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presentatie
Game till you drop:
wanneer wordt gamen
een verslaving?

» NED KAHN
» NICK ERVINCK

Gedachten bestaan niet:
over hersenscans,
geheugenchips
en brein-robot interfaces.

Geert Dom & Huub Boonen
13u30 – 14u30 » Ned Kahn

Marc Slors

Online gameverslaving is een problematiek die
steeds meer onderzocht wordt en meer en meer
opduikt in de behandelcentra. We zijn voorbij aan
de eerste twijfels of dit probleem wel een plaats zou
moeten krijgen binnen de hulpverlening. Gamen is
leuk en zelfs leerrijk, het is een fantastisch tijdverdrijf en niet elke gamer wordt verslaafd. Dit neemt
niet weg dat de verslaving aan online games een
zware impact heeft op verschillende levensdomeinen van de gamer en zelfs op het brein. De sprekers geven een introductie in wat gamen verslavend
kan maken en op risicosignalen en risicofactoren
voor gameverslaving. De inzichten uit hersenonderzoek en verklaringen uit de motivatiepsychologie worden helder uitgelegd. Wederzijds begrip en
duidelijke afspraken tussen opvoeders en gamers
kunnen zorgen voor een tijdige bijsturing van het
overmatig gamen als dit nodig blijkt, een oproep tot
vroeginterventie.

14u45 – 15u35 » Ned Kahn

Elektronica in je hoofd:
van therapie tot
de bionische mens?

Populaire publicaties over breinwetenschap doen
ons geloven dat we momenteel gedachten kunnen
lezen met de scanner. In de toekomst zou het uitbreiden van ons geheugen met chips in het verschiet liggen. En nog iets later het downloaden
van onze geest in een computer. De idee dat onze
geest een programma is dat draait op de biologische
computer van ons brein is gemeengoed geworden.
‘Gedachten’, ‘emoties’ en ‘intenties’ zijn, volgens dit
idee, natuurlijke categorieën die werkelijk nog in
het brein – en later in de computer – bestaan. Maar
klopt dit idee wel?
‘Gedachten’, ‘intenties’, en ‘emoties’ zijn in de allereerste plaats begrippen waarmee we ons gedrag
en onze ervaringen duiden en interpreteren. Die
begrippen zijn gemaakt voor het dagelijks leven en
niet voor de precisie van de wetenschap. We gebruiken ze in onze omgang met andere mensen. En net
zoals die omgang cultuur-afhankelijk is, zijn categorieën zoals ‘gedachte’ en ‘emotie’ dat ook. Hoe verandert dit besef onze kijk op hersenwetenschap en
brein-technologie science fiction?

Spelenderwijs ouder worden.

Michel van Putten
13u40 – 14u30 » Nick Ervinck

Guido Band

Elektrische hersenstimulatie wordt toenemend
toegepast als therapie voor neurologische en psychiatrische ziektebeelden, zoals epilepsie, bewegingsstoornissen (bv. de ziekte van Parkinson) en
depressies. Daarnaast zijn er verschillende technieken beschikbaar om hersensignalen direct te meten
en te gebruiken om bijvoorbeeld te communiceren.
Nadat kort de geschiedenis van deze technieken
wordt besproken, zal worden ingegaan op een aantal neurologische ziektebeelden en voorbeelden van
behandelingsmogelijkheden met elektrische hersenstimulatie; ook een aantal klinische toepassingen van brein-computer-interfaces zullen worden
bediscussiëerd.
Tot slot wordt een mogelijk toekomstscenario
geschetst van deze ontwikkelingen. Kunnen we op
die manier zelfs ook ‘betere’ mensen maken?

