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I-BRAIN  
RECHT &  

VRIJE WIL
I-Brain is een festival over hersenen: een mix van wetenschappelijke 
presentaties en workshops met top-experten uit België en Nederland,  
een live menselijke hersendissectie, en zoveel meer! 

Doelstellingen:

IBrain is een initiatief van www.breinwijzer.be  

1.  Het onderzoek dat aan de Vlaamse  
universiteiten gebeurt rond het fenomeen 
‘brein, recht & vrije wil’ naar een breed 
publiek communiceren.

 
2.  Het onderzoek linken aan de maatschap-

pelijke 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.
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NED KAHN / NICK ERVINCK / PANAMARENKO

GUSTAAF CALLIERLAAN

Het menselijk brein van  
dichtbij: waar zit die vrije wil? 

Katharina D’Herde
NED KAHN / NEW ZEBRA 13:05 – 13:50

Op basis van een live menselijke hersendissectie 
gaan we na via welke wegen onze hersenen aller-
hande informatie krijgen en hoe deze input aanlei-
ding geeft tot beslissingen, emoties en gedrag.

Wat als we het geloof  
in de vrije wil opgeven? 

Jan Verplaetse
NED KAHN / NEW ZEBRA 14:05 – 14:50

Hoe ziet een wereld zonder vrije wil eruit? Hoe 
verschillend is deze wereld van de huidige? 
Moraalfilosoof Jan Verplaetse (Universiteit Gent) 
geeft een schets van wat verdwijnt, blijft maar ook 
verschijnt als we het geloof in de vrije wil opge-
ven. Vervolgens laat hij zien waarom die vrije-wil-
loze wereld zo gek nog niet is. Afscheid nemen 
van de vrije wil is een optie die steunt op goede 
argumenten, nieuw ontdekte breinfeiten en logi-
sche redeneringen. Wat houdt ons tegen om die 
stap te zetten? Zijn er overtuigende tegenargu-
menten, gegronde morele bezwaren of is er slechts 
angst voor de chaos wanneer we dit filosofisch 
fundament verliezen? Verplaetse wikt en weegt de 
overlevingskansen van de vrije wil in een wereld 
waarin het inzicht snel groeit dat al onze beslissin-
gen uiteindelijk biochemische algoritmen zijn.

Als kunstmatige intelligentie 
een wil krijgt
Pim Haselager

NED KAHN / NEW ZEBRA 15:05 – 15:50

Computers en robots die intelligenter zijn dan 
mensen, het is geen toekomstscenario meer. Op 
diverse gebieden zijn machines ons al ver de baas. 
Dat leidt tot angst voor Terminators en er wordt 
dan ook veel gesproken over (en geld geïnvesteerd 
in) het “vriendelijk” houden van deze superintel-
ligenties. Maar wat zou het eigenlijk betekenen 
voor een computer om een ‘wil’ te hebben? Leidt 
verbetering van intelligentie automatisch tot het 
ontstaan van een wil?

Strafrecht, vrije wil  
en vergelding 

Christine Mussche 
Tom Vander Beken 

Sofie Demeyer
NED KAHN / NEW ZEBRA 16:05 – 16:50

Vanuit haar ervaring als strafpleiter observeert 
Christine Mussche al tientallen jaren daders en 
slachtoffers van zedenmisdrijven. Vanuit de idee 
dat mensen geen (volledige) vrije wil hebben wil 
zij dat we ons strafrecht helemaal anders gaan 
bekijken. Het moet evolueren van een verwijtcul-
tuur vol termen als zware straffen en vergelding 
naar een begrijpcultuur die zelfs bij de zwaarste 
misdadigers moet durven inzetten op een mens-
waardige en zinvolle aanpak. Benieuwd of ze 
strafrechtspecialist Tom Vander Beken (UGent) 
kan overtuigen van die visie. Panelgesprek gemo-
dereerd door gerechtsjournaliste Sofie Demeyer.



CTRL of de kunst  
van manipulatie

Gili 
NED KAHN / NEW ZEBRA 17:05 – 18:00

Bestaat vrije keuze? Of worden we langs alle kan-
ten gemanipuleerd en gecontroleerd? Dit is het 
uitgangspunt van ‘CTRL’. Zijn vijf zintuigen zó 
goed gebruiken dat het lijkt alsof hij een zesde 
zintuig heeft: dat is het vak dat mentalist Gili tot 
een ware kunst wist te verheffen en waarmee hij 
vermeende paragnosten en helderzienden liefde-
vol belachelijk maakt.

Onderzocht:  
de kritische knooppunten  

van het morele brein
Patrick Santens

NICK ERVINCK 13:05 – 13:50

Het begrip “moraliteit” dekt meerdere ladingen die 
allemaal verband houden met het handelen volgens 
wat als “goed” beschouwd wordt. Het onderzoek 
naar de verschillende aspecten van moraliteit bij 
gezonde proefpersonen en bij klinische populaties 
is dan ook vrij complex. Hersenonderzoek heeft 
aangetoond dat heel verschillende netwerken van 
de hersenen een rol spelen, maar dat er toch een 
aantal kritische knooppunten zijn.
Klinische observaties en neuropsychologisch 
onderzoek bij patiënten met de ziekte van 
Parkinson tonen aan dat er veranderingen kun-
nen optreden in bepaalde aspecten van moraliteit. 
Deze hebben te maken met de aantasting van de 
hersenen, maar ook medicamenteuze factoren en 
voorafbestaande persoonlijkheidskenmerken spe-
len hierin een rol. Vooralsnog zijn er echter geen 
wetenschappelijke aanwijzingen dat de ziekte en/
of de medicatie op zichzelf voorbeschikken tot 
gewelddadig gedrag.

