENTATIE

NIV 1
NIV 0

VIDEO

13:30 – 14:15

MARNIX
VERSTRAETEN

PRESENTATIE

NED KAHN

De Verleiding
Maarten Westra Hoekzema

NIV 1
PRESENTATIE

NICK ERVINCK

NED KAHN / NICK ERVINCK / PANAMARENKO / HONORE 'DO

NED KAHN / NEW ZEBRA

Wat is de sleutel tot een succesvol leven met veel
vrienden, nog meer geld en een beeldschone
partner aan je zijde? Het antwoord is: verleiding.
Maarten Westra Hoekzema weet er alles over en
doet maar wat graag zijn verleidingstips uit de
doeken! Hij ontpopt zich in deze voorstelling tot
een alwetende goeroe die je exact vertelt hoe je
moet verleiden, zodat je krijgt wat je wil hebben.
Hoe je het best reclame maakt. Hoe je een
gammele auto voor een veel te hoge prijs kunt
verkopen. En vooral hoe je met overweldigend
succes een vrouw of een man moet versieren.
Want: hoe beter je kunt verleiden, hoe beter je je
staande kunt houden in de huidige samenleving.

Komen mannen van mars en
vrouwen van venus?
Over genen, hormonen en
de hersenen van man en vrouw
Patrick Santens
15:30 – 16:15

Van lust naar liefde in het brein.
Waarom oxytocine en liefde
beschermen tegen
verslaving en stress

ONTHAAL

THOMAS
HUYGHE

GESPREKKEN

ANNEKE
EUSSEN

GESPREKKEN

LOUNGE

PRESENTATIE

MARKT

HONORÉ D'O

PRESENTATIE

14:30 – 15:15

Lust & liefde in het brein.
Live hersendissectie
Katharina D’Herde
16:30 – 17:15

NED KAHN / NEW ZEBRA

Het neurohormoon oxytocine speelt een rol in
seks (orgasme) en de vorming van stabiele
liefdes (gehechtheids)relaties. Het bevordert cycli
van informatieverwerking in de hersenen, waarbij
de aandacht eerst vooral gericht wordt op het
beloningspotentieel van nieuwe contacten, en geleidelijk verschuift naar appreciatie van datgene dat
vertrouwd en betrouwbaar is. Je kunt zeggen, een
verschuiving van (enkel) lust naar (ook) liefde.
De verschuiving kan ook dusdanig doorschieten dat
een relatie routine wordt. De hersenmechanismen
die een rol spelen in dit proces spelen ook
een rol in stress coping waarbij nieuwe situaties en
uitdagingen vertrouwd worden. Bij drugsverslaving
en chronische stress springt de reactie op nieuwigheid meteen over op routinegedrag en is de fase van
liefde, of appreciatie van vertrouwdheid, weggevallen. Dit verklaart mogelijk de beschermende werking van liefdevolle relaties en oxytocine tegen verslaving en nadelige gevolgen van chronische stress.

NED KAHN / NEW ZEBRA

Het mannelijke en vrouwelijke brein vertonen
gemiddeld een aantal structurele en functionele
verschillen. Het geslacht is echter ook een
belangrijke factor in de kwetsbaarheid voor
neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van
Alzheimer en de ziekte van Parkinson. De interacties tussen geslacht, leeftijd, ontwikkeling en
degeneratie van de hersenen zijn complex en doen
ons nadenken over de invloeden van hormonale,
genetische en zelfs socio-culturele factoren op
het vormen van ons brein.

Mattie Tops

PANAMARENKO

ZEBRASTRAAT

GRONDPLAN

NEW ZEBRA

GUSTAAF CALLIERLAAN

NED KAHN / NEW ZEBRA

Aan de hand van een presentatie en een live
dissectie van gebalsemde menselijke hersenen
wordt ingegaan op de 3-dimensionele structuur
en werking van het menselijk brein. We gaan in
op vragen als, welke structuren komen tussen
in bewustzijn, waar ligt ons emotioneel brein,
waar liggen onze spraakcentra en onze pleziercentra, hoe werken onze beide hersenhelften
samen, waar wordt ons hersenvocht geproduceerd,
enzovoort.

PRESENTATIE

De biologische software
voor liefde en seks
Dirk Draulans
17:25 – 18:10

NED KAHN / NEW ZEBRA

Het gedrag van de mens wordt sterk gestuurd
door enerzijds natuur en anderzijds cultuur
(nature versus nurture). Veel van onze
gedragingen hebben sterke wortels in onze prehistorie, maar kunnen overruled worden door
culturele ontwikkelingen. Dirk Draulans begeeft
zich op de slappe koord tussen beide verschijnselen. Zo wordt verliefdheid sterk vanuit de
hersenen gestuurd, maar is monogamie voor
de mens iets ‘tegennatuurlijks’. En de vraag
naar de functie van het vrouwelijk orgasme blijft
de wetenschappelijke gemoederen beroeren.

Liefde versus romantiek
Jan Drost
13:30 – 14:15

NICK ERVINCK

Jan Drost zal aan de hand van een aantal
ﬁlosoﬁsche ideeën het publiek uitnodigen over
zijn eigen perspectieven op het gebied van de
liefde na te denken. Ideeën over liefde en romantiek zijn namelijk niet puur theoretisch, ze gaan
achter je ogen zitten en bepalen mede hoe jij naar
de liefde, naar je geliefde en naar jezelf als geliefde
kijkt. En als dat zo is, is het wellicht de moeite
waard je eigen liefdesbril eens aan een onderzoek
te onderwerpen, want misschien zijn de glazen
zo roze van romantiek dat je door de gedroomde
geliefde je echte geliefde niet meer ziet.

