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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? Kan je je brein door middel van technologie aanpassen en verbeteren, en zo ja zijn
er ethische grenzen? En hoe zit dat met dieren,
hebben zij ook een creatief brein?
We lezen je gedachten en beantwoorden je vragen op het I-Brain & Creativiteit festival.
Het festival is een mix van parallelle wetenschappelijke presentaties, gesprekken “omgaan
met …” kunst, film, een experimenten en doezone. Voorkennis is niet vereist. Het festival is
gratis en zonder reservaties.

Moderator:
Wouter Van Driessche

Doelstellingen
1

 et onderzoek dat aan de Vlaamse uniH
versiteiten 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 Gent is een organisatie en intiatief
van Breinwijzer vzw, in samenwerking met
Universiteit Gent. 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.
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Openingsavond

Zaterdagavond 22 november

Creative Evolution:
From genes and memes to
a technological takeover.
Susan Blackmore
20u00 » Ned Kahn
All creativity in the universe comes about through
the processes of evolution, not just biological evolution based on genes as the replicator, but cultural evolution based on memes. We humans think we
consciously design art, scientific theories and technologies but really we are meme machines, adopting and recombining old memes to make new ones.
And what comes next? There may be a third replicator in our midst; digital information in the cloud.
This rapidly growing intelligent creature is using us
to propagate itself beyond far beyond our control.

Openingsavond

Concert Notrombe
Notrombe
22u00 » Lounge
Notrombone bestaat uit 5 bevlogen muzikanten
van diverse achtergrond met dezelfde ambitie om
op een creatieve manier muziek te spelen. Meestal
eigen composities & enkele covers die ze zich eigen
maken, zowel instrumentaal als gezongen in verschillende talen. Een originele crossover van blues,
jazz, rock, bossa.
Rik Achten – contrabas
Geert Dom – sax, zang
Jo Corthouts – trompet
Fabrizio Ferri – gitaar
Dirk Vandewiele – drums

presentatie / Debat
Zondag 23 november
Debat: Superbreinen:
voorbij de science fiction?
Herman Bruyninckx, An Ravelingien,
Hub Zwart
Moderator: Wouter Van Driessche
14u00 –15u00 » Ned Kahn
Het zit allemaal tussen onze oren. Onze hersenen
waren, zijn en blijven de motor van vooruitgang.
Ze brachten ons van grot tot wolkenkrabber, van
wiel tot zelfrijdende auto, van perkament tot tablet.
Ze brachten ons ver, brengen wij ze nu verder?
Wereldwijd proberen wetenschappers de geheimen
van onze hersenen te kraken. Wereldwijd maken
informatici technologie slim. Krijgen we hefbomen
voor superbreinen? Worden zulke superbreinen het
olympische minimum, om almaar slimmere technologie telkens één stap voor te blijven? Wordt de survival of the fittest een survival of the smartest? Een
debat met wetenschapsfilosoof Hub Zwart (Raboud
Universiteit Nijmegen), bio-ethica An Ravelingien
(UGent) en robotica-specialist Herman Bruyninckx
(KU Leuven, TU Eindhoven).

Brein in ontwikkeling:
stimuleren of beschermen?
Christophe Lafosse
15u15 –16u05 » Ned Kahn
Onze hersenen maken gedrag in het alledaagse
leven, thuis in het gezin, maar ook in het functioneren op school of op het werk mogelijk. Neuro
wetenschappelijk onderzoek toont een verband aan
tussen genetische- en omgevingsinvloeden en de
ontwikkeling, structuur en functie van de hersenen.
Ons brein is een plastisch orgaan waardoor ontwikkeling mogelijk wordt. Het voedt zich met omgevingsprikkels (nurture), opdat we er maximaal uit
kunnen halen wat er in zit (nature). Hierin schuilt
ook de grote kwetsbaarheid van ons brein. Hoe moeten we ons handelen en de omgeving afstemmen om
een optimale stimulering van het opgroeiende brein
mogelijk te maken? Jongeren beter kunnen begrijpen begint met het inzicht krijgen in de werking van
hun opgroeiend brein. Kennis betreffende hersengedrag-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 ons eigen
brein gecreëerd hebben). Uiteindelijk zijn we het er
over eens dat het een taak is die zich richt over de
hele levensloop van een mens.

presentatie / debat

Kunnen dieren beter denken
of geldt dat enkel voor dieren
met een groot hoofd?
Rudi D'Hooge
15u15 –16u05 » Nick Ervinck
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 vergelijkbaar 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?