De vrije wil als topprestatie  
van onze hersenen

Stephan Claes
NICK ERVINCK 14:05 – 14:50

De discussie over de vrije wil is eeuwenoud. In 
de theologie, de natuurwetenschappen, de filoso-
fie en de psychologie was ze het strijdtoneel van 
hevige voor- en tegenstanders. De neurobiologie 
heeft zich nu ook in dit debat gestort, en lijkt te 
besluiten dat de vrije wil niet kan bestaan. De kern 
van de discussie draait over het vermogen van 
de mens om zijn handelen vanuit bewuste over-
weging te sturen. Daar waar velen menen dat dit 
een illusie is, zal ik betogen dat handelen vanuit 
bewuste overweging – en dus in zekere mate vrij 
– een topprestatie is van het menselijk brein, over 
vele duizenden jaren door Darwiniaanse selectie 
ontwikkeld. Niet iets om te negeren, maar om te 
koesteren.

Behandelen van extreme 
gewelddadigheid 

Sven Vanneste
NICK ERVINCK 15:05 – 15:50

Wekelijks lezen we in de krant of horen we op 
het nieuws incidenten waar mensen extreem 
gewelddadig gedrag vertonen. Hebben deze indi-
viduen hier een aanleg voor? Is er een neuro-
pathologische oorsprong voor dit gewelddadig 
gedrag? En kan de neurowetenschappen hier een 
oplossing aanreiken? Zijn er mogelijke neurobi-
ologsiche behandelingen in ontwikkeling? Deze 
en andere vragen zijn niet langer te vermijden nu 
onze kennis van het brein steeds verder toeneemt. 
In deze uiteenzetting wordt ingegaan op deze vra-
gen en hoe hersenonderzoek op dit ogenblik kan 
bijdragen tot het beantwoorden van deze vragen.

PRESENTATIE



Does it matter whether  
we believe in free will?

Marcel Brass 
(in English)

NICK ERVINCK 16:05 – 16:50

The controversy whether free will exists or not has a 
very long history in philosophy. Only recently, how-
ever, neuroscientists have started to investigate this 
question and have promoted the idea that free will 
is an illusion. This claim has been widely discussed 
in the public media. Even though no definitive 
answer to this question has been found yet, whether 
we believe in free will or not might have profound 
consequences. Will people change their behaviour 
if they do not believe in free will anymore and will 
this change our society? I will address these ques-
tions by presenting recent research on how belief in 
free will affects the way people behave.

Levenseinde, zelfbeschikking 
en psychisch lijden

Sigrid Sterckx  
Ann Callebert  

Geert Dom
NICK ERVINCK 17:05 – 17:50

De discussie over levenseinde is niet uit de media 
weg te branden. Vanuit vele contexten worden 
vragen gesteld. Denk maar aan het begrip voltooid 
leven of euthanasie in de context van dementie 
of ondraaglijk psychisch lijden. Vanuit hun res-
pectievelijke achtergronden gaan Sigrid Sterckx 
(Hoogleraar Ethiek, UGent) en Mvr Ann Callebert 
(Klinisch psychologe en ervaringsdeskundige en 
auteur van het boek “Herstel als Antwoord op 
Euthanasie” ACCO) in gesprek over dit maat-
schappelijke urgente thema. Moderatie door Geert 
Dom (Hoogleraar Psychiatrie, UAntwerpen).

Hoe (on)vrij is de seksuele wil?
Inge Schilperoord

PANAMARENKO 13:05 – 13:50

Het strafrecht gaat uit van de mens als een wezen 
met een vrije wil. Als ons gedrag alleen bepaald 
wordt door onze aanleg en we hier weinig tegen 
kunnen doen, heeft straffen (immers) geen zin. 
Tegelijkertijd hoef je maar te denken aan alle mis-
lukte pogingen om je aan dat dieet te houden, om 
nu écht minder te gaan drinken of om dat hard-
loopschema vast te houden, om in te zien hoe 
moeilijk het is om ons gedrag blijvend te verande-
ren, om onze impulsen te bedwingen. Hoe zit dat 
bij mensen met afwijkende en potentieel bescha-
digende seksuele voorkeuren, zoals pedofilie? In 
een vraaggesprek verkent forensisch psycholoog en 
schrijfster Inge Schilperoord aan de hand van haar 
werk en haar roman ‘Muidhond’ de grenzen van 
de vrije seksuele wil.

Vrije wil: verhelderen  
van een hersenschim

Palmyre Oomen
PANAMARENKO 14:05 – 14:50

Hersenonderzoek toont dat ons geestelijk functio-
neren in hoge mate afhankelijk is van onze fysieke 
hersenen. Ondermijnt dat niet het filosofische, 
alledaagse of juridische spreken over ‘moraliteit’ 
en ‘vrije wil’? 
Nu is in de loop der eeuwen de vrijheid van 
de mens en haar reikwijdte wel vaker ‘in Frage 
gestellt’, maar onder invloed van het huidige her-
senonderzoek is de twijfel aan de realiteit van de 
menselijke vrijheid nu bij velen omgeslagen in een 
aperte ontkenning. Vraag is wát we dan eigenlijk 
ontkennen, want vrijheid en dus ‘vrije wil’ is een 
dubbelzinnig concept.
In deze presentatie wil ik die twee-zinnigheid ver-
helderen, en laten zien hoe of dat kan helpen om 
recht te doen aan zowel de neurowetenschappe-
lijke als de filosofische inzichten omtrent de (on)
vrijheid van de wil. 

PRESENTATIE
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Oog in oog met de moordenaar 
van haar broer

Annemie Van Camp
PANAMARENKO 15:05 – 15:50

Vaak wordt beweerd dat vooral slachtoffers om 
vergelding vragen. De pijn die zij voelen, moe-
ten daders ook voelen. Hun kwaadheid roept 
om een harde aanpak. Sommigen zijn zelfs van 
mening dat schuld en morele verantwoordelijk-
heid hun oorsprong vinden in verplicht respect 
voor de gevoelens van het slachtoffer. Beweren 
dat hun pijn pech of onheil is, zou hun waardig-
heid aantasten. Maar klopt dit wel? Een getui-
genis die deze visie aanvecht, is afkomstig van 
Annemie Van Camp die haar broer een paar jaar 
terug door moord verloor. Zij zocht niet alleen de 
moordenaar in de gevangenis op, maar ontwik-
kelde ook een scherpe analyse van wat het bete-
kent om slachtoffer te zijn en hoe je op een andere 
manier kunt omgaan met daders van heel ernstige 
misdrijven.

