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I-BRAIN
ONS
BEESTEN
BREIN
I-Brain is een festival over hersenen: een mix van
wetenschappelijke presentaties met top-experten
uit België en Nederland, een live hersendissectie,
en zoveel meer!

Doelstellingen:

1. H
 et onderzoek dat aan de Vlaamse en
Nederlandse universiteiten gebeurt rond
het ‘hersen en gedrag van mens & dier’
naar een breed publiek communiceren.

2. H
 et onderzoek linken aan de maatschap
pelijke realiteit en het stimuleren van
een maatschappelijk debat over het thema.

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

I-Brain is een initiatief van www.breinwijzer.be

NIV 1

NED KAHN

PRESENTATIE

NEW ZEBRA

Live dissectie van hersenen:
mens, hond en paard
Katharina D’Herde
& Pieter Cornillie

Prof. Katharina D’Herde van de faculteit
Geneeskunde en gezondheidswetenschappen
(UGent) ontleedt live menselijke gebalsemde
hersenen, ze overloopt daarbij de belangrijkste
structuren en hun functie. Prof. Pieter Cornillie
van de faculteit Diergeneeskunde (UGent) toont
de relevante overeenkomstige structuren op
hondenhersenen en paardenhersenen. Op deze
wijze wordt duidelijk waar de overeenkomsten
en grote verschillen liggen tussen ons brein en
dat van onze huisdieren.

PRESENTATIE

NICK ERVINCK

NIV 0

Hoe is het zover gekomen?
De evolutie van ons brein

EXPO

XYZ LOUNGE

WORKSHOP

HONORÉ D’O

PRESENTATIE

PANAMARENKO

NED KAHN / NICK ERVINCK / PANAMARENKO / HONORÉ D’O

NED KAHN / NEW ZEBRA 13:00 – 13:50

NIV 1
NIV 1
NIV 1

ZEBRASTRAAT

GRONDPLAN

GUSTAAF CALLIERLAAN

PRESENTATIE

ONTHAAL

Johan Mertens

NED KAHN / NEW ZEBRA 14:00 – 14:50

Hoe is het menselijk brein in de loop van de evolutie kunnen ontwikkelen, met vermogens als
intelligentie, bewustzijn en emoties? Leven is een
cyclus van opbouw en afbraak, zoals planten en
schimmels dat doen. Dieren met hun zenuwstelsel
zijn voor een levensgemeenschap niet nodig. Hoe
zijn die ertussen geraakt? Vervolgens is de evolutie van zenuwstelsels helemaal niet rechtlijnig
verlopen. Onze hersenen, of die van vogels, of de
zenuwstelsels van inktvissen of mieren hebben
elk hun verhaal. Prof. Em. Johan Mertens (UGent)
schetst een waaier aan trajecten, waaronder eentje dat geleid heeft naar ons primatenbrein.

Hoe beestig is intelligentie?
Hans Van Dyck

NED KAHN / NEW ZEBRA 15:00 – 15:50

Dieren hebben instincten en stereotiep gedrag.
Een merel doet wat een merel doet. Idem dito
voor een stekelbaars. Mensen tonen flexibel
gedrag dankzij hun cultuur en een stevig brein.
Wat als dit hokjesdenken niet het hele verhaal
is? Professor gedragsecologie Hans Van Dyck
(UCLouvain) leidt ons op geanimeerde wijze
tot bij tellende bijen, onderhandelende kraaien
en vlinders met persoonlijkheid. Hij brengt een
prikkelende, beestige kijk op brein en gedrag.
Een eyeopener.

De intelligentie van honden
Esteban Rivas

NED KAHN / NEW ZEBRA 16:00 – 16:50

Honden werden lange tijd door de wetenschap
niet als slimme dieren gezien, maar in de afgelopen decennia zijn er veel studies verricht
waaruit blijkt dat onze trouwe viervoeters zeker
op sociaal gebied een behoorlijke intelligentie hebben. Psycholoog Esteban Rivas geeft een
vrolijk overzicht van dit onderzoek, met honden
die meer dan 1.000 woorden snappen, die handelingen van een ander kunnen imiteren, die
stout zijn als de mens hen niet kan zien of horen
en die in staat zijn tot empathie en troost.