De klik, de kus en het brein:
hoe de liefde werkt
Mark Mieras
14:30 – 15:15

NICK ERVINCK

We worstelen wat af in de liefde. Met de behoefte
om trouw te zijn, met gevoelens van jaloezie, met
de partnerkeuze... Waarom? Het onderzoek naar
ons gedrag in de liefde is vaak verrassend herkenbaar of bizar en niet zelden allebei tegelijk.
De liefde is als een puzzel waarvan de stukjes niet
in elkaar passen. En misschien is dat wel waarom
we nooit op de liefde uitgekeken raken.

Zit romantiek liefde in de weg?
Over het voordeel van liefde
als kunst en kunde
Stefaan Van Brabandt

Hersenziekte en seksualiteit:
Wat er NA(H)?
Paul Enzlin
15:30 – 16:15

NICK ERVINCK

In deze presentatie ontrafelen we met het publiek
de ingewikkelde relatie tussen hersenziekte en
seksualiteit. Er zal worden ingegaan op de wijze
waarop biologische, psychologische, relationele
en culturele factoren (onze kijk op) het
verband tussen hersenziekte en seksualiteit
mee beïnvloeden.

Elke zeven seconden.
Mythes over mannen en seks
Wim Slabbinck
16:30 – 17:15

NICK ERVINCK

Zijn mannen echt de testosteronbommen waarvoor ze al te vaak worden versleten? Hebben ze
altijd zin in seks? Willen ze altijd klaarkomen?
Zijn het alleen de mannen die van porno houden?
Is het echt zo dat vrouwen faken en mannen niet?
En does size really matter? In deze presentatie
behandelt Wim 3 mythes over seks op een luchtige, maar tegelijk diepgravende wijze. Hebben
mannen om de zeven seconden zin in seks?
Maakt lengte iets uit? Is de mens monogaam?

17:25 – 18:10

NICK ERVINCK

Filosoof en theatermaker Stefaan Van Brabandt
maakte vorig jaar voor CANVAS de 8-delige
ﬁlosoﬁsche documentaire-reeks "Het Voordeel
van de Twijfel" en schreef ook het gelijknamige
boek als verdiepende aanvulling op de tv-reeks.
Wat zowel aan het boek als aan het tv-programma
ten grondslag ligt, is de overtuiging dat het rijke
gedachtegoed uit de ﬁlosoﬁe nog steeds actueel,
relevant en bevrijdend is en dat de denkbeelden
van de grote ﬁlosofen uit de geschiedenis ons leven
vandaag nog steeds kunnen verrijken, inspireren
en verbeteren. Zitten romantische denkbeelden de
liefde in de weg? Waarom maken we er zo'n puinhoop van in de liefde? Waarom kiezen we steeds
voor de verkeerde partner? Waarom vinden we
zo moeilijk de ware, en waarom houden relaties
zelden nog lange tijd stand? Is liefde een gevoel
of moeten we het meer leren zien als een kunst
en een kunde? Wat kunnen ﬁlosofen als Plato,
Schopenhauer en Fromm ons leren over de liefde?

Het sexy brein: wat fMRI ons
kan vertellen over porno

Seksueel overschrijdend
gedrag: waar ligt de grens?
Nils Verbeeck
14:30 – 15:15

PANAMARENKO

Dankzij de snelle vooruitgang in het hersenonderzoek kan het brein helemaal worden uitgekleed,
en voor het eerst worden de neurale correlaten
van seksuele processen in beeld gebracht. Maar
welke plaats kunnen fMRI methoden innemen in
het seksonderzoek, en wat betekent de ‘onthulling’
van de al dan niet verslavende eigenschappen van
pornograﬁe?

+16

Respectvol omgaan met elkaars grenzen is een
hoeksteen van onze maatschappij. Sommige mensen respecteren evenwel niet andermans grenzen en gaan daarbij over tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Als dergelijk gedrag het nieuws
haalt, wordt vaak de vraag gesteld, “waar is
iemand met zijn verstand gebleven om dergelijke
zaken te doen”. In welke mate is seksueel grensoverschrijdend gedrag biologisch bepaald? En in
welke mate spelen andere factoren een rol? Zijn
deze mensen ook behandelbaar?

Twee-breinigheid toont ons hoe
we liefde kunnen koesteren
Lieven Migerode
15:30 – 16:15

Daisy Mechelmans
13:30 – 14:15

PANAMARENKO

PANAMARENKO

Liefde is essentieel voor ieder mens, ze brengt
ons letterlijk en ﬁguurlijk tot leven. De basis voor
liefde blijft altijd dezelfde ook in de partnerrelatie. Door stil te staan bij onze 'twee-breinigheid'
ontdekken we essentiële richtlijnen om de liefde
te laten bloeien te te laten duren. De wetenschap
onderschrijft steeds meer wat wij 'eigenlijk' al
weten. Gesterkt door het eigen aanvoelen kunnen we allen onze liefdesband beter koesteren en
voeden.

PRESENTATIE

Liefde en seks tussen
mens en menselijke robots.
Fictie of realiteit?

BDSM in Vlaanderen:
meer dan vijftig tinten
Jantien Seeuws

Nils Verbeeck
16:30 – 17:15

17:25 – 18:10

PANAMARENKO

De technologie neemt in onze maatschappij sinds
de industriële revolutie een steeds belangrijkere
plaats in. De laatste 10 jaar zien we dat steeds
meer facetten van ons leven worden overgenomen
door vernuftige apparaten. Computers, smartphones en internet spelen nu reeds een
belangrijke rol in onze sociale interacties met
andere mensen. Is de volgende stap dat we ook
relaties zullen aangaan met menselijke robots?
De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie
maakt de afstand tussen mens en machine immers
steeds kleiner.