Het emotionele brein,
een neuro-psychiatrische
benadering.
Mathieu Vandenbulcke
16u20 –17u10 » Ned Kahn
Het emotionele brein is niet meer de black-box
van de hersenwetenschappen. De vergelijking tussen mens en dier heeft ons inzichten verschaft in
de oorsprong en organisatie van emotieverwerking
in de hersenen. De clinicus ontleent er een denkkader om te begrijpen hoe veranderingen in de hersenen gepaard gaan met gedragsmatige veranderingen.
Als prime witness bevindt de clinicus zich tevens in
een bevoorrechte positie om fundamentele inzichten
te toetsen aan de praktijk. Mathieu Vandenbulcke,
neuropsychiater en neurowetenschapper, laat u de
geheimen van het emotionele brein ontdekken aan
de hand van fascinerende klinische bevindingen en
recente wetenschappelijke ontdekkingen.

Onze hersenen en de wereld
onder elkaars invloed:
neuromodulatie en
brain-machine interfaces.

werkend orgaan, waarvan de interne verbindingen
bepaald worden door een evenwicht van stimulerende en remmende mechanismen. Deze laatste zijn
veranderlijk en onderhevig aan stoornissen, maar
in de eerste plaats aan allerlei alledaagse invloeden
vanuit de omgeving. Onze hersenactiviteit kan dus
gemoduleerd worden door farmaceutische, electromagnetische en gedragsmatige middelen. De hedendaagse toepassingen hiervan worden besproken.
Omgekeerd, is het inzetten van onze hersenactiviteit
voor het besturen van machines zonder tussenkomst
van spieren een boeiend recent onderzoeksterrein
met perspectieven op het gebied van de revalidatie.

Ons briljante brein: de
zoektocht naar het bewustzijn.
Steven Laureys
17u25 –18u15 » Ned Kahn
De Vlaamse neuroloog Steven Laureys is een wereldautoriteit in de kennis van hoe ons brein werkt. Hij
werd reeds uitgenodigd door het Nobelprijscomité
voor zijn baanbrekend onderzoek naar het bewustzijn. In deze presentatie beantwoordt hij vele wonderlijke vragen over de krachten en de grenzen van
ons briljante brein. Wat IS dat, bewustzijn? Hoe
werken onze hersenen en gaan we ooit gedachten
kunnen lezen? Hoe kunnen we weten of comapatiënten nog bewust zijn en hoe kunnen we met hen
communiceren? Wat is de bijna-dood-ervaring? Wat
is hersendood, wat kunnen we met lucide dromen,
hypnose of meditatie?

Neuroesthetiek:
schoonheid zit in de hersenen
van de toeschouwer.
Filip Van Opstal
17u25 –18u15 » Nick Ervinck
Neuroesthetiek is een opkomende discipline binnen
de cognitieve neurowetenschap waarin getracht
wordt de biologische basis van een esthetische ervaring te begrijpen. Het tracht onder andere te onderzoeken of er universele kenmerken voor schoonheid
bestaan, of we aangeboren schoonheids-detectoren
bezitten, en hoe onze hersenen ons een esthetische
ervaring signaleren. Tijdens deze presentatie wordt
er een overzicht gegeven van het huidig onderzoek
dat een antwoord wil geven op deze vragen.

Dirk Van Roost
16u20 –17u10 » Nick Ervinck
Van een computer weten we dat zijn prestaties
bepaald worden door bv. de taktfrequentie van
de processor en de grootte van het werkgeheugen,
karakteristieken die onveranderlijk vast liggen.
Onze hersenen daarentegen zijn principieel een netpresentatie / debat
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Omgaan met psychische
problemen.

Eetstoornissen: een blijk van
wilskracht of van onzekerheid?

Dirk, Ingrid, Rik

Myriam Vervaet

15u15 –16u05 » Panamarenko

16u20 –17u10 » Panamarenko

Het leven zoals het is. In gesprek met ervaringsdeskundigen.

Talenknobbels en wiskundeknobbels: bestaan ze echt? Wat
vertelt ons dit over dyslexie/
dyscalculie (leerproblemen)?
Annemie Desoete
15u15 –16u05 » Honoré d’O
Bestaat er een talenknobbel of een wiskundeknobbel? Heeft dyslexie of dyscalculie te maken met het
ontbreken ervan? In deze sessie gaan we in gesprek
hierover. We bekijken wat de wetenschap ons
leerde over leerproblemen/leerstoornissen en wat
de criteria zijn om hiervan te spreken.Vragen over
tests, aanpak kunnen aanbod komen.