Zin en onzin van dierproeven
Jeroen Aerts

NICK ERVINCK 14:00 – 14:50

Proefdieren inzetten in wetenschappelijk onderzoek ligt erg gevoelig en helaas circuleren
nog steeds vele hardnekkige mythes. Wat kan
een muis of fruitvlieg ons leren over de mens?
Kunnen we zomaar komaf maken met dierproeven? En wat zijn de alternatieven? Om feit en
fictie van elkaar te scheiden over het hoe, wanneer en waarom dierproeven gebruikt worden,
vertelt bioloog Jeroen Aerts (VIB) aan de hand
van historische en actuele voorbeelden over de
voor- en nadelen van proefdieronderzoek, maar
ook over de wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang die geboekt wordt dankzij
dierproeven.

Waarom is de ekster slimmer
dan de hond?
Dirk Draulans

NED KAHN / NEW ZEBRA 17:00 – 17:50

Kun je aan de hersenen van slimme dieren zien
waarom ze zo slim zijn? Kun je uit de evolutie
van de hersenen van huisdieren iets leren over
die van de mens? Is het verschil tussen de hersenen van mensen en andere apen louter een
kwestie van gradatie? Bioloog en journalist Dirk
Draulans peilt naar de uniekheid van de mens
via een doorlichting van een boel boeiende dieren. Het is een ontnuchterend verhaal.

Hoe verschillend zijn mensen
en dieren eigenlijk?
Rudi D’Hooge

NICK ERVINCK 13:00 – 13:50

De mens heeft een ongeëvenaard vermogen om
informatie te onthouden, complexe problemen
op te lossen en zich in te leven in de emotionele
beleving van zijn medemensen. Bovendien zijn
we ons bewust van de wereld rond ons, van onze
emotionele responsen en van onze individualiteit.
Nochtans beschikken we slechts over een uitgegroeid stel dierenhersenen. Prof. Rudi D’Hooge
(KU Leuven) gaat verder in op de verschillen tussen de hersenen en het gedrag van mensen en
dieren.

Discriminatie van soorten
als morele illusie
Stijn Bruers

NICK ERVINCK 15:00 – 15:50

Net zoals er optische illusies zijn en onze zintuigen daarom niet altijd te vertrouwen zijn, zo
bestaan er morele illusies: hardnekkige intuïtieve morele oordelen die indruisen tegen onze
diepste morele waarden. Onze spontane oordelen over de mens-dier relatie is een mijnenveld
van morele illusies. De sterkste illusie is waarschijnlijk speciesisme, de discriminatie op basis
van soort. Dr. Stijn Bruers (Effectief Altruïsme)
verklaart deze en andere morele illusies met
prikkelende gedachtenexperimenten.

Wat denken die dieren wel?
Over dieren en emoties
Pieter Adriaans

NICK ERVINCK 16:00 – 16:50

Waarom vinden sommige filosofen en dierwetenschappers het zo moeilijk om mentale toestanden,
zoals emoties, verlangens en intenties, toe te
schrijven aan dieren? In deze presentatie ontmantelt filosoof Pieter R. Adriaens (KU Leuven) enkele
filosofische struikelblokken in het debat over dierlijke geesten. Hij lardeert zijn verhaal met voorbeelden van (wetenschappelijke verklaringen
van) dierlijke gedrag, met een nadruk op homoseksueel gedrag bij dieren.

Bij de beesten beter af?
Zin en onzin van de inzet
van dieren bij therapie

Machteld Van Dierendonck
NICK ERVINCK 17:00 – 17:50

Dieren worden veel ingezet in allerlei vormen
van therapie bij mensen: om spastische mensen fysieke ontspanning te geven; om blinden
hun zelfstandigheid te geven met een geleidehond; om mensen in een rolstoel toe te staan
zich onafhankelijk en zelfstandig te verplaatsen;
om demente ouderen te laten knuffelen met een
dier; om militairen met PTST een werkbare therapie te geven; om patiënten met psychiatrische
of psychologische problemen te helpen; om
hele afdelingen van een bedrijf inzicht te laten
krijgen organisatie en leiderschap. Kortom de
praktijk is breed.
Maar wat betekent die inzet nu voor het dier
zelf? Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek
daarvan en zeggen de “patiënten”/”clienten”?
Wat zijn de risico’s en wat de voordelen? Prof.
Machteld Van Dierendonck (Universiteit Utrecht,
Gent en Antwerpen) schetst een breed beeld
van dieren in een therapiesetting.