14u45 – 15u35 » Nick Ervinck

Rust roest, oftewel, als je je hersenen te weinig te
doen geeft, gaan ze minder goed functioneren. Is dit
een feit of een fabeltje? Nu er in Europa een vergrijzingsgolf aankomt is het belangrijk om te weten
wat er gedaan kan worden om de breinprestaties zo
lang mogelijk op niveau te houden. We bespreken
hier wat er vanuit de psychologie bekend is over de
rol die moderne technologie hierbij speelt, met de
nadruk op games.

presentatie

Ontketen je brein: (her)win
de controle over je leven!
Theo Compernolle
15u55 – 16u45 » Ned Kahn

Uw brein: het belangrijkste instrument voor uw
persoonlijk succes. Maar wat weet u eigenlijk over
uw brein dat elke dag van pas komt om efficiënt, productief en creatief te zijn? Wat weet u over op het
effect op uw welzijn en productiviteit van het verkeerd gebruik van informatie en communicatie technologie, van altijd online zijn, multitasken, continue
stress, gebrek aan slaap en open kantoren? Weet u
wat het verschil in risico is tussen rijden al bellend
met de telefoon in de hand en handsfree? Weet u
wat de gevolgen zijn van chronisch één uur te weinig
slaap voor uw brein en de rest van uw lichaam?
Weet u hoe het komt dat u dommere en minder ethische beslissingen neemt aan het eind van de dag en
waarom dit erger is in open kantoren?
Weet u waarom open kantoren (soms sarcastisch
kantoortuinen genoemd) zo’n negatieve invloed hebben op de gezondheid, productiviteit, creativiteit én
communicatie?

Computertechnologie
als nieuwe prothese voor
cognitie en gedrag?

De menselijke hersenen
van dichtbij bekeken.
Live hersendissectie.
Katharina D’Herde
17u00 – 17u50 » Ned Kahn

Christophe Lafosse
15u55 – 16u45 » Nick Ervinck

Onderzoek en innovatie worden steeds gemakkelijker. We mogen niet bang zijn van nieuwe technologie, maar moeten die net integreren in ons. Wij mensen zijn aan het versmelten met machines. Misschien
worden worden we steeds meer ‘cyborg’ ? Een mooi
voorbeeld daarvan zijn exoskeletten waardoor we
sneller kunnen lopen, hoger kunnen springen of
zwaardere gewichten kunnen dragen. Of apparaten die onze zintuigen versterken of aanvullen. Met
een computer kan men om het even welk fenomeen
uit de realiteit modelleren/weergeven/simuleren. Dit
kan in verschillende modaliteiten gebeuren zoals
tekst, geluidsmateriaal, beeldmateriaal. Deze virtuele realiteitstoepassingen openen nieuwe perspectieven voor therapeutische behandelingen. Deze technologische perspectieven hebben geleid tot het idee van
‘Ambient Intelligence’ (AmI) waarbij informatietechnologie alomtegenwoordig is, ook in alledaagse objecten. Hierbij moeten de computersystemen aangepast
worden aan de mensen (en niet omgekeerd) waardoor
interacties tussen de computer enerzijds en de mens
anderzijds ontspannen, aangenaam en ook ondersteunend zijn. Om deze technologische ommezwaai
te kunnen maken is een diepgaande kennis nodig
over hoe mensen met computers in interactie treden.

Aan de hand van een presentatie en een live dissectie van gebalsemde menselijke hersenen wordt
in gegaan 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 liggen onze
spraakcentra, hoe werken onze beide hersenhelften
samen, waar wordt ons hersenvocht geproduceerd,
enzovoort.

Modern Minds.
Kan uw hoofd
de 21e eeuw aan?
Wouter Van Driessche
17u00 – 17u50 » Nick Ervinck

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?

presentatie

GESPREKKEN / OMGAAN MET
Met een nieuwe bril kijken
naar de aloude angst.
Thomas Pattyn
14u45 – 15u35 » Panamarenko

De technologische revolutie is de laatste jaren
razendsnel verlopen. Dit heeft gezorgd voor allerlei mogelijkheden om de hersenen te onderzoeken waar we vroeger alleen maar van konden dromen! “Real time” beelden van levende hersenen, de
exacte wegenkaart van de hersenen, metingen van
zuurstof en suikerniveau’s tijdens het uitvoeren van
taken zoals eten, denken en seks, … Maar wat heeft
dit ons al opgeleverd? Laten we het voorbeeld van
de angst nemen. Angst bestaat al sinds mensenheugenis en kennen we allemaal maar al te goed.
Toch bleef onze kennis over angst lange tijd zeer
beperkt. Heeft de technologie ons een nieuwe blik
gegeven op angst? Kom mee discussiëren over deze
revolutie of ben je misschien bang van zulke nieuwe
technologie?

Filocafé

 HONORé D'O

Robotum: speels filosoferen
over mens en robot.