PANAMARENKO

BDSM staat voor bondage & discipline,
dominantie & submissie, sadisme & masochisme.
Zijn deze van de norm afwijkende seksuele verlangens voorgeprogrammeerd in onze hersenen of
kiezen we ervoor?
De combinatie van genot en pijn is niets
nieuws. In het oude Egypte werden reeds vormen
van BDSM beoefend, en ook de Kama Sutra ziet
de inductie van pijn als een aanvaardbare manier
om extra seksuele prikkels te veroorzaken.
Onder invloed van Marquis De Sade ﬂoreert het
sadomasochisme vanaf de 18e eeuw in literatuur
en kunst. Meer recent werd de trilogie Vijftig
tinten grijs van E.L. James met 60 miljoen exemplaren over de toonbank een wereldwijde hype.
Als we de marketeers moeten geloven, slaat iedereen daardoor aan het experimenteren.
BDSM mag dan wel hot topic zijn, alles dat
verder gaat dan deze 'lichte slaapkamer-SM' kan
anno 2016 nog steeds juridisch bestraft worden
als slagen en verwondingen, wordt wetenschappelijk gecategoriseerd als een mentale stoornis,
opgevoerd in allerlei misdaadseries en verguisd
door de publieke opinie. Hier laten we zien wat
BDSM voor kinksters écht betekent: zoveel meer
dan vijftig tinten.

Transgender in Transitie
Melanie Verbeke
15:30 – 16:15

Hoe mooi alles: over hoe een
liefde een leven lang kan duren
Mirjam van Hengel

HONORE 'DO

Wat gebeurt er als uw partner in transitie gaat?
Een partner getuigt. Stafmedewerker van het
Transgender Infopunt en coördinator van het
Partnerproject Melanie Verbeke geeft een
algemene introductie over het transgenderthema
met daarin de nadruk op de positie van de partner.
Wat doet een transitie met een partner?
Waar hebben partners behoefte aan? En wat met
de (seksuele) identiteit van de partner? Melanie
licht de ervaringen toe vanuit het Partnerproject
en laat één van de ervaringsdeskundigen getuigen.

16:30 – 17:15

HONORE 'DO

Mirjam van Hengel is redacteur en schrijfster, ze
schreef publiceerde een biograﬁsch boek over de
dichter en bioloog Leo Vroman en zijn vrouw
Tineke. Ze ontmoetten elkaar in 1938, werden
door de oorlog zeven jaar van elkaar gescheiden
maar daarna bleek hun liefde sterker en meer zinderend dan ooit. Over hoe liefde een besluit kan
zijn, over erotiek op afstand en over duizenden
terloopse tederheden. Mirjam Van Hengel voert
je mee in het intieme liefdesverhaal van Leo en
Tineke Vroman.

GESPREKKEN
ANNEKE EUSSEN / THOMAS HUYGHE

Polyamorie:
een andere kijk op liefhebben

De Therapie

Annabelle Standaert

Julie Cafmeyer

14:30 – 15:15

HONORE 'DO

Deze sessie zal draaien rond polyamorie: het
openstaan voor, of hebben van meer dan één
intieme band tegelijkertijd, op een ethische manier
en met toestemming van alle betrokken partijen.
Zijn we wel gemaakt om monogaam te zijn?
En hoe werkt die polyamorie dan allemaal?
Wordt er dan niemand jaloers? En wat wanneer je
een toegewijde relatie wilt? Is dat niet enkel voor
mensen die verslaafd zijn aan seks? Of is het meer
dan dat? Annabelle Standaert, voorzitster van
Polyamory Belgium, legt het uit.

PRESENTATIE

Ijsbrekers:
pop-uptherapie met seksuologe

14:30 – 15:15 / 15:30 – 16:15 / 16:30 – 17:15
ANNEKE EUSSEN

De Therapie is geen voorstelling maar een gesprek.
Niemand is toeschouwer, iedereen is deelnemer.
In een kring met stoelen legt theatermaakster
Julie Cafmeyer jullie een persoonlijk probleem
voor en vraagt om raad, omdat ze ervan overtuigd
is dat wildvreemden bij machte zijn om haar
blinde vlekken op te vullen.

Eef Lommelen
14:30 – 14:45 / 14:45 – 15:00 / 15:00 – 15:15
15:30 – 15:45 / 15:45 – 16:00 / 16:00 – 16:15
16:30 – 16:45 / 16:45 – 17:00 / 17:00 – 17:15
THOMAS HUYGHE (15 MIN PER KOPPEL, 9 KOPPELS)

Benieuwd naar wat therapie met je lichaamstemperatuur doet? Ijsbrekers is een gloednieuw
pop-upconcept om welzijnswerkers dichterbij
de mensen te brengen. Seksuologe Eef Lommelen
warmt je op, met een ijsthee wordt het gesprek
geopend en ijs gebroken. Welkom voor een
therapiesessie van 15 minuten, voor een introductie, een focus, een klein onderzoek. Het ijs hoeft
niet te breken, het mag ook smelten.