Honden en mensenmanieren
Tiny De Keuster

HONORE D’O 13:00 – 13:50

Honden zijn belangrijk voor mensen: ze vervullen de rol van huisgenoot, sportmaatje, wandel compagnon of vriendje van de kinderen.
Maar hoeveel begrijpen we als mens nu echt
van onze hond(en). En wat begrijpen honden van mensenmanieren? Helpt luid praten en
commanderen? Of ga je best met lieve woorden en beloningen aan de slag? En wat te doen
als je hond gromt of aanhoudend blaft? Of als
hij snauwt naar je dochter? Kan je hem dat dan
gewoon afleren, of schuilen daar valkuilen?
Gedragsdierenarts Tiny De Keuster (UGent)
brengt een veelkleurige kijk op honden en
mensenmanieren.

Magneten voor angstige honden
Robrecht Dockx

HONORE D’O 14:00 – 14:50

Honden zijn de beste vriend van de mens: honden zijn een speelmaatje, een toeverlaat, een
vertrouweling. Ze hebben een positieve rol in
het leven van hun baasje. Deze medaille heeft
echter ook een keerzijde. Een hond in huis hebben, is niet zonder gevaren. Jaarlijks worden er
in België 150 000 mensen ernstig gebeten door
een hond. Kinderen zijn dubbel zo vaak het
slachtoffer van bijtincidenten. Vaak is een bijtincident het gevolg van ernstige angst bij de hond
in kwestie. De behandelingsopties zijn vandaag
nog steeds beperkt: gedragstherapie, medicatie of euthanasie. In de meeste gevallen wordt
er niets ondernomen. Nieuwe en hoopgevende
behandelingsmethoden voor angst vinden nog
steeds hun weg niet van de menselijke geneeskunde naar de diergeneeskunde. Recent werden enkele angstige honden succesvol behandeld met transcraniële magnetische stimulatie.
Dierenarts Robrecht Dockx (UGent) legt uit hoe
deze pijnloze techniek gebruik maakt van magnetische velden om de hersenwerkingen en het
gedrag van angstige honden te normaliseren.

PRESENTATIE

Waarschuwt uw hond u voor
een epilepsieaanval?
Veerle De Herdt
& Christel Moons

HONORE D’O 15:00 – 15:50

Sommige honden lijken te kunnen aanvoelen
wanneer een persoon met epilepsie een aanval
zal krijgen, maar hoe betrouwbaar dit is of welk
mechanisme er achter zit, is nog steeds niet
gekend.
Het EPIDOGS project onderzoekt dit gedrag
en het onderliggende mechanisme, met als
finaal doel het vergemakkelijken van de training
van epilepsie aanvalsdetectie honden. Christel
Moons (UGent) en Veerle De Herdt (UZ Gent/
UGent) leggen uit hoe het gedrag van honden
kan zorgen voor een betere levenskwaliteit van
mensen met epilepsie.

De assistentiehond:
zoveel meer dan een hond
Bart Broeckx

HONORE D’O 16:00 – 16:50

Daar waar de hond als gezelschapsdier niet
meer uit onze maatschappij weg te denken is,
is hij voor sommige mensen veel meer dan dat.
Van hulp bij alledaagse handelingen zoals een
lichtschakelaar bedienen, deuren en kasten
openen, tot letterlijk de weg wijzen in de duisternis. Assistentiehonden doen het allemaal. De
weg die een jonge hond dient te volgen vooraleer hij een assistentiehond is, is echter lang en
niet elke hond komt in aanmerking. Prof. Bart
Broeckx (UGent, Purpose Dogs vzw) zal een
inkijk geven in de wereld van de assistentiehonden en volgende vragen aan bod laten komen:
Wat doen assistentiehonden? Wat maakt een
assistentiehond geschikt? Waarom is het slaagpercentage zo laag? Hoe tracht VZW Purpose
Dogs hier iets aan te doen?