Honderden nieuwsberichten alarmeren ons dat we
ongezond eten en te weinig bewegen. Popfiguren en
mode-iconen presenteren zich met ideale lichaamsmaten die, naar hun zeggen, gebaseerd zijn op een
supergezonde levensstijl. Een schriller contrast tussen
‘hoe het moet’ en tussen ‘hoe de realiteit is’ is moeilijk te bedenken. Zou dit een mogelijke oorzaak zijn
waarom jonge mensen eetstoornissen ontwikkelen?

Omgaan met een autisme
spectrumstoornis.
Sara Van der Paelt
16u20 –17u10 » Honoré d’O
Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt gekenmerkt
door beperkingen in sociale communicatie en interactie en door repetitief gedrag, interesses of activiteiten.
Welke problemen ervaren mensen met ASS hierdoor
concreet? Wat zijn de eerste signalen van deze stoornis
bij peuters? Hoe kan dit in verband gebracht worden
met de manier waarop de hersenen functioneren? Hoe
kan de omgeving zich aanpassen aan mensen met ASS?
Kunnen we kinderen met ASS trainen in vaardigheden
die anderen spontaan verwerven? Dit zijn enkele van
de vragen die aan bod kunnen komen.

Doorlopend » Lounge / Thomas Huyghe / Anneke Eussens

Links of rechts, heb jij gespiegelde
hersenen?
Experimentele psychologie (Ugent),
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Ugent)
Lise Van der Haegen en Helena Verhelst
Voor taal moet je vooral in je linkerhersenhelft
zijn, maar 25% linkshandigen en 5% rechthandigen
gebruiken eerder hun rechterhersenhelft terwijl ze
spreken. Ook voor andere taken lijken hun hersenen het spiegelbeeld te zijn van de meeste breinen.
Kom te weten of jijzelf de meeste hersencellen links
of rechts activeert terwijl je een boek leest, naar de
radio luistert of het gezicht van een nieuwe kennis
probeert te herkennen.

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

EEG-labo. Meet hier uw hersenactiviteit.
UZGent – dienst Neurologie, Referentiecentrum
voor Refractaire Epilepsie, Centrum voor
Neurofysiologische Monitoring en Instituut voor
Neurowetenschappen
In het EEG-labo kan uw hersenactiviteit gemeten en gelezen worden. Aan de hand van een aantal
elektroden die we samen met een beetje gel op uw
hoofd plaatsen is het mogelijk om de kleine elektrische signalen die uw hersencellen produceren
op te pikken en te tonen op het computerscherm.
Tijdens de EEG-opname, die meestal een 10-tal
minuten duurt, zullen verschillende testen worden
uitgevoerd. Deze testen hebben telkens een ander
effect op uw hersenactiviteit. Op het EEG-labo van
de dienst neurologie worden dagelijks EEG’s afgenomen bij verschillende types patiënten. Het EEG
vormt een belangrijke tool in de diagnose van onder
andere epilepsie, de zorg na een hersentrauma en
de prognose bij comapatiënten.
gesprekken / omgaan met

Het morele brein casino.
Jelle De Schrijver
Uw brein maakt dagelijks beslissingen. Een groot
deel van deze beslissingen gaat over sociale situaties.
In deze workshop komt u in contact met de breinnetwerken die actief zijn bij het nemen van sociale
beslissingen. Tijdens een spel moet u sociale keuzes
maken en ontdekt u of u uw tegenspelers vertrouwt
dan wel wantrouwt. Nadien ontmoet u de breinstructuren die uw beslissingen mogelijk maakten.

Transcaniële magnetische stimulatie
bij hersentumoringreep.
Dienst Neurologie UZLeuven, onderzoeksgroep
Epilepsie en onderzoeksgroep Neurodegeneratieve,
cognitieve aandoeningen
Laura Seynaeve
Functioneel mappen door transcraniële magnetische stimulatie bij een hersentumorpatient voor de operatie.