Always look on the bright side
of life: Het depressieve brein
veranderen via interactieve
tools vanuit de cognitieve
psychologie.
Ernst Koster
15u55 – 16u45 » Panamarenko

Depressie wordt gekenmerkt door aandachts-, interpretatie- en geheugenproblemen. Hierbij zien we
naast algemene problemen op het vlak van geheugen en concentratie ook bepaalde emotie-specifieke
patronen waarbij aandacht vooral gericht wordt
op negatieve informatie uit de omgeving wat
vervolgens interpretatie en geheugenprocessen
beïnvloedt. Deze bevindingen hebben aanleiding
gegeven tot specifieke cognitieve training taken die
beogen om informatieverwerking gunstig te
beïnvloeden om op deze wijze emotieregulatie te
verbeteren en depressieve klachten te verbeteren.
We demonstreren deze methodes.

Workshop

» THOMAS
HUYGHE

Intenser leven
met mindfulness.

Sven Gellens en Papatya Dalkiran

Patrick Sevenans

14u45 – 15u35 » HONORé D'O

14u45 – 15u35 » THOMAS HUYGHE

Filosoferen of bewegen met de hersenen kan iedereen! Er staat geen leeftijd op en je hoeft er geen
dikke boeken voor te lezen of ernstig te kijken.
Jezelf, goesting om te peinzen en eerlijk durven zeggen wat je denkt. Meer is er niet nodig om te filosoferen. In deze sessie verkennen en onderzoeken
we elkaars gedachten, overtuigingen en ideeën over
mens en techniek. Het denken van de deelnemers
zelf staat centraal.

Wanneer vind je het leven lastig? Als je angstig
bent? Als je een moeilijk gesprek aan moet gaan?
Bij een pijnklacht misschien of als je hoofd alsmaar
lastige gedachten blijft produceren? En wat voel je
precies in je lichaam als je bang of gelukkig bent?
Mindfulness leert je, aandachtig en in alle vriendelijkheid, kijken naar jezelf en je omgeving. Hierdoor
leer je beter omgaan met de dagelijkse stress. Het
leven wordt er iets makkelijker door. Doorgaans
vertellen deelnemers dat ze intenser genieten, meer
afstand kunnen nemen en vriendelijker worden.
Kom het in deze workshop eens proeven. Misschien
is mindfulness iets voor jou!

gesprekken / omgaan met – FILOCAFé – Workshop

EXPERIMENT / EXPO

» Panamarenko

Doorlopend » Lounge

Labyrinth Psychotica:
do-it-yourself-psychose.

L2ME – Listen to Me.

Jennifer Kanary

In het kunstenproject Listen to Me staan personen
met een tinnitus aandoening centraal. De tentoonstelling die er mee gepaard gaat biedt bezoekers de
mogelijkheid om te luisteren naar de fantoomgeluiden van patiënten. Een aantal kunstenaars wordt
uitgenodigd om werk te maken, geïnspireerd op, of
met deze geluiden. Het kunstenproject kadert in
een aantal andere projecten van dezelfde kunstenaar rond psychosociale, sociaal-maatschappelijke
en ecologische thema’s. philippedruez.be/projects/L2ME

Philippe Druez

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

Your brain on chocolate.

Het Democratisch Elektrolab.

Sofie Lagast, Xavier Gellynck, Veerle De Herdt
UGent SensoLab, UZ Gent Dienst Neurologie

Met de modulaire electronica elementen van littleBits kan je snel digitale en analoge circuits bouwen.
Door magnetische modules aan elkaar te klikken
maak je in een handomdraai synthesizers, sensor gestuurde robots, labo prototyping met Arduino
en interactieve kunstinstallaties. Thuisuitvinders,
studenten, kunstenaars, DIY-ers en leraren steken ideeën op en sharen hun je next-big-idea met
de wereldwijde littleBits maker community. werkstatt.academy vertegenwoordigt de littleBits Global
Chapter Gent voor Vlaanderen. littlebits.cc, werkstatt.