Case van een hersenweten
schapper in een spraakmakend 

assisenproces
Chris van der Linden
PANAMARENKO 16:05 – 16:50

Dit voorjaar nam de bekende neuroloog Chris van 
der Linden het op voor Renaud Hardy, de serie-
moordenaar die het Assisenhof van Tongeren ver-
oordeelde tot levenslange opsluiting voor dub-
bele moord met verkrachting en foltering, en twee 
moordpogingen. Volgens de expert van de ver-
dediging was de impulscontrole van Hardy sterk 
aangetast door een combinatie van persoonlijk-
heid, ziekte van Parkinson maar ook medicatie. 
Vooral Mirapexin, een dopamine-agonist, was de 
boosdoener. De jury hoorde dus geen levenslange 
celstraf uit te spreken, maar voor internering en 
behandeling van Hardy te kiezen. Dit standpunt 
over de ontoerekenbaarheid van Hardy zorgde 
voor controverse. Andere Parkinsonspecialisten 
distantieerden zich van deze visie. Ook het 
College van Gerechtspsychiaters verwierp deze 
neurologische verklaring. Hardy was een sadis-
tische seriemoordenaar die perfect wist wat hij 
deed. Nochtans past het pleidooi van Chris van 
der Linden in een lange traditie waarin vooraan-
staande hersenwetenschappers tussenkomen in 
spectaculaire processen. Jan Verplaetse (moraal-
filosoof UGent) interviewt de neuroloog en vraagt 
hem naar zijn argumenten in de zaak Hardy, maar 
ook naar zijn ervaringen, twijfels en opinies over 
de stap van ziekenhuis naar gerechtsgebouw.

Breng je brein onder controle 
Luc Swinnen

HONORE D’O 13:05 – 13:50 

Er is steeds meer te doen over de gezondheid van 
ons brein en hoe het in topconditie te houden. We 
willen dementie vermijden en liefst zelfs ons brein 
zo fit mogelijk houden. En dat kan. In deze pre-
sentatie worden de voornaamste acties naar voren 
gebracht, wetenschappelijk maar toch humoris-
tisch en met een aantal films ter illustratie. Alles is 
zeer interactief en je gaat met een rijk stappenplan 
naar huis. We zullen ook even tonen dat onze 
vrije wil niet altijd van de partij is.

Ontwapen de communicatie 
Frederic Ghys

HONORE D’O 14:05 – 14:50

Ervaar je soms stress in je communicatie? Zie je al 
te vaak dat gesprekken leiden tot frustratie, erger-
nis en verdriet? Wil je meer wederzijds respect en 
begrip? De communicatietechnieken van Marshall 
Rosenberg zijn een effectieve manier om onenig-
heden op te lossen. Geweldloze communicatie 
helpt mensen helder, ontwapenend en verbindend 
communiceren. Met deze aanpak kan je zonder 
oordelen luisteren naar een gesprekspartner. Je 
leert hoe je constructief jouw opinies kan over-

WORKSHOP
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brengen. In deze presentatie ontdek je 
de twee vragen die leiden tot een empa-
thische houding. Wie dit eenmaal kan, 
wint energie en zelfvertrouwen, com-
municeert vanuit het hart en verkrijgt 
betere werk- en gezinsrelaties.

Bestaat de vrije wil?  
En zo niet,  

hoe erg is dat? 
Miriam van Reijen
HONORE D’O 15:05 – 15:50

Filosofe Miriam Van Reijen gelooft niet  
dat er zoiets bestaat als een vrije wil. In deze 
workshop wordt samen met de deelnemers onder-
zocht wat een ‘vrije wil’ zou zijn, als hij bestond. 
Na (ast) de filosofische argumenten daartegen, 
van Spinoza en Schopenhauer, toetsen we die 
idee aan de praktijk van alledag (‘hoe erg zou dat 
zijn’), met eigen voorbeelden. 

De kracht van bemiddeling
Theo De Beir 

HONORE D’O 16:05 – 16:50

Bemiddeling kent de laatste jaren een serieuze 
opgang en brengt een andere mindset teweeg in de 
juridische wereld. De wetgever erkent het belang 
van bemiddeling wat blijkt uit de nieuwe bemidde-
lingswet die op 12 juli 2018 in werking is getreden. 
Bemiddeling kan een volwaardig alternatief bie-
den voor de klassieke gerechtelijke weg en brengt 
partijen dichter bij elkaar. Het creëert gemoeds-
rust daar partijen hun lot zelf in handen nemen en 
samen tot een duurzame oplossing komen.

Relatiekillers: macht & 
onmacht in de liefde

Sybille Vanweehaeghe
ANNEKE EUSSEN  

13:05 – 13:50 / 14:05 – 14:50 / 15:05 – 15:50

Schuilen waarden en normen achter iedere keuze 
die je bewust of uit vrije wil aangaat? Word je 
verliefd of ben je “slachtoffer” van een ingewik-
keld spel van hormonen, aandacht en kansen die 
je krijgt als die ander je op een piëdestal plaatst? 
Wat doe je met je schuldgevoelens als je vreemd-
gaat? Ga je praten, liegen of zwijgen? Hoe vrij 
is de seksuele wil? Wie heeft de macht en wat 

doet macht binnen partnerrelaties? 
In een interactieve workshop gaan 
we vanuit praktijkvoorbeelden uit 
de relatietherapie nadenken over 
hoe ieder voor zich een relatie 
definieert. 

Anoniempje84:  
“Hoe blijf ik offline 
ook onbekend?”