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
dit helpt je om de subjectieve ervaring van psychose beter te begrijpen. http://www.labyrinthpsychotica.
org/Labyrinth_Psychotica/TheWearable.html

Breinwijzer
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 (neuroethiek). 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

Ghent Institute for Functional and
Metabolic Imaging (GIfMI)
Het GIfMI is een onderzoeksinstituut van de
Universiteit Gent dat werd opgericht in 2005 rond
een interdisciplinaire samenwerking van de afde-
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lingen 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
Universiteit Gent – Universitair Ziekenhuis Gent
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.

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.

Werkgroep Ervaringsdelen
De werkgroep ervaringsdelen van aanloophuis Poco
Loco in Gent is ontstaan in 2008 en is door de jaren
heen gegroeid tot een project waar mensen met een
psychische kwetsbaarheid hun stem kunnen laten
horen, via kunst, het woord, beeld, … naar ieders
interesse en kracht. Ze vertellen wat het betekent te

leven met een psychische kwetsbaarheid. De krachtige, maar moeilijke weg naar herstel en het taboe
dat heerst rond psychische problemen. Via voordrachten werken patiënten mee aan een positieve
beeldvorming over en destigmatisering van de psychische problemen. De leden van de werkgroep zetelen in verschillende zorgvernieuwende projecten in
het kader van de vermaatschappelijking van de zorg
en laten ook op beleidsniveau hun stem horen.

Psyche & brein
Psyche & Brein is een tweemaandelijks populairwetenschappelijk magazine over psychologie en
hersenwetenschap. Ook gezondheid en opvoeding
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. http://www.digimores.org/

Vlaamse Vereniging 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. http://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

experimenten / expo

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

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, 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

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.
Stefanie De Weirdt
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 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

experimenten / expo

bio's
An Ravelingien
An Ravelingien is bio-ethica verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent. In 2006 behaalde ze een
doctoraat in de Wijsbegeerte met een
proefschrift over ethische kwesties rond
xenotransplantatie. Kort daarna onderzocht ze ethische problemen gerelateerd
aan de verbeterkunde (voornamelijk
cognitieve en affectieve ‘enhancement’).
Sinds 2011 is ze werkzaam op een GOAonderzoeksproject rond de belevingen
en ethische concepten van mensen die
betrokken zijn bij medisch geassisteerde
voortplanting (in het bijzonder, donorconceptie).
Annemie Desoete
Annemie Desoete is als hoogleraar
verbonden aan Ugent en aan de Arteveldehogeschool. Ze werkte mee aan een
documentaire over dyscalculie: www.studerenmetdyscalculie.be en www.youtube.com/
watch?v=ai8T-dwUtpc. Dyslexie: http://www.
youtube.com/watch?v=GDBPpYfKDIo&gl=BE
(www.dyslexie.ugent.be)
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.
Dirk
Lid van de werkgroep ervaringsdelen en
ervaringsdeskundigen met een psychische kwetsbaarheid.
Dirk Van Roost
Prof. Dirk Van Roost is hoofd van de
dienst Neurochirurgie aan het UZ Gent.
Hij studeerde geneeskunde aan de KU
Leuven en kreeg zijn specialistische
opleiding aan de universitaire ziekenhuizen van Leuven en Tübingen. Hij
was vele jaren werkzaam in de kliniek
voor Neurochirurgie van de Universiteit
Bonn, vooraleer hij in 2003 naar Gent
kwam. Zijn aandachtsgebieden zijn de
functionele neurochirurgie, meer bepaald
epilepsiechirurgie en neuromodulatie
voor pijn en bewegingsstoornissen, verder de vasculaire neurochirurgie en de
schedelbasischirurgie.