Mensen gaan steeds bewuster met voeding om,
maar veel keuzes die we maken zijn onbewust.
Kunnen we via hersenactiviteit onbewuste keuzes
voorspellen en zien welk product u echt prefereert?
Neuromarketing wint aan populariteit en wordt
steeds meer toegepast in consumentenonderzoek.
De toepassing op voedingsproducten is echter nog
pril. Traditionele consumententesten zijn nog steeds
gebaseerd op de bewuste herkenning en verwoording van wat de consument ervaart via de zintuigen. Naast deze sensorische ervaring spelen ook
andere eerder onbewuste zaken mee die niet meteen via vragenlijst kunnen worden gevat. Via psychofysiologisch en hersenonderzoek kan de verborgen informatie achter onze keuze voor bepaalde
producten in kaart worden gebracht.
Kom, proef en help mee aan onderzoek dat de link
legt tussen voeding, emoties en hersenactiviteit.

Hemispatiaal neglect: wanneer de helft
van de wereld plotseling verdwijnt.
Mario Bonato, Lien Naert
Experimentele Psychologie, UGent

Neglect is een aandoening waarbij de spatiale perceptie verstoord is. Deze aandoening komt vaak
voor na een beroerte. Patiënten met ernstige neglect
negeren één kant van de ruimte volledig en kunnen
daardoor voortdurend tegen voorwerpen aan botsen.
Echter, soms kunnen de symptomen van neglect
ook subtieler van aard zijn. De papier- en potloodtaken die tegenwoordig gebruikt worden, volstaan
voor het opsporen van klinisch neglect maar schieten soms te kort bij het detecteren van mild of subklinisch neglect. Een nieuwe computertaak zou
kunnen helpen om ook de aanwezigheid van subtiel
neglect op te sporen.

academy

Electrify your brain!
Elke De Witte, Peter Mariën, Kim van Dun
Department of Clinical and Experimental
Neurolinguistics VUB

Ons brein functioneert via hersencellen (neuronen)
die met elkaar verbonden zijn. Tegenwoordig kan
men de verbindingen tussen verschillende neuronen
in een netwerk beïnvloeden met breinstimulatie
technieken. Bij tDCS wordt er via twee elektroden
en een programmeerbaar toestel elektrische stroom
opgewekt waarbij de hersenactiviteit toeneemt
onder de positieve elektrode (anode) of afneemt
onder de negatieve elektrode (kathode). Deze techniek lijkt veelbelovend te zijn bij de revalidatie van
patiënten met hersenschade en taalstoornissen, en
het lijkt het gezonde brein ook 'slimmer' te kunnen maken. In deze praktische sessie zullen we de
mogelijkheden van tDCS toelichten alsook demonstreren hoe tDCS werkt.

experiment / expo

Z score Loreta Neurofeedback:
een potentieel nieuwe
behandelingsmodaliteit
in de klinische psychiatrie.
Neurolabo P.C. Dr. Guislain en Psychopathology
and Affective Neuroscience lab van UGent

Neurofeedback is een vorm van training van hersengolven via het geven van feedback. Dit wordt
momenteel in onderzoek gebruikt voor de behandeling van aandoeningen die gerelateerd zijn aan dysfunctionele hersenprocessen. Z score Loreta neurofeedback is de laatste ontwikkeling op gebied van
neurofeedback. Het is een techniek gebaseerd op
kwantitatief (q) EEG die steunt op moderne neurowetenschappelijke inzichten op vlak van specifieke
hersennetwerkdysfuncties bij diverse neuro-psychiatrische symptomen (vb. schedeltrauma, depressie, angst, pijn etc. ). Een en ander past in de context van herstelzorg en reductie van psychofarmaca
waarbij de patiënt als partner in het herstelproces meer autonomie en regie krijgt. Studies worden
opgezet om te onderzoeken of dergelijke training
ook zal resulteren in klinisch significante en blijvende verbetering. www.pan.ugent.be

Stichting Alzheimer Onderzoek
De Stichting Alzheimer Onderzoek (SAO) is een
Belgische non-profit organisatie van openbaar
nut. De primaire doelstelling van SAO is financiële steun geven aan basis, klinisch en diagnostisch
wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van
Alzheimer en aanverwante hersenziekten. De stichting werd opgericht in 1995, en actief vanaf 1998.
Naast de financiering van het wetenschappelijk
onderzoek hecht de Stichting Alzheimer Onderzoek
bijzonder belang aan het verspreiden van informatie over de ziekte van Alzheimer en de vordering van het wetenschappelijk onderzoek hier aangaande. Het bespreekbaar maken van deze ziekte
wordt zo in de hand gewerkt, en is één van de
hoofdbetrachtingen van SAO. www.alzh.org