PRESENTATIE – GESPREKKEN

VIDEO

Het Poëziebordeel

MARNIX VERSTRAETEN / DOORLOPEND

Genderless
Moeten we anno 2016 niet streven naar een meer
queer maatschappijbeeld? En hoe zou die
maatschappij eruit zien? Genderless is een multimediale performance waarin het dualistische
denken rond gender-issues aan de kaak wordt
gesteld. Verouderde en vastgeroeste genderrollen
en de dominante beeldcultuur die de problematiek
in stand houden staan centraal. In deze
performance worden fictie, documentaire en
sociale media geassembleerd tot een multimediale

installatie. Maryam K. Hedayat zoekt in
samenwerking met Judith Clijsters naar nieuwe
interpretaties voor gender en vraagt via LIVE
streams, posts video’s op social media een
instante en directe inmenging van het publiek in
het huidige beeldcultuur.
– www.maryamkhedayat.com
– www.facebook.com/
genderlessvideodanceinstallation

MARKT

Tijd voor je relatie

LOUNGE / DOORLOPEND

Hormonen en
het vrouwelijke brein
Vakgroep Radiologie en Nucleaire
Geneeskunde UZ Gent
“Vrouwelijke sekshormonen
in de strijd tegen hersenschade”
– HLN 17/01/2012
“De pil beschermt tegen
baarmoederkanker’
– HLN 05/08/2015
“Bewezen: de pil heeft wel
degelijk invloed op je seksleven”
– HLN 24/08/2016
“Wetenschap legt verband
tussen de pil en depressie”
– HLN 30/09/2016

Steeds vaker verschijnen uiteenlopende berichten in de media over de
effecten van vrouwelijke hormonen
op onze hersenen. Maar wat moeten
we nu precies geloven? Vele vragen
zijn ook nog onbeantwoord. Hoe
beïnvloeden vrouwelijke hormonen
en de pil onze hersendoorbloeding?
En wat gebeurt ermee tijdens de
zwangerschap en na de menopauze?

Seks in beeld:
een onderzoek naar
het gebruik van
internetporno
in Vlaanderen
Permanente Vorming
Seksuologie UGent
Kijken jongeren vaker naar internetporno dan ouderen? Is het
kijkgedrag van holebi's anders dan
dat van hetero's? Kijken singles
vaker dan mensen die een relatie
hebben? Wordt de kennis over
seksualiteit door jongeren vooral
uit internetporno gehaald? Is er
een verband tussen het kijken naar
internetporno en seksueel risicogedrag? Wat kan de rol zijn van
internetporno binnen Relationele
en Seksuele Vorming op school en
praten ouders er met hun kinderen
over? Tijd om een aantal mythes
over internetporno wetenschappelijk te ontkrachten! 'Seks in beeld’
was een project van de Permanente
Vorming Seksuologie, georganiseerd
door de faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen
en de faculteit Geneeskunde en
VIDEO – MARKT

Het Poëziebordeel is een unieke
poëziebelevenis. De dichters zijn
courtisanes die hun werk delen
door privé-lezingen op sofa’s,
chaise longues en in privé-hoekjes.
Gebruikelijk bezetten zij een heel
huis, kasteel of hotel, maar voor
Lust & Liefde zullen drie dichters
van lichte zeden, Lilitu Mc Inky,
E. C. Pelski en Graham Chapman,
zich in de lounge onder het publiek
begeven en argeloze verpozers
schalks meelokken naar een hoekje
voor een geut tedere, rauwe, intieme
of in your face poëzie. Kortom:
het Poëziebordeel maakt poëzie
opnieuw sexy. Gewaagd, suggestief
én plezierig: wanneer is de laatste
keer dat u zo sprak over poëzie?

Gezondheidswetenschappen van de
UGent. Het onderzoek, waar meer
dan 4500 Vlamingen aan deelnamen, werd uitgevoerd door negen
studenten in het kader van hun
eindwerk.

– www.seksinbeeld.be

Singles café –
Social Life
Ben je single en wil je nieuwe mensen leren kennen? Kom dan snel
iets drinken in de lounge samen
met andere singles. Het singles café
wordt georganiseerd door Social
life. Social life is een innovatieve
ontmoetingsplaats voor zowel singles als niet singles. Date mensen in
uw buurt. Ook voor holebi. Social
Life organiseert activiteiten voor
singles (brouwerijbezoek, comedy
night, wijndegustatie, kookworkshop, single café,...). Na de activiteit
kan je via onze site je matches
aanduiden en contactgegevens
uitwisselen. Registreer je snel op
– www.sociallife.be

Als je iemand vraagt hoe het gaat,
hoor je vaak ‘druk, druk, druk’. De
combinatie van werk, huishouden,
hobby’s … en de zorg voor kinderen
of familieleden. Zijn er wel genoeg
uren in een week? Is er nog tijd voor
jezelf? Is er nog tijd voor je relatie?
www.tijdvoorjerelatie.be is een officiele website van de Vlaamse overheid,
uitgegeven door het Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De Maakbare
Mens vzw
Ben jij een schone slaper? Over
de feiten en mythes van slaap. 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

Vlaamse Vereniging
van Klinisch
Psychologen
De Vlaamse Vereniging van
Klinisch Psychologen, onderdeel
van de Belgische Federatie van
Psychologen, is de wetenschappelijke en professionele vereniging
voor klinisch psychologen in
Vlaanderen. Ze verdedigt de belangen van klinisch psychologen en
hun cliënten alsmede ondersteunt
ze de psychologen in de uitoefening
van hun beroep. Eén van haar
belangrijkste doelstellingen is het
verbeteren van de toegang tot
psychologische hulpverlening voor
de Vlaming. Op haar website www.
vvkp.be onderhoudt ze een Vlaams
Register van Klinisch Psychologen
waar men op zoek kan gaan naar
klinisch psychologen volgens een
bepaald specialisme. Actueel telt de
vereniging een 2400 leden.