Wat leren apenbreinen ons
over het mensenbrein?

Zingen vogels zoals mensen
spreken?

Rufin Vogels

Annemie Van der Linden

PANAMARENKO 13:00 – 13:50

Veel van de huidige kennis over
de hersenmechanismen van
onze cognitieve functies komt uit
neurowetenschappelijk onderzoek bij apen. Sommige
apensoorten hebben namelijk een visuele waarneming
die weinig verschilt met die van
de mens, hebben aandacht- en geheugenfuncties die ze kunnen gebruiken in
complexe taken, hebben een getalbegrip, maken complexe beslissingen en
kunnen werktuigen gebruiken. De aap
wordt dan ook gebruikt als diermodel
om te weten te komen hoe deze functies
in ons brein ontstaan. Prof. Rufin Vogels
(KU Leuven) zal dit illustreren aan de
hand van voorbeelden van hersen- en
gedragsstudies bij makaken en mensen. Hij zal ook ingaan op de gelijkenissen en de verschillen in de
cognitieve processen van mens
en aap..

PANAMARENKO 15:00 – 15:50

Hoe erfelijk is gedrag?
Over fruitvliegen en mensen
Patrick Callaerts

Naast de mens, ontwikkelden slechts een
beperkt aantal diersoorten de mogelijkheid om
vocaal te communiceren met elkaar, een gedrag
dat ze moeten aanleren van volwassenen kort na
de geboorte, net zoals baby’s. Prof. Annemie
Van der Linden (Universiteit Antwerpen) vertelt
wat we hierover kunnen leren en gebruikt daarbij medische hersenscantechnieken ter hoogte
van de hersenen van zangvogels.

Ons apenbrein en de 2% verschil

PANAMARENKO 14:00 – 14:50

Fruitvliegen worden wel vaker verwenst als ze
in onze keukens een overrijp stuk fruit bezoeken of in de zomer in je favoriete zware bier
tuimelen. Wist u dat ze ook al een eeuw lang
een van de favoriete onderwerpen van genetici
zijn? Professor Patrick Callaerts (KU Leuven) zal
ons meenemen op een geleid bezoek aan de
wereld van de fruitvlieg, gaande van de erfelijke
factoren die het lichaam en het brein organiseren tot hoe gedrag gevormd wordt door erfelijkheid en omgeving. Hij zal daarbij stilstaan bij het
feit dat mensen grote vliegen zijn... of misschien
toch niet?

Nicky Staes

PANAMARENKO 16:00 – 16:50

Ons DNA stemt voor zo’n 98% overeen met dat
van onze nauwst verwante diersoorten, de bonobo’s en chimpansees. Maar waarom zijn we dan
zo verschillend? Mensen zijn in vergelijking tot
mensapen supersociaal en bijzonder goed in
samenwerken. Biologe Nicky Staes (Universiteit
Antwerpen) onderzoekt de evolutionaire basis
van deze verschillen door te focussen op de resterende 2%: Een complexe puzzel van DNA, hormonen, hersenen en gedrag.

PRESENTATIE
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Heb jij de skills van
een dierenarts?

Inwendige Ziekten Grote
Huisdieren | Skillslab UGent
In het skillslab van de Faculteit
Diergeneeskunde oefenen de studenten hun klinische vaardigheden op simulators en modellen.
Dit gaat van eenvoudige handelingen zoals het geven van een
inspuiting tot complexere vaardigheden zoals kleine chirurgische
ingrepen of medische beeldvorming. Het gebruik van educatieve
diermodellen in een skillslab
zorgt voor verminderd gebruik
van proefdieren en verminderde
hinder voor patiënten omdat procedures eerst ingeoefend worden
op modellen voor ze uitgevoerd
worden op levende dieren. Voor
de studenten is het skillslab een
veilige en rustige omgeving om te
oefenen zonder stress. Heb jij ook
de skills van een dierenarts? Kom
het testen op onze modellen!