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.gezondheidenwetenschap.be

Psychologies Magazine

Breinwijzer vzw

Psychologies Magazine is leesvoer met brains: het
inspireert en stilt je honger naar zelfkennis, relatieen 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

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

De Maakbare Mens vzw
Similes
Similes is een pluralistische familievereniging in
het domein van geestelijke gezondheid. Similes verenigt ouders, partners, kinderen van, broers en zussen en iedereen die zich betrokken voelt bij een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Similes is
een vrijwilligersorganisatie en telt een 50-tal lokale
afdelingen verspreid over Vlaanderen en Brussel.
Similes versterkt families via informatie en door de
kracht die uitgaat van de ontmoeting tussen mensen. Similes behartigt de belangen van deze gezinnen bij overheden, de zorgsector en de samenleving.

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.

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.

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

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 patiënten met
ADHD te beïnvloeden.

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

www.digimores.org/

experiment / expo

experiment / expo

bio's
Guido Band
Guido Band is verbonden aan de sectie
Cognitieve Psychologie van de Universiteit
Leiden. Na zijn promotie aan de
Universiteit van Amsterdam op gebied van
ontwikkeling van zelfbeheersing (1997)
heeft hij uiteenlopende thema’s onderzocht
waaronder multi-tasking, cognitieve controle, effecten van gezonde veroudering en
technieken die prestaties kunnen verhogen.
Als coördinator van de masteropleiding
Toegepaste Cognitieve Psychologie houdt
hij zich ook nog bezig met de invloed
van mediagebruik op onze prestaties.
Momenteel verricht hij onderzoek naar de
bruikbaarheid van games en andere bezigheden in de hobbysfeer voor het beschermen van mentale prestaties bij ouderen.
Huub Boonen
Huub Boonen studeerde af als Klinisch
Psycholoog op de KULeuven (2001) en
specialiseerde zich in de Cliëntgerichtexperiëntiele psychotherapie (2005).
In 2003 startte hij als Psychotherapeut
voor de Centra voor Alcohol en andere
Drugproblemen (CAD Limburg V.Z.W.),
waar hij de ruimte heeft gekregen om zich
toe te leggen op het domein van overmatig
internetgebruik en gameverslaving.
Sedert 2014 combineert hij dit werk met
een betrekking als onderzoeker aan de
UC-Leuven-Limburg, met een focus op
gameverslaving en vroeginterventie.
Theo Compernolle
Theo Compernolle is een internationaal gerespecteerd consultant op het
vlak van stress in de werkcontext. Hij
doceerde onder meer aan de Universiteit
Amsterdam, TIAS, INSEAD, Vlerick en
Solvay Business School en geeft wereldwijd
lezingen over beter stress management.
Hij is executive (team)coach, trainer en
key-note speaker en adjunct professor aan
het CEDEP European Centre for Executive
Development. Hij is auteur van enkele
bestsellers/long-sellers zoals “Stress:
Vriend en Vijand” en "Ontketen je brein.
Hoe hyperconnectiviteit en multitasking je
hersenen gijzelen en hoe je eraan kan ontsnappen" Uitgeverij Lannoo. Info op www.
brainchains.info
Papatya Dalkiran en Sven Gellens
De filocafé workshop wordt begeleid door
Sven Gellens en Papatya Dalkiran die
samenwerken onder de naam Filowijs.
Beiden zijn gepassioneerd door de praktische filosofie en combineren een onderwijskundige achtergrond met de nodige
filosofische kennis en vaardigheden.
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.