Charlie Magazine:
Openhartig over
liefde en seks
Charlie is een nieuw online magazine dat geen blad voor de mond
neemt. Geen voorgekauwde eenheidsworst, maar échte verhalen
en realistische rolmodellen. Van
body image, feminisme en seks
tot de combinatie werk & gezin,
duurzaamheid en wetenschap: wij
houden de vinger aan de pols van
een veranderende wereld. Twee keer
per jaar brengen we bovendien een
bookzine uit van telkens meer dan
150 pagina's vol verrassende reportages, ontwapenende interviews en
gewaagde illustraties. Zowel online
als in print vind je bij Charlie eerlijke
verhalen over liefde, sex en relaties.
Voor ons nieuwste bookzine testten
we daten zonder praten uit, zochten
we naar ethische porno en schreven
we over de Japanse trend van minder
seks. Ontmoet onze redacteurs en
koop het nieuwe bookzine tijdens
het Lust & Liefde Festival!
– www.charliemag.be
MARKT

Polyamory Belgium
Polyamory Belgium is een vereniging voor mensen die geïnteresseerd
zijn in polyamorie. Zij hebben een
verborgen forum (te bereiken door
een berichtje te sturen naar
facebook.com/polyamorybelgium)
en houden 4x per maand bijeenkomsten.

Transgender
Infopunt (TIP)
Transgender Infopunt (TIP) is een
laagdrempelig onthaal-, informatieen kenniscentrum. Het is een neutrale en centrale plek in Vlaanderen
waar zowel transgenders, familie,
hulpverleners, scholen, werkgevers,
beleidsactoren… terecht kunnen
met vragen.
– Gratis tel. 0800 96 316

– www.transgenderinfo.be
– contact@transgenderinfo.be

Gezondheid en
wetenschap
Marleen Finoulst, Patrik
Vankrunkelsven, Marieke Vanneste
In opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap ontwikkelde het
Centrum voor Evidence-Based
Medicine (Cebam) de onafhankelijke website ‘Gezondheid en
Wetenschap’. De initiatiefnemers
menen dat er nood is aan een
betrouwbare en toegankelijke
informatiebron over gezondheid,
gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based
Medicine (EBM).

– www.gezondheiden
wetenschap.be

GIfMI
Het GIfMI is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Gent dat
werd opgericht in 2005 rond een
interdisciplinaire samenwerking
van de afdelingen neuroradiologie (Prof. Rik Achten, directeur),
neurologie (Prof. Paul Boon), experimentele psychologie (Prof. Wim
Fias) en neuropsychologie (Prof.
Guy Vingerhoets). Het GIfMI baat
een 3 tesla MRI scanner uit waar
vooral functioneel onderzoek van
de hersenen mee wordt uitgevoerd.
Er is onderzoek naar het normale
functioneren van de hersenen met
projecten rond cognitieve controle,
gereedschapsgebruik, associatief
leren, hemispherische specialisatie
en interactie, neurale aanpassing,
numerische cognitie, sociale cognitie,
neuroeconomie, etc... Tevens wordt
fMRI uitgevoerd in de studie van verschillende hersenaandoeningen zoals
ondermeer migraine, hersentumoren,
herseninfarct en taal, epilepsie,
dementie, ADHD, autisme, ... Naast
functioneel hersenonderzoek zijn er
verschillende projecten die structurele, fysiologische en metabole aspecten van de hersenen bestuderen.

Instituut voor
Neurowetenschappen
Het Instituut voor
Neurowetenschappen is in 2010
opgericht. Het bundelt de krachten
op gebied van Neurowetenschappen
aan de Universiteit Gent en het
Universitair Ziekenhuis Gent. Het
Instituut voor Neurowetenschappen
beschikt over de meest geavanceerde technieken voor het registreren en moduleren van hersenactiviteit. Uniek is dat fundamenteel
en klinisch-gericht onderzoek op
mekaar afgestemd worden. De
krachtlijnen van het onderzoek zijn
gedragscontrole en behandelingsgerichte neuromodulatie.
Onder gedragscontrole verstaan we
de capaciteit om ons gedrag, via ons
denken en ons voelen, zo te reguleren dat het afgestemd is op onze
eigen noden en op wat de omgeving
van ons verwacht. Zo is het bijvoorbeeld vaak beter om niet in te gaan
op de verleidingen van het moment
om later een beter doel te kunnen
realiseren. Neuromodulatie is de
verzamelnaam voor technieken die
in de hersenen functionele netwerken van neuronen die ziek zijn weer
gezond maken. Dit kan door het
toedienen van elektrische prikkels
via pacemakerbehandelingen zoals
voor de behandeling van epilepsie of
via het toedienen van medicijnen om
zo de verstoorde netwerken bij patienten met ADHD te beïnvloeden.

– www.institutefor
neuroscience.com

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
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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

Upper at home
Upper at home laat je in een gezellige sfeer kennismaken met leuke
verwenartikelen, sexy lingerie en
erotische speeltjes zover je fantasie rijkt. Op een Upper at home
avondje kan je al alles vasthouden,
ruiken, horen, proeven ... en in alle
discretie al jouw vragen stellen.

– www.upperathome.com

Tutti Passi
Het concept gaat veel verder dan
de vrouwvriendelijke seksshops.
Iedereen kan er zijn gading vinden;
van de pril verliefde tot …. Bij Tutti
Passi vind je een uitgelezen assortiment van nieuwigheden om te
verwennen en verwend te worden.
Een ruim assortiment van sexy lingerie, grappige gadgets, romantische
cadeautjes, sensuele massageoliën,
de nieuwste erotische speeltjes, ...
wachten om ontdekt te worden.