Motorach 
Michiel Deprez 

Ruben Mardulier
MARNIX VERSTRAETEN – DOORLOPEND

Privacy en gegevensbescherming zouden een 
basisrecht moeten zijn op het internet, daar zijn 
we het over eens. Online moeten we anoniem 
kunnen zijn. Maar waarom ook niet in het dage-
lijks leven? Mardulier en Deprez zetten de eer-
ste stap in het verwerkelijken van uw absolute 
anonimiteit.
Op 25 november 2018 kan u in de chatroom 
https://bloochat.com/i-brain zich anoniem uiten, 
uw uitingen worden dan meteen voorgedragen 
op het festival. Kom deelnemen en hoor hoe uw 
gedachten eindelijk het licht zien, zonder ook 
maar enige verantwoording te moeten afleggen.

Train je brein  
met Tai Chi 

Patrick Van Campenhout
PIRANHA  

13:05 – 13:50 / 14:05 – 14:50 / 15:05 – 15:50

Tai Chi is een onderdeel van de Chinese krijgs-
kunsten. De zachte en ronde bewegingen die 
vloeiend in elkaar overgaan worden op een 
beheerste en ontspannende manier uitgevoerd.  
Er wordt dan ook vaak gesproken van een interne 
stijl en van bewegende meditatie. Deze bewegings-
leer bevordert de structuur van het skelet, ver-
hoogt de weerstand en vertraagt het verouderings-
proces. Tai Chi heeft een positieve uitwerking op 
allerlei klachten zoals reumatische aandoeningen 
hart- en vaatklachten, stress, … en wordt aange-
wend om de stabiliteit en synchrone spieropbouw 
te bevorderen bij jong en oud. Het uitvoeren van 
aaneengeschakelde bewegingen, dwingt ons even-
eens bewust of onbewust tot geheugentraining. 
Patrick Van Campenhout.
www.vwi.be 
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Geef je hersenen 
een boost
Sara De Witte 

Stefanie De Smet 
Vakgroep medische 

psychologie en psychiatrie, 
Universiteit Gent/UZ Gent

Dat hersenstimulatie een positieve 
invloed kan hebben op psychiatri-
sche patiënten is al langer bekend. 
Maar steeds vaker kijken weten-
schappers ook naar de mogelijk-
heid om hersenstimulatie ruimer te 
gebruiken en informatieverwerking 
te verbeteren in ons dagelijks leven. 
Één van de manieren om dat te 
doen heet transcranial Direct  
Current stimulatie of kortweg tDCS. 
tDCS is een eenvoudige en veilige 
techniek waarbij er met behulp van 
twee elektroden een zwakke elek-
trische stroom door onze hersenen 
wordt gestuurd. Hierdoor is ons 
brein tijdelijk in staat makkelijker te 
leren. Gamers zijn er zot van en het 
Amerikaanse leger doet er testen 
mee. Wil je weten of wetenschap 
ons slimmer kan maken? Kom dan 
langs en boost je eigen hersenen.

Ontmoet sociale 
robots

Het woord “robot” bestaat bijna 
een eeuw, maar we hebben al veel 
langer een fascinatie voor machi-
nes die lijken op mensen. Soms 
maken robots ons bang, vaak zijn 
we geïntrigeerd, maar zelden laten 
robots ons onberoerd. Waarom rea-
geren wij zo sterk op robots? Wat 
kunnen robots nu wel en niet? En 
wat betekent het als een robot soci-
aal intelligent wordt? Kom kennis 
maken met onze sociale robots en 
verneem meer over ons onderzoek 
naar mens-robot interactie.
The Artificial Intelligence and Robo-
tics (AIRO) groep maakt deel uit 
van het IDLab van de Universiteit 

Gent. De groep verricht onderzoek 
naar artificiële intelligentie, machine 
learning, en robotica. We proberen 
de grenzen van het mogelijke te ver-
leggen in de machine-intelligentie 
aan de hand van bijvoorbeeld Deep 
Learning en onderzoeken hoe men-
sen en robots kunnen samenwerken 
en samen leven.

Speel het 
morelebreincasino

Jelle De Schrijver

Je maakt dagelijks sociale beslissin-
gen: Wie kan je vertrouwen?  
Hoe wil je samenwerken? En hoe 
herken je een bedrieger? Maar hoe 
maak je die beslissingen en wie of 
wat maakt die beslissingen voor 
jou? Welke breinnetwerken zijn 
betrokken in dit proces? 
Je ervaart dit alles tijdens de spe-
len van het morele brein casino. 
Je sociaal inzicht en empathische 
vaardigheden bepalen de uitkomst. 
Je gebruikt niet alleen diverse 
breinnetwerken in het casino, je 
ziet ook welke geactiveerd worden 
bij het maken van sociale keuzes. 
Ga je de uitdaging aan? 

Ontdek in welke 
hersenhelft jouw 
taalvermogen zit

Robin Gerrits 
Vakgroep Experimentele 
Psychologie, Universiteit 

Gent

Soms hoor je iemand beweren dat 
mensen ofwel een dominante lin-
kerhersenhelft hebben, en daardoor 
analytisch en rationeel zijn inge-
steld, ofwel een dominante rechter-
hersenhelft hebben, waardoor ze 
net zeer creatief denken. Hoewel 
dit idee nog sterk leeft in de popu-
laire media, is het al geruime tijd 

verworpen door de wetenschappe-
lijke wereld. Zijn er dan helemaal 
geen verschillen tussen onze her-
senhelften? Verre van! Zo blijkt 
dat de ene hersenhelft typisch een 
belangrijkere bijdrage levert aan de 
verwerking van taal en spraak ten 
opzichte van de andere. Deze ‘taal-
dominante’ hersenhelft is interes-
sant genoeg bij zo goed als iedereen 
de linkerhersenhelft. Maar op elke 
regel bestaan er uitzonderingen, en 
een klein percentage van de bevol-
king doet vooral beroep op de rech-
terhersenhelft om taal te verwer-
ken! Ben jij ook benieuwd welke 
van jouw hersenhelften dominant is 
voor taal? Bezoek onze demonstra-
tie en je komt het te weten. 