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 het Universitair Ziekenhuis
Antwerpen (UZA). Daarnaast is hij hoofdgeneesheer van het PC Broeders Alexianen
te Boechout. Hij is momenteel voorzitter
van de Belgische Beroepsvereniging voor
Geneesheren Specialisten in de Psychiatrie
en lid van het bestuur van de European
Psychiatric Association (EPA) en de
European Federation of Addiction Societies
(EUFAS) en Breinwijzer vzw.
Ernst Koster
Ernst Koster is universitair hoofddocent,
verbonden aan de vakgroep ExperimenteelKlinische en Gezondheidspsychologie van
Universiteit Gent. Hij verricht onderzoek
naar depressie, angst en informatieverwerkingsprocessen en publiceerde meer dan
100 artikelen en boekhoofdstukken. Hij is
eveneens als gedragstherapeut werkzaam
in een privépraktijk in Herzele.
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
KU 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.
Thomas Pattyn
Thomas Pattyn combineert zijn opleiding
tot arts-psychiater aan de Universiteit van
Antwerpen met een dubbeldoctoraat aan de
Universiteit van Antwerpen (Collaborative
Antwerp Psychiatric Research Institute;
CAPRI) en de Vrije Universiteit van
Amsterdam. Zijn huidig onderzoek gaat over
de paniekstoornis: de verschillende soorten
en vormen ervan en de verschillende werking van de hersenen tussen deze vormen.

praktisch
in combinatie met extreme gedrevenheid
resulteerde onder andere in meerdere
periodes van burn-out. Op zoek naar een
oplossing kwam hij in 2005 in aanraking
met mindfulness. Tijdens één van de eerste
sessies al besloot hij dat hij deze technieken, deze levenswijsheid door zou willen
geven aan anderen. Patrick is nu werkzaam als mindfulnesstrainer voor Itam.
Voorts begeleidt hij meditaties en geeft hij
qigonglessen aan met name senioren.
Marc Slors
Marc Slors (1966) is hoogleraar cognitiefilosofie en hoofd van de sectie Filosofie
van Cognitie en Taal aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde
in 1997 cum laude aan de Universiteit
Utrecht onder supervisie van Prof.
Schechtman van de University of Illinois
at Chicago. Na zijn promotie werkte hij
drie jaar voor de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
als postdoc onderzoeker, deels aan de
Universiteit Nijmegen en deels aan
de Australian National University in
Canberra. Daarna werkte hij vijf jaar als
‘fellow’ van de Koninklijke Nederlandse
Academie voor Wetenschappan (KNAW). In
2005 werd hij benoemd als hoogleraar aan
de Radboud Universiteit. Hij publiceerde
uitgebreid internationaal over alle aspecten
van het ‘mind-brain’ probleem in vooraanstaande academische tijdschriften. In 2012
kwam zijn eerste boek voor een breder
publiek uit over breinonderzoek en de vrije
wil (Dat had je gedacht: Brein, bewustzijn
en vrije wil, Amsterdam: Boom).
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.
Michel van Putten
Michel van Putten studeerde Geneeskunde
in Leiden en Toegepaste Fysica in Delft.
In 2000 behaalde hij zijn doctoraat in de
Toegepaste Fysica en werd hij actief als klinisch neuroloog. Hij leidt het Departement
Klinische Neurofysiologie van het Medisch
Spectrum in Twente en is voorzitter van
de klinische Neurofysiologie groep aan de
Universiteit van Twente. (www.utwente.
nl/tnw/cnph). Hij onderzoekt ondermeer de
pathophysiologie van epilepsie, ischemie,
brain monitoring en EEG.

Gratis inkom

Met de auto

Geen reservaties mogelijk
Geen voorkennis vereist
Zondag 22 NOVember
Het programma start om 13u30.
De deuren zijn open tussen 13u00 en 18u00.

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

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

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.

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)

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)

Patrick Sevenans
Patrick Sevenans vond het al op vroege
leeftijd leuk anderen iets te leren. Hij
werkte als verpleegkundige op drie intensivecareafdelingen en een polikliniek voor
kinderen en jongeren met diabetes. Tijdens
deze bijna veertien jaar ervoer hij wat
strijd met de realiteit kan betekenen, hoe je
jezelf erg in de vingers kunt snijden als je
je grenzen niet respecteert. Hoge werkdruk

bio's

praktisch

zebrastraat

organisatie
I-Brain is een organisatie en initiatief van Breinwijzer vzw, in samenwerking met Universiteit Gent,
Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Katholieke Universiteit Leuven. Het wordt ondersteund
door de Vlaamse Overheid en kadert in de doelstellingen van Vlaanderen in Actie en Richting Morgen.
I-Brain maakt deel uit van 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
rik.achten@ugent.be

•

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