– www.tutti-passi.com

JULIE CAFMEYER

JAN DROST

Julie Cafmeyer studeerde in 2015 af
aan de Toneelacademie Maastricht
als regisseur. Ze heeft inmiddels met
een aantal van haar voorstellingen
op festivals in België en Nederland
gespeeld, zoals het recente driedelige
stuk ‘De Tafel, Het Bad,
De Afterparty’ over ‘vier losers die
hun loserschap met trots proberen
te dragen’, een voorstelling over wat
ze ‘haar generatie’ noemt. Haar werk
vertrekt vaak vanuit hoogst persoonlijke ervaringen die ze vervolgens in
haar voorstellingen naar een ander
niveau tilt: “Ik werk autobiografisch.
Ik hou ervan om de grenzen af te
tasten: hoe persoonlijk kun je zijn?
Hoe echt?”. Daarom werd haar voorstelling De Therapie geen voorstelling
maar een gesprek waarbij ze haar
publiek om raad vraagt rondom haar
bewogen liefdesleven.

Jan Drost is schrijver, filosoof en
muzikant. Hij woont en werkt in
Amsterdam. Hij heeft zich gespecialiseerd in cultuurfilosofie, met name de
filosofie van de liefde. Hij geeft lezingen, optredens en één-op-éénsessies
Sit Down Philosophy en is onder
meer verbonden aan The School of
Life Amsterdam. Hij schrijft voor
nrc.next, NRC Handelsblad, de
Volkskrant en Filosofie Magazine.
Bij uitgeverij De Bezige Bij verschenen van hem Het romantisch misverstand. Anders denken over liefde
(2011) en Denken helpt (2015).

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.

DIRK DRAULANS
Dirk Draulans is doctor in de
wetenschappen. Hij is de bekendste
bioloog van Vlaanderen, en al dertig
jaar journalist bij Knack. Hij werkte
ook veel voor televisie. Zo zeilde hij
voor Canvas de wereld rond in het
kielzog van Charles Darwin.
Als evolutiebioloog is hij goed
geplaatst om licht te laten schijnen
op de wijze waarop onze hersenen
ons seksueel gedrag sturen. Hij
werkte het thema onder meer uit
in zijn bestseller ‘Het Succes van
Slechte Seks’.

PAUL ENZLIN
Paul Enzlin is orthopedagoog, klinische seksuoloog en relatie- en gezinstherapeut. Hij is Programmadirecteur
van en hoogleraar aan het Instituut
voor Familiale en Seksuologische
Wetenschappen (IFSW, Departement
Neurowetenschappen, KU Leuven).
Hij is eindverantwoordelijke voor de
opleiding Master in de seksuologie
waar hij ook doceert. Een speerpunt
in zijn onderzoek is het verband tussen ziekte en seksualiteit. Daarnaast
is hij verantwoordelijk voor het
Centrum voor Klinische Seksuologie
en Sekstherapie (CeKSS, UPC KU
Leuven) waar hij ook klinisch
actief is.

EEF LOMMELEN
Eef Lommelen is seksuologe en
oplossingsgericht cognitief en systemisch therapeute i.o. Ze is lid van
de VVS en heeft haar eigen praktijken in Mol en Antwerpen. Daarnaast
leidde ze ook projecten voor onder
andere Villanella, waaronder een
cluster over identiteit, relaties en seks
voor jongeren. Haar recentste project
is ‘Ijsbrekers’, een pop-upkabinet
in de Antwerpse A-Tower dat deze
zomer zes therapeuten uit verschillende disciplines het ijs liet breken.

DAISY MECHELMANS

Daisy Mechelmans is onderzoekster aan het Instituut voor
Familiale en Seksuologische
Wetenschappen (IFSW, Departement
Neurowetenschappen, KU Leuven).
Haar onderzoek focust op indi-
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viduele verschillen in seksuele
opwinding, en psychofysiologische - en neuroimaging methoden
in koppels gebruik makende van
seksuele stimuli. Ze was voorheen
verbonden aan het Behavioural and
Clinical Neuroscience Institute en
het Department of Psychiatry van
de University of Cambridge in het
Verenigd Koninkrijk, waar ze meewerkte aan één van de eerste studies
naar compulsief seksueel gedrag met
een focus op pornogebruik.

MARK MIERAS
Mark Mieras is wetenschapsjournalist en schrijver van onder andere
de bestseller Liefde. Mieras is gespecialiseerd in de neuropsychologie
van gezond gedrag. Hij studeerde
cum laude af in de theoretische
natuurkunde. Hij is een gewaardeerd
spreker.

LIEVEN MIGERODE
Lieven Migerode is klinisch psycholoog, relatie en gezinstherapeut
verbonden aan Context UPC
KULeuven, waar hij samen met
Peter Rober hoofdverantwoordelijke
is van de postgraduate opleiding in
de relatie en gezinstherapie van de
KULeuven. Lieven is tevens oprichter van EFT België en certified EFT
trainer en supervisor. Hij werkt
35 jaar met paren, gefocust op liefde,
en schreef daarover het boek: Ik zie
u graag: hoe blijf je gelukkig in je
relatie (Lannoo, 2015).

PATRICK SANTENS
Patrick Santens is hoogleraar neurologie aan de faculteit geneeskunde
en gezondheidswetenschappen van
de UGent en neuroloog in het UZ
Gent. Sinds kort is hij ook houder
van een klinisch onderzoeksmandaat van het FWO. Zijn klinische
activiteit situeert zich in het veld van
de neurodegeneratieve ziekten en
de bewegingsstoornissen. Daarnaast
gaat zijn onderzoek in hoofdzaak
uit naar de neurofysiologie van de
hersenen, meer in het bijzonder de
taal-en spraakstoornissen, en naar
de effecten van neuromodulatie op
hersenen en hersenfuncties.