Laat je hersenen 
niet zitten

Living Tomorrow

“Laat je hersenen niet zitten” is de 
titel van een boek van Erik Scherder, 
hoogleraar klinische neuropsycho-
logie en mede aanzet tot nadenken 
over een aantal zaken binnen Living 
Tomorrow, het vroegere Huis van 
de Toekomst te Vilvoorde. Wat is de 
correlatie tussen robots en herse-
nen? Of tussen kunst en hersenen? 
Kan virtual reality ons afhelpen van 
fobieën? En hoe speelt bewegen in 
op onze hersenen? We behandelen 
deze en tientallen andere vragen. 
Onze robot is al van de partij en je 
zal een levensechte virtual reality 
ervaring kunnen opdoen.

Laat je 
overweldigen door 

Virtual Realitykunst
Holodeck.graphics

Virtual Reality is vandaag nog 
altijd een individuele belevenis, 
opgesloten binnen de grenzen van 
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een VR bril. Onze VR Art Perfor-
mances doorbreken deze grens en 
tonen live VR kunst voor een groot 
publiek, zonder bril. Hiervoor fil-
men we een creatief proces in VR 
met een virtuele camera, én fysiek 
met een fysieke camera.
De gecombineerde projectie toont 
de fysieke kunstenaar die in VR 
werkt aan virtuele kunst. Dit in 
combinatie met muziek (van klas-
siek tot techno) is visuele “eye 
candy” om naar te kijken of op 
te dansen. Momenteel onderzoe-
ken we ook andere toepassingen 
met deze techniek. We denken dan 
aan theatervoorstellingen, reclame, 
enzovoort.

Dilemma:  
kies of verlies je?

Productions en zonen

‘Kiezen is verliezen’ wordt wel  
eens gezegd.
Wel bij Dilemma is het eerder: 
‘Kiezen of verliezen’
Neem plaats in de Dilemma-zetel 
en word geconfronteerd met twee 
stellingen en een genadeloze tijds-
druk. Wie niet binnen de 5 secon-
den beslist, wordt onverbiddelijk 
bijgeschreven in het logboek van 
de schaamte.

Meet je 
hersenactiviteit  
in het EEGlabo

Dienst Neurologie 
het Centrum voor 

Neurofysiologische 
Monitoring (CNM) UZGent

In het EEG-labo kan uw hersen-
activiteit gemeten en gelezen wor-
den. Aan de hand van een aantal 
elektroden die we samen met een 
beetje gel op uw hoofd plaatsen is 
het mogelijk om de kleine elek-
trische signalen die uw hersencel-
len 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 wor-
den dagelijks EEG’s afgenomen 
bij verschillende types patiën-
ten. Het EEG vormt een belang-
rijke tool in de diagnose van onder 
andere epilepsie, de zorg na een 
hersentrauma en de prognose bij 
comapatiënten.

Betrouwbare 
gezondheidsinfo? 

Gevonden!
Gezondheid en wetenschap

Marleen Finoulst, Patrik Vankrun-
kelsven, Marieke Vanneste
In opdracht van de Vlaamse 
Gemeenschap ontwikkelde het 
Centrum voor Evidence-Based  
Medicine (Cebam) de onafhanke-
lijke website ‘Gezondheid  
en Wetenschap’. De initiatief-
nemers menen dat er nood is aan 
een betrouwbare en toegankelijke 
informatiebron over gezondheid, 
gebaseerd op degelijk wetenschap-
pelijk onderzoek of Evidence- 
Based Medicine (EBM). 
gezondheidenwetenschap.be/ 

Samen buigen over 
hersenonderzoek

GIfMI

Het GIfMI is een onderzoeksinsti-
tuut van de Universiteit Gent dat 
werd opgericht in 2005 rond een 
interdisciplinaire samenwerking 
van de afdelingen neuroradiolo-
gie (Prof. Rik Achten, directeur), 
neurologie (Prof. Paul Boon), expe-
rimentele 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 cog-
nitie, neuroeconomie, etc... Tevens 
wordt fMRI uitgevoerd in de studie 
van verschillende hersenaandoe-

ningen zoals ondermeer migraine, 
hersentumoren, herseninfarct en 
taal, epilepsie, dementie, ADHD, 
autisme, ... Naast functioneel her-
senonderzoek zijn er verschillende 
projecten die structurele, fysiologi-
sche en metabole aspecten van de 
hersenen bestuderen.

Impact maken door 
samenwerking

Instituut voor 
Neurowetenschappen

Het Instituut voor Neuroweten-
schappen is in 2010 opgericht. Het 
bundelt de krachten op gebied van 
Neurowetenschappen aan de Uni-
versiteit Gent en het Universitair 
Ziekenhuis Gent. Op dit moment 
zijn 3 samenwerkingsverban-
den verenigd binnen het Instituut; 
‘Ghent Institute for Applied Neuro-
modulation’ (GIANT), ‘Center for 
Cognitive Neuroscience’ (CCN)  
en ‘Ghent Institute for Functional 
and Metabolic Imaging’ (GIfMI). 
Het doel van het instituut focust 
zich op 1. het coördineren van ini-
tiatieven op het gebied van neuro-
wetenschappen, 2. het uitwisselen  
en versterken van kennis en dit 
via verschillende initiatieven zoals 
het ondersteunen van gemeen-
schappelijke onderzoeksprojecten, 
het organiseren van symposia en 
training-programma’s enz., 3. het 
beschikbaar stellen van infrastruc-
tuur en materiaal, 4. het onder de 
aandacht brengen van neuroweten-
schappen en 5. het genereren van 
impact op zowel wetenschappelijk, 
sociaal als economisch niveau.