Dierenhersenen
groot en klein

Museum Morfologie UGent
De collectie bestaat uit drie types
preparaten, namelijk skeletten,
afgietsels en plastinaten van de
huisdieren (hond, kat, paard,
rund,...) en enkele exotische
diersoorten.
Met de afgietseltechniek worden driedimensionale replica’s
gemaakt van lichaamsholten (vb:
buikholte) en holle organen (vb:
bloedvaten). Daartoe wordt een
kunsthars onder vloeibare vorm
(monomeer) ingespoten. Wanneer
het hars uitgehard is (gepolymeriseerd) worden de omgevende
weefsels opgelost met sterke corrosieven (kaliumhydroxide-oplossing). De plastinatietechniek is
een recent ontwikkelde techniek

om weefsels te conserveren. Hierbij wordt het water uit de weefsels
vervangen door aceton, dat vervolgens zelf wordt vervangen door
kunststof (silicone). Na het uitharden van de silicone is het preparaat droog, elastisch en permanent houdbaar. De techniek werd
op punt gesteld door de anatoom
Gunther Von Hagens in 1977,
bekend van de reizende tentoonstelling Körperwelten.

Speel het
morelebrein-casino
Jelle De Schrijver

Je maakt dagelijks sociale beslissingen: 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? En
kunnen dieren dezelfde keuzes
maken?
Je ervaart dit alles tijdens de spelen 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?

EXPO

Magnetes
for anxious dogs

Faculteit Diergeneeskunde
UGent, Vakgroep Radiologie
Faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen
en Faculteit Psychologie
en Pedagogische
Wetenschappen UGent
Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) is a non-invasive technique for psychiatry.
It could enhance the activity of
some regions in the brain which
are related to behaviour disorders.
With this new technique we try
to normalise brain networks and
thus behavioural issues in anxious
dogs.

Oscar,
de geknipte kat:
sterilisatie
redt levens
Gaia

Jaarlijks komen er in de Belgische asielen meer katten terecht
dan dat er geadopteerd worden
(meer dan 30.000!). Bij katten in de
vrije natuur is 1+1 immers gelijk
aan 6, en dit tot wel 2 à 3 keer per
jaar. Als gevolg hiervan moeten er
elk jaar in de overvolle Belgische
asielen zo noodgedwongen meer
dan 10.000 zwerfkatten geëuthanaseerd worden, omdat ze geen
thuis vinden. Veel van deze zwerfkatten zijn afkomstig van niet-gesteriliseerde huiskatten, precies
omdat mensen de natuur gewoon
zijn gang laten gaan. Om ervoor
te zorgen dat de nieuwe wet op de
verplichte sterilisatie van huiskatten
een succes wordt, is het belangrijk
iedereen goed te informeren en
alle vragen rond de verplichte sterilisatie te beantwoorden.

De missie van Purpose Dogs is
het optimaliseren van de fysieke
en karakteriële kenmerken van
assistentiehonden in wording
en dit via een wetenschappelijk
onderbouwde wijze en met respect voor het dierenwelzijn. De
vzw is een vereniging die zich
toelegt op het kweken en selecteren van pups, die dan door
assistentiehonden verenigingen
zullen worden getraind om mensen met een beperking bij te
staan in hun dagelijkse leven.

De invloed van
leverziekte op
het hondenbrein

Kliniek Kleine Huisdieren
UGent
Een portosystemische shunt is
een abnormaal bloedvat in de
buik dat ervoor zorgt dat het
bloed niet door de lever gaat en
dus niet ontgift wordt. Een portosystemische shunt is de meest
voorkomende aangeboren leveraandoening bij honden. Het
‘vuile’ bloed gaat doorheen het
lichaam en komt zo ook tot in de
hersenen, waardoor deze honden
vaak heel suf zijn en abnormaal
gedrag vertonen (wankel rondlopen, cirkeltjes draaien, met het
hoofd tegen de muur staan....).
Sommige delen van de hersenen krijgen in deze honden meer
bloed en andere net minder.
Maar wat als we deze honden
genezen, verandert er dan ook
iets aan de doorbloeding van de
hersenen?