PRAKTISCH
JANTIEN SEEUWS

STEFAAN VAN BRABANDT

NILS VERBEECK

Jantien Seeuws werkt als klinisch
psycholoog binnen de gerechtelijk
opgelegde daderhulpverlening en
in de Gentse psychotherapeutische groepspraktijk Ruimte. Ze
verdiept zich graag in de forensische
psychologie en de seksuologie,
met bijzondere aandacht voor
van de norm afwijkende seksuele
voorkeuren als pedofilie, fetisjisme
en BDSM. Ze deed een kwalitatief
exploratief onderzoek naar BDSM in
Vlaanderen, schrijft artikels over dit
thema en geeft lezingen in België en
Nederland.
www.jantienseeuws.com - info@
jantienseeuws.com

Stefaan Van Brabandt is filosoof,
schrijver en theatermaker. Na zijn
muziek- en drama-opleiding aan
Studio Herman Teirlinck studeerde
hij Filosofie aan de Universiteit
Antwerpen, waar hij magna cum
laude zijn masterdiploma behaalde.
Hij was jarenlang als toneelschrijver
en acteur verbonden aan het theatergezelschap De Koe, acteerde in
diverse films en tv-series, en bracht
als singer-songwriter onder de titel
'het is niets' een CD uit met eigen
Nederlandstalige liedjes.
Samen met Wim Helsen en Theo
Maassen werkte hij in 2011 als
co-scenarist en acteur mee aan de
experimentele fictie-reeks 'Geen
Probleem' voor de Nederlandse
VPRO. In 2014 maakte hij voor
Canvas de filosofie-reeks Het
Voordeel van de Twijfel en schreef
tevens het gelijknamige boek als verdiepende aanvulling op de tv-reeks.
In 2015 schreef en regiseerde hij
de theatermonoloog SOCRATES
(gespeeld door Bruno Vanden
Broecke), een eerste in een reeks
filosofen-monologen. Naast zijn werk
voor theater en tv, is hij gastdocent
aan hogescholen in Antwerpen,
Tilburg en Gent.

Nils Verbeeck is psychiater psychotherapeut verbonden aan het
Forensisch Instituut DEviante
Seksualteit ( FIDES), een centrum
voor behandeling van plegers
van seksueel grensoverschrijdend
gedrag, gevestigd op PC St Amandus
Beernem. Hij werkt eveneens voor
FOD Justitie als psychiater-expert
in alle West Vlaamse gevangenissen.
Tenslotte is hij ook staflid van de
opleiding “ integratieve psychotherapie” aan de Universiteit Antwerpen.

WIM SLABBINCK
Wim Slabbinck is antropoloog en
seksuoloog en specialiseerde zich in
mannelijke seksuele problemen. Hij
heeft een bloeiende groepspraktijk te
Gent (www.ruimte.gent), schrijft voor
De Morgen en is huisseksuoloog van
Charlie Magazine. Op 15 september
2016 verscheen zijn eerste boek
Waarom mannen geen seksboeken
kopen bij Manteau. Het boek werd
zowel in België als Nederland door
de pers goed onthaald, met optredens
in Van Gils en Gasten, RTL4Live
(Nederland) en bij De Madammen
tot gevolg.
www.wimslabbinck.com
www.ruimte.gent

MATTIE TOPS
Mattie Tops past diverse technieken toe in zijn onderzoek, zoals
hormoon toediening en metingen,
neuroimaging en gedragsonderzoek.
Dit onderzoek convergeert in een
theorie van hybride gedragsmatige
en homeostatische controle die
tijdens de evolutie is ontstaan om
te kunnen functioneren in zowel
voorspelbare als onvoorspelbare
omgevingen. Mattie is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit
Groningen (biologische psychiatrie) en momenteel werkzaam als
assistant professor en onderzoeker
bij de afdeling Klinische, Neuro- en
Ontwikkelingspsychologie van de
Vrije Universiteit Amsterdam.

MIRJAM VAN HENGEL
Mirjam van Hengel publiceerde in
2014 'Hoe mooi alles. Leo en Tineke
Vroman, een liefde in oorlogstijd'
(Querido). Het boek werd lovend
ontvangen, vele malen herdrukt en
ging in september 2015 als toneelstuk
in première. Ze werkt als poëzieredacteur voor uitgeverij Querido en
programmamaker bij o.a. De Nieuwe
Liefde. Dit jaar is ze begonnen met
het schrijven van de biografie van
Remco Campert.
‘Op lichte toon schrijft Van Hengel
over de liefde en de bijbehorende
seksualiteit, zonder in details te
treden al maakt ze duidelijk dat die
details er wel zijn. Ze verbeeldt zich
niet dat ze mensen helemaal doorgrondt. Ze is precies, talloze feiten,
citaten, opmerkingen van derden legt
ze naast elkaar om zo een goed beeld
te krijgen van bijvoorbeeld de lange
en verschrikkelijke jaren die Vroman
in Japanse krijgsgevangenschap doorbracht.’ NRC Handelsblad
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MAARTEN WESTRA HOEKZEMA
Maarten Westra Hoekzema stond
in 1999 in de finale van het Leids
Cabaret Festival. In 2004 won hij de
prijs Jong Theater Werk op Theater
Aan Zee voor zijn zelfgeschreven
monoloog Soms schrik ik van mezelf.
In datzelfde jaar schreef en speelde
hij bij het Gasthuis in Amsterdam
zijn tweede monoloog Ik ben een
beter mens geworden. Verder speelde
hij bij o.a.Cie de Koe, De Parade
en Toneelhuis. In 2007 richtte hij
met Louis van der Waal en Kyoko
Scholiers het collectief unm op.
Hij schreef en speelde (samen met
Kyoko en Louis) de voorstellingen
Bye Bye Buchenwald en Tussen hond
en wolf. In samenwerking met Koen
De Preter maakte unm de succesvolle
locatieproductie The House That
Built Us (2012). In ‘De Openbaring’
kroop Maarten Westra Hoekzema in
de huid van een godsdienstwaanzinnige die het einde der tijden
aankondigde. In ‘De Verleiding’
weet Maarten het publiek ervan te
overtuigen dat we ons leven volledig
in eigen hand hebben. Als we maar
kunnen verleiden.