Blijf uptodate over 
hersenonderzoek

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.
breinwijzer.be/studio-brein 



MARCEL BRASS
Marcel Brass is professor of cognitive 
neuroscience at Ghent University. 
He studied psychology in Berlin and 
did his PhD at the Max Planck Insti-
tute for Psychological Research in 
Munich. After working as a research 
scientist at the Max Planck Institute 
for Human Cognitive and Brain  
Sciences in Leipzig, he became  
research professor at Ghent Uni-
versity. Marcel Brass did seminal 
work on predicting behaviour from 
brain activity and investigates how 
the brain controls our thoughts and 
actions. (Presentation also in English)

ANN CALLEBERT
Ann Callebert begon haar carrière 
als docente aan de universiteit 
Keulen. Later haalde ze haar Master 
in de Psychologie met onderzoek op 
het vlak van euthanasie bij ondraag-
lijk psychisch lijden (Euthanasie bij 
ondraaglijk psychisch lijden, een 
onaf verhaal. ACCO, 2de herwerkte 
druk, 2015). Ze zette die weg verder 
als Ervaringsdeskundige Herstelvisie 
(HEE-Trimbosinstituut Utrecht) en 
ging op zoek naar de mogelijkheden 
tot herstel bij euthanasiezoekers. 
Haar werk resulteerde in een 
tweede boek ‘Herstel als antwoord 
op euthanasie?’ (ACCO, 2017). Ze 
richtte ook herstelwerkgroepen op 
voor mensen die er niet meer willen 
zijn. Met hen zoekt ze samen naar 
de voorwaarden die bepalen in 
hoeverre een leven nog menswaardig 
is. In september 2018 ontving ze 
daarvoor de Pi Kwadraat op het 
GGZ Congres. 

STEPHAN CLAES
Professor Claes is hoogleraar 
psychiatrie aan de KU Leuven, en 
diensthoofd volwassenenpsychiatrie 
van het universitair psychiatrisch 
centrum van deze universiteit. Als 
psychiater werkt hij ambulant met 
patiënten met stemmingsstoornissen. 
Als onderzoeker leidt hij een groep 
die zich bezighoudt met neurobiolo-
gisch onderzoek, met name over de 
genetische factoren die mee de aanleg 
voor stressgevoeligheid en voor 
stemmingsstoornissen bepalen. In 
het verlengde daarvan interesseert hij 
zich ook voor bredere thema’s zoals 
de mind/body problematiek en de 
determinanten van menselijk gedrag.
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Brainteasing voor 
het brede publiek

Breinwijzer vzw

Breinwijzer vzw informeert en  
sensibiliseert over hersenziekten en 
hersenwetenschappen door exper-
ten en het ruime publiek samen te 
brengen, om zo samen te zoeken 
naar en richting te geven aan een 
maatschappelijk verantwoorde evo-
lutie en impact van de neuroweten-
schappen (neuro-ethiek).
Breinwijzer is een onafhankelijke 
pluralistische organisatie die ijvert 
voor een open en participatieve  
dialoog op voet van gelijkwaar-
digheid tussen het ruime publiek, 
beleidsmakers en betrokken experts.
breinwijzer.be 



GEERT DOM
Geert Dom is psychiater en heeft 
zich gespecialiseerd in verslavings-
problemen. Hij is als hoogleraar 
verbonden aan het Collaborative 
Antwerp Psychiatric Research Insti-
tute (CAPRI) van de Universiteit 
Antwerpen (UA). Daarnaast is hij 
medisch directeur van het PZ Multi-
versum te Boechout. Hij is momen-
teel 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.

THEO DE BEIR 
Theo De Beir is advocaat, erkend 
bemiddelaar en managing partner 
van AGREMENTOR. Naast onder-
handelen en bemiddelen richt hij 
zijn professionele activiteiten op het 
commercieel en juridisch adviseren 
van bedrijven en wordt hij ingescha-
keld bij gerechtelijke procedures. 
Hij leidt mensen op tot Erkend 
Bemiddelaar, en doceert ook het vak 
‘Onderhandelen en Bemiddelen’ aan 
de Universiteit Antwerpen. Theo De 
Beir gelooft in de kracht van onder-
handelen en bemiddelen en heeft zijn 
professioneel leven daarnaar gericht. 
Doorheen zijn ganse carrière is Theo 
De Beir actief geweest in tal van 
verenigingen.

SOFIE DEMEYER
Sofie Demeyer is gerechtsverslag-
gever bij VRT Nieuws. Na een 
opleiding rechten en communica-
tiewetenschappen begon ze in 1991 
een stage aan de balie van Brugge, 
gecombineerd met een onderzoek-
project als jurist bij de afdeling com-
municatiewetenschappen. In 1992 
begon ze als redacteur bij Radio 2 
Oost-Vlaanderen. In 1999 maakte 
ze de overstap naar Het Journaal en 
sinds 2001 maakt ze er deel uit van 
de cel justitie.

KATHARINA D’HERDE
Prof. Katharina D’Herde is hoog-
leraar aan de faculteit geneeskunde 
en gezondheidswetenschappen van 
de UGent. Zij doceert aan 6 ver-
schillende studierichtingen het vak 
neuroanatomie. Onder haar impuls is 

een bijzonder Honours programma 
in het leven geroepen, waarbij 
excellente studenten Geneeskunde 
bovenop hun reguliere programma 
een extra inspanning leveren om de 
praktische oefeningen van neuro-
anatomie te begeleiden en mee vorm 
te geven. Zij is hoofd van de afdeling 
anatomie en embryologie en lid van 
de raad van bestuur van de Universi-
teit Gent.

FREDERIC GHYS
Frederic Ghys is filosoof, leraar en 
coach. Als begeleider in workshops 
leert hij deelnemers inzicht te krijgen 
in de oorzaak van conflicten en reikt 
hij technieken aan om op een ver-
bindende manier te communiceren. 
Hij leert volwassenen vloeiend crawl 
zwemmen met een methode die 
gebaseerd is op mindfulness en yoga. 
In het middelbaar onderwijs geeft hij 
les in levensbeschouwing, ethiek en 
emotionele intelligentie. 