Filip Van Opstal
Filip Van Opstal is sinds 2011 als gastprofessor verbonden aan de School of
Arts (Gent) waar hij Psychologie van de
Waarneming doceert. Hiernaast werkt hij
voltijds als cognitief neurowetenschapper
op het ‘Center for Research in Cognition
and Neurosciences’ van de Université
Libre de Bruxelles waar zijn onderzoek
zich voornamelijk toespitst op onbewuste
verwerking en de functionaliteit en neurale oorsprong van bewustzijn.
Herman Bruyninckx
Ilse Noens is diensthoofd van de onder
zoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven, Herman
Bruyninckx is robotica-professor aan de
universiteiten van Leuven en Eindhoven,
en Vice-President Research van de Europese robotica-associatie euRobotics. Zijn
onderzoek richt zich op het “intelligenter” maken van de bewegingscontrole van
mechanische werktuigen zoals robots, op
basis van enerzijds formele kennisbronnen en anderzijds online sensorinformatie. Hij zwemt nogal vaak tegen de
grondstroom in die de hype rond “slimme
robots” bewust of onbewust aanwakkert
tot (letterlijk) schrikwekkende proporties.
Hub Zwart
Hub Zwart is Hoogleraar Wijsbegeerte
aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn
onderwijs en onderzoek betreft filosofische en maatschappelijke aspecten van
de hedendaagse levenswetenschappen,
met name genomics, synthethische biologie en neuro-wetenschap. Zo neemt hij
deel aan een Europees project (NERRI)
dat tot doel heeft het maatschappelijke
debat in Europa over Neuro-enhancement te intensiveren. Ook is hij redacteur
van het tijdschrift Life Sciences, Society
and Policy.
Ingrid
Lid van de werkgroep ervaringsdelen en
ervaringsdeskundigen met een psychische kwetsbaarheid.
Mathieu Vandenbulcke
Mathieu Vandenbulcke is diensthoofd
ouderenpsychiatrie UZ Leuven en hoogleraar neurowetenschappen aan de KU
Leuven. Hij leidt een onderzoeksgroep
voor translationele neuropsychiatrie en
bestudeert de relatie tussen hersenen,
gedrag en emoties.
Myriam Vervaet
Myriam Vervaet is Hoofddocent
Medische Psychologie aan de faculteit
Geneeskunde te Gent en coördinator van
het ‘Centrum voor Eetstoornissen’ van
het Universitair Ziekenhuis te Gent. Ze is
Doctor in de Psychologie en Doctor in de
Medische Wetenschappen. Zij behandelt
en doet onderzoek bij mensen met eetstoornissen sinds 1984 en schreef talrijke
binnenlandse en buitenlandse artikels
en publiceerde een aantal boeken over
eetstoornissen.
Rik
Vader van een persoon met een psychische kwetsbaarheid en familievertegenwoordiger.

bio's

praktisch
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.
Sara Van der Paelt
Sara Van der Paelt is postdoctoraal
onderzoeker aan de vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie
van de Universiteit Gent. Ze schreef een
doctoraat over het trainen van vroege
sociaal-communicatieve vaardigheden
bij jonge kinderen met ASS. Haar onderzoeksinteresse ligt dan ook voornamelijk
bij de behandeling van kinderen met ASS.
Momenteel doet ze onderzoek naar het
trainen van ouders en leerkrachten van
kleuters met ASS.
Steven Laureys
Steven Laureys heeft Geneeskunde en
Neurologie gestudeerd aan de Vrije
Universiteit Brussel. Sinds 1997 werkt hij
in het universitair ziekenhuis van Luik
waar hij zich specialiseerde in de studie
van bewustzijn en de werking van de
hersenen in en na coma, anesthesie, slaap
en hypnose. Steven Laureys dirigeert de
“Coma Science Group” die een wereldwijde reputatie geniet. Patiënten komen
uit heel Europa naar Luik voor een medische oppuntstelling en Laureys’ advies
werd gevraagd voor bekende patiënten
als Terri Schiavo en door bijvoorbeeld
het Vaticaan en het Parlement van de
Verenigde Staten. Hij publiceerde meer
dan 400 artikels, vijf wetenschappelijke
boeken. Zijn laatste boek is een verhalenboek bestemd voor het grote publiek
“Ons Briljante brein”.
www.comascience.org

Gratis inkom

Met de auto

Geen reservaties mogelijk.
Geen voorkennis vereist.
Zaterdag 22 NOV openingsavond 20u00.
Zondag 23 NOV start het programma om 14u00.
De deuren gaan open om 13u00.

Bereikbaarheid
Zebrastraat
Zebrastraat 32
9000 Gent

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.

Met het openbaar vervoer
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 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-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)

Susan Blackmore
Sue Blackmore is a freelance writer,
lecturer and broadcaster, and a Visiting
Professor at the University of Plymouth.
She has a degree in psychology and physiology from Oxford University (1973)
an MSc and a PhD in parapsychology
from the University of Surrey (1980).
She no longer works on the paranormal.
Her research interests include memes,
evolutionary theory, consciousness, and
meditation. She practices Zen, campaigns
for drug legalization and plays in her village samba band, Crooked Tempo.

zebrastraat

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.

praktisch

organisatie
I-Brain Gent is een organisatie en intiatief van Breinwijzer vzw, in samenwerking met Universiteit Gent.
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

sponsors en partners

www.breinwijzer.be