GRATIS INKOM
Geen reservaties mogelijk
Geen voorkennis vereist
Het programma start om 13u30
De deuren zijn open tussen 13u00-18u10
Het programma stelt u zelf samen

BEREIKBAARHEID
Adres:
Zebrastraat 32
9000 Gent
www.zebrastraat.be

Met het openbaar vervoer
De Zebrastraat is vlot bereikbaar met de bus vanaf het station
Gent Sint-Pieters en het station Gent Dampoort. De verschillende
bussen stoppen aan de bushalte in de Leeuwstraat. Bij aankomst
aan de bushalte loop je richting de rotonde. Op de rotonde
neem je de afslag Zebrastraat. NV Zebrastraat bevindt zich aan
uw rechterkant.

Met de auto
Van de autosnelweg
tot aan de parking New Zebra
Vanop de E17: volg de borden “Gent Centrum” zodat u via een
lang viaduct Gent binnenrijdt. Vlak voor de eerste verkeerslichten links afslaan en links aanhouden om een grote bocht rond
het Achtmeiplein (WOII-monument) te maken. Volg nu het bord
“andere richtingen” en let op dat u niet opnieuw het viaduct oprijdt. De derde straat rechts is de Zebrastraat, 50m verder aan
de rechterkant hebt U de ingang van de parking New Zebra met
aanduiding van het aantal vrije plaatsen.

Van de autosnelweg tot in de Zebrastraat zelf
Vanop de E17: volg de borden “Gent Centrum” zodat u via een
lang viaduct Gent binnenrijdt. Vlak voor de eerste verkeerslichten links afslaan en links aanhouden om een grote bocht rond
het Achtmeiplein (WOII-monument) te maken. Volg nu het bord
“andere richtingen” en let op dat u niet opnieuw het viaduct oprijdt. Neem de eerste straat rechts (François Bernardstraat) en sla
dan meteen weer links af (Tentoonstellingslaan). Op het rondpunt neemt u de vijfde afslag; dit is de Zebrastraat.

Parking Zebrastraat − New Zebra
Zebrastraat-New Zebra beschikt over 98 ondergrondse
parkeerplaatsen die te bereiken zijn via de Gustaaf Callierlaan.
Iedereen is welkom aan het eenvoudige tarief van €1 per uur,
dag en nacht, elke dag van de week. Betalen kan cash
of met visa.

Van het station Gent-Sint-Pieters
tot in de Zebrastraat (± elk kwartier)
Bus 55: Gent-St.-Pietersstation Perron 15 / Bus naar Gent
– Zelzate Busstation / Halte Gent Leeuwstraat (6 haltes)
Bus 58: Gent-St.-Pietersstation Perron 16 / Bus naar Gent – Eeklo
– Brugge Station / Halte Gent Leeuwstraat (6 haltes)
Bus 78: Gent-St.-Pietersstation Perron 22 / Bus naar Zevergem
– De Pinte – Gent – Lochristi – Lokeren / Halte Gent Leeuwstraat
(6 haltes)
PARKING
NEW ZEBRA

Van het station Gent-Dampoort
tot in de Zebrastraat (± elke 10 minuten)
Bus 71: Gent Dampoort – Perron 3 / Bus naar Oostakker – Gent
– Nazareth Dorp / Halte Gent Leeuwstraat (7 haltes)
Bus 72: Gent Dampoort – Perron 3 / Bus naar Oostakker – Gent
– Merelbeke Molenhoek / Halte Gent Leeuwstraat (7 haltes)
Bus 76: Gent Dampoort – Perron 5 / Bus naar Wachtebeke
– Lochristi – Gent – De Pinte / Halte Gent Leeuwstraat (7 haltes)
Bus 77: Gent Dampoort – Perron 5 / Bus naar Beervelde – Lochristi
– Gent – Deinze Kerkhof / Halte Gent Leeuwstraat (7 haltes)
Bus 78: Gent Dampoort – Perron 5 / Bus naar Lokeren – Lochristi
– Gent – De Pinte – Zevergem / Halte Gent Leeuwstraat (7 haltes)

ZEBRASTRAAT

ORGANISATIE
Het I-Brain festival is een organisatie en initiatief van Breinwijzer vzw. I-Brain komt tot stand door
een samenwerking met verschillende universiteiten en partnerorganisaties. Het festival wordt
ondersteund door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse
Overheid. Breinwijzer vzw neemt met het I-Brain festival deel aan de Dag van de Wetenschap.

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.

CONTACT
•

Prof. Rik Achten
Woordvoerder & Voorzitter Breinwijzer vzw
rik.achten@ugent.be

•

Eva De Vlieger
Directeur I-Brain & Breinwijzer vzw
0496 29 71 07
info@breinwijzer.be
www.breinwijzer.be

SPONSORS EN PARTNERS

WWW.BREINWIJZER.BE