GILI
Comedian-Mentalist Gili (aka Lieven 
Gheysen) verraste vriend en vijand 
met zijn succesvolle theatershow 
‘Iedereen Paranormaal’ als antwoord 
op de media-tsunami rond Het Zesde 
Zintuig. Ook zijn volgende voorstel-
ling ‘CTRL: Alles Onder Controle’ 
wist volle zalen verward en vol 
ongeloof naar huis te sturen. Zijn vijf 
zintuigen zó goed gebruiken dat het 
lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft: 
dat is het vak dat mentalist Gili tot 
een ware kunst wist te verheffen en 
waarmee hij vermeende paragnosten 
en helderzienden liefdevol belache-
lijk maakt. 

PIM HASELAGER
Pim Haselager is filosoof en psycho-
loog, en werkzaam bij het Donders 
Instituut voor Brein, Cognitie en 
Gedrag aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Zijn onderzoek betreft 
de maatschappelijke implicaties van 
neurowetenschap en kunstmatige 
intelligentie. Hij schrijft onder meer 
over vrije wil en verantwoordelijk-
heid, hersenscans en gedachten 
lezen, hersenstimulatie en persoon-
lijke identiteit, robots en menselijke 
waardigheid, superintelligentie en de 
rol van computers in besluitvorming.
http://www.socsci.ru.nl/haselag/ 
@pim_haselager

CHRISTINE MUSSCHE 
Christine Mussche is advocate aan 
de balie te Gent sinds 1984. Zij 
treedt op in het strafrecht in de 
brede zin en heeft een bijzondere 
expertise in zedenmisdrijven. In de 
eerste jaren van haar loopbaan spe-
cialiseerde Christine Mussche zich in 
het jeugdrecht. Door een fascinatie 
voor het menselijk gedrag, het falen 
van dat gedrag en de oorzaken daar-
van, evolueerde zij richting straf-
recht. Zij weet op heden dan ook 
een jarenlange ervaring als strafplei-
ter te combineren met een frisse kijk 
en blijft zich telkens verrijken met 
nieuwe materies die aanleunen bij 
het strafrecht, om zo de cliënt op de 
meest volwaardige manier te kunnen 
bijstaan. Haar mensvisie loopt als 
een rode draad doorheen de integere 
manier waarop zij zowel slachtoffers 
als daders van misdrijven bijstaat.

PALMYRE OOMEN
Palmyre Oomen is afgestudeerd 
bioloog, theoloog en filosoof. Ze 
schreef haar PhD-thesis over de filo-
sofie van A.N. Whitehead. Ze was 
tot 2013 Thomas More hoogleraar 
Wijsbegeerte aan de Technische Uni-
versiteit Eindhoven en tevens senior 
onderzoeker voor ‘Theologie en 
Natuurwetenschap’ aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen.
Naast publicaties over Whitehead  
en over ‘Theologie en Natuurweten-
schap’, schreef zij over de (on)vrije 
wil. Zo is ze co-auteur en -redacteur 
van: Hersenen – bewustzijn – zicht 
op onszelf (2001), Vrije wil – een 
hersenkronkel? Wetenschappers en 
filosofen over een fascinerende vraag 
(2013) en publiceerde ze o.m. over 
de zeer verschillende opvattingen in 
deze van Thomas van Aquino (2017) 
en Sartre (2009). 
www.palmyreoomen.nl

PATRICK SANTENS
Patrick Santens is neuroloog, verbon-
den aan de dienst neurologie van het 
UZ Gent, en hoogleraar aan de facul-
teit Geneeskunde en Sociale Gezond-
heidswetenschappen van de UGent. 
Zijn klinische activiteit spitst zich toe 
op de diagnostiek en de behandeling 
van bewegingsstoornissen. Dat is 
meteen ook het belangrijkste domein 
van zijn onderzoek, waarbij hij zich 
in het bijzonder interesseert in de 
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neurolinguïstische aspecten van deze 
aandoeningen en in de mogelijkheden 
van neurostimulatie.

INGE SCHILPEROORD
Inge Schilperoord is forensisch 
psycholoog en doet al twintig jaar 
psychologische onderzoeken in 
ernstige strafzaken voor het Pieter 
Baan Centrum in Utrecht. Daarnaast 
schrijft ze. Ze publiceerde o.a in 
De Volkskrant, NRC Handelsblad, 
Hollands Maandblad, Psychologie 
Magazine, en de Standaard. In 2015 
verscheen haar debuutroman Muid-
hond, waarvoor ze o.a de Bronzen 
Uil won. Muidhond wordt momen-
teel verfilmd door Patrice Toye. 

SIGRID STERCKX 
Prof. Sigrid Sterckx is ethica en 
politiek filosofe aan de UGent en 
doet onderzoek over o.a. medische 
praktijken aan het levenseinde, 
ethische aspecten van biomedisch 
onderzoek, digitalisering binnen de 
gezondheidszorg, en intellectuele 
eigendomsrechten. Zij is lid van de 
Commissie Medische Ethiek van het 
UZGent en van de stuurgroep van 
de Antwerp Health Law and Ethics 
Chair van de Rechtsfaculteit van de 
UA. Ze is als onderzoeker verbonden 
aan het Centre for Health, Law and 
Emerging Technologies van de Uni-
versiteit van Oxford.

LUC SWINNEN
Luc Swinnen is arts, epidemioloog en 
verzekeringsgeneeskunde. Hij heeft 
een praktijk te Lint en werkt nu al 25 
jaar rond stress en burn-out in alle 
aspecten: preventie, aanpak en opvol-
ging van het ziektebeeld. Hij heeft een 
eigen onderzoeksinstrument met tien-
duizenden onderzochte personen. De 
laatste 5 jaar houdt hij zich intensief 
bezig met de neurowetenschappen 
en onderzoekt de verbanden tussen 
het functioneren van het brein en het 
ontstaan van een burn-out. Ook doet 
hij onderzoek naar de oorzaken van 
burn-out in bedrijven. Hij is auteur 
van 5 boeken. Zijn laatste boek: 
“Waarom mensen vreemdgaan en 
parachutespringen, het onbegrijpelijke 
brein” werd reeds 3 maal herdrukt. 
Hij is lid van de ISMA ( International 
Stress Management Association) en 
de STAR (STRESS and ANXIETY 
Organisation). Hij wordt veel 
gevraagd op nationale en internatio-
nale congressen.

ANNEMIE VAN CAMP
Annemie Van Camp ging via her-
stelbemiddeling in gesprek met de 
moordenaar van haar broer Robert.

MIRIAM VAN REIJEN
Miriam van Reijen is afgestudeerd in 
de sociale filosofie en ethiek (Nijme-
gen, 1974), en in de cultuur- en gods-
dienstsociologie (Nijmegen, 1983). 
Ze doceerde jarenlang aan verschil-
lende universiteiten en hogescholen. 
Zij is lid van de Vereniging Het 
Spinozahuis en van de Vereniging 
voor Filosofische Praktijk (VFP). Zij 
schreef o.m. Filosofie en hulpver
lening (1984), Filosoferen over emo
ties (1995), en trad op als redacteur/
auteur van het boek Emoties. Van 
stoïcijnse apatheia tot heftige liefde 
(2005; 2e dr. 2007). In de reeks 
Denkers verscheen haar monografie 
Spinoza – De geest is gewillig, maar 
het vlees is sterk (2008; 3e druk 
2009). In 2010 promoveerde ze op 
Het Argentijnse gezicht van Spinoza 
– Passies en politiek.

SVEN VANNESTE
Dr. Sven Vanneste is professor 
neurowetenschappen aan de Uni-
versiteit van Texas in Dallas waar 
hij de dagelijkse leiding heeft over 
het onderzoekslabo voor klinische 
en integratieve neurowetenschap-
pen. Hij doet onderzoek naar 
neurologische aandoeningen en de 
ontwikkeling van nieuwe neuro-
modulatiebehandelingen. Verder 
bestudeert hij de gemeenschappelijke 
neurofysiologische mechanismen die 
neuropathologieën kunnen clusteren. 
Hij focust op neurale mechanismen 
die kunnen leiden tot een beter 
begrip van de hersenfunctie bij dys-
lexie, afasie, agnosie, fibromyalgie, 
neuropathische pijn, cognitieve 
stoornissen, obsessieve compulsieve 
stoornissen, depressie en tinnitus.  
Dr. Vanneste is verder ook eredocto-
raal professor aan de Universiteit van 
Otago in Nieuw-Zeeland en hoofd 
van de Brai3n kliniek in België.

TOM VANDER BEKEN
Tom Vander Beken is jurist en crimi-
noloog, gewoon hoogleraar aan de 
vakgroep criminologie, strafrecht en 
sociaal recht van de faculteit recht 
en criminologie van de Universiteit 
Gent en directeur van het Institute for 
International Research on Criminal 
Policy (IRCP). Zijn onderzoek spitst 
zich toe op diverse aspecten van de 
strafrechtsbedeling en criminaliteit, 
met een bijzondere aandacht voor 
kwetsbare groepen (wetsovertreders 
met een psychische stoornis, migran-
ten, slachtoffers seksueel geweld, ...).

CHRIS VAN DER LINDEN
Chris van der Linden is neuroloog 
met expertise in bewegingsstoornis-
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sen, inclusief de ziekte van Park-
inson. Hij studeerde geneeskunde 
aan de Rijksuniversiteit in Leiden en 
vervolgde zijn neurologie-opleiding 
en opleiding bewegingsstoornissen 
aan de Baylor College of Medicine 
in Houston Tx, U.S.A. In 1992 ver-
huisde hij naar België, aanvankelijk 
enkele jaren in het Universitair 
Ziekenhuis Gent, en sinds 1998 is hij 
werkzaam in het St Lucas Zieken-
huis Gent. Zijn bijzondere expertises 
binnen de Bewegingsstoornissen 
zijn: diepe hersenstimulatie (DBS), 
dystonie, en het syndroom van Gilles 
de la Tourette. Hij heeft verschillende 
publicaties, waaronder een artikel in 
The Lancet. 

SYBILLE VANWEEHAEGHE
Sybille Vanweehaeghe is master in 
de seksuologie en moraalweten-
schappen, ze is relatietherapeute en 
klinisch seksuologe. Ze geeft les als 
moraalwetenschapper en als seksuo-
loge o.a. aan de voortgezette oplei-
ding seksuologie van de Universiteit 
van Gent. Ze heeft een privépraktijk 
in Gent waar ze singles coacht en 
koppels met relatieproblemen helpt. 
Sybille levert regelmatige bijdragen 
in de media en op de televisie, zo 
is ze onder meer experte in Blind 
Getrouwd. 

JAN VERPLAETSE 
Jan Verplaetse (°1969) is hoofd-
docent moraalfilosofie aan de facul-
teit Recht en Criminologie van de 
Universiteit van Gent. Hij is auteur 
van onder meer Zonder vrije wil. Een 
filosofisch essay over verantwoorde
lijkheid (2011). Hij is tevens mede-
oprichter van de vrije wilsceptische 
werkgroep Consequent die nadenkt 
over een toekomst zonder vrije wil.
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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 neuro
wetenschappen (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.

CONTACT
• Prof. Rik Achten 
 Woordvoerder 
 rik.achten@ugent.be

• Eva De Vlieger 
 Coördinator IBrain & Breinwijzer
 0496 29 71 07 
 info@breinwijzer.be 
 www.breinwijzer.be

Het IBrain festival is een organisatie en initiatief van Breinwijzer vzw. IBrain 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 IBrain festival deel aan de Dag van de Wetenschap. 
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