Wat doet een dier
plezier? Quiz

Faculteit Diergeneeskunde
UGent | Vakgroep Voeding,
Genetica, Ethologie
Naast een goede gezondheid,
hebben dieren ook gedragsmatige behoeften. In deze eenvoudige (kinder)quiz kan je ontdekken welke situaties verschillende
diersoorten, gehouden als huisdier of landbouwdier, zouden verkiezen. Als je deze dieren thuis
hebt, kan je je nieuwe kennis dan
meteen beginnen toepassen!

satie 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.

Studio Brein Podcast
Breinwijzer

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).
gezondheidenwetenschap.be

GIfMI
Het GIfMI is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Gent dat
werd opgericht in 2005 rond een
interdisciplinaire samenwerking
van de afdelingen neuroradiologie (Prof. Rik Achten, directeur),
neurologie (Prof. Paul Boon),
experimentele psychologie (Prof.
Wim Fias) en neuropsychologie (Prof. Guy Vingerhoets). Het
GIfMI baat een 3 tesla MRI scanner uit waar vooral functioneel
onderzoek van de hersenen mee
wordt uitgevoerd. Er is onderzoek naar het normale functioneren van de hersenen met projecten rond cognitieve controle,
gereedschapsgebruik, associatief
leren, hemispherische specialiEXPO

Zes portretten van mensen met
een bijzonder brein.
Een podcast over neurodiversiteit en de wondere wendingen
van onze hersenen. Gemaakt
door audio storyteller Eva Moeraert (bekend van VPRO-podcast Waarom), Maaike Verstraete
(positivologe met een fascinatie voor neuropsychologie) en
sounddesigner Niels De Keukelaere (creative minds podcast).

Breinwijzer vzw
Breinwijzer vzw informeert en
sensibiliseert over hersenziekten
en hersenwetenschappen door
experten en het ruime publiek
samen te brengen, 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.
breinwijzer.be

ANNEMIE VAN DER LINDEN

Annemie Van der Linden is
bioloog (Dierkunde) en aangesteld als Gewoon Hoogleraar in
het Departement Biomedische
Wetenschappen van de Universiteit
Antwerpen. Zij is hoofd van het
Bio-Imaging Lab waar de focus ligt
op niet-invasieve (bio) medische
beeldvorming van de hersenen in
kleine proefdieren. Haar onderzoek richt zich op neuroplasticiteit
in zangvogels en neurodegeneratie
in muismodellen voor de ziekte
van Alzheimer en Huntington.

BART BROECKX

Bart Broeckx is dierenarts/statisticus en sinds 2018 aangesteld als
Professor aan het Labo Dierlijke
Genetica (Faculteit Diergeneeskunde) van de Universiteit Gent.
Zijn onderzoek focust zich voornamelijk op de ontwikkeling van
nieuwe technieken voor genetisch
onderzoek en de identificatie
van ziekte-veroorzakende mutaties. Daarnaast is hij sinds 2018
voorzitter van de Belgische VZW
“Purpose Dogs” (purpose-dogs.
be) die specifiek werd opgericht
om de Belgische assistentiehondenverenigingen van kwalitatieve
pups zo optimaal mogelijk geschikt
voor het werk, te voorzien.

CHRISTEL MOONS

Christel Moons is docent toegepast
diergedrag en dierenwelzijn aan
de Faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit van Gent.
Naast het doceren van de thema’s
diergedrag en dierenwelzijn aan
studenten diergeneeskunde, voert
ze onderzoek uit dat bijdraagt tot
de kennis over gedrag van dieren
en de preventie, diagnose en
behandeling van welzijnsproblemen bij dieren die door de mens
worden beheerd. Hiertoe behoren
zowel gezelschapsdieren, landbouwdieren, paarden, proefdieren,
als zoodieren.

ESTEBAN RIVAS

Esteban Rivas studeerde psychologie en filosofie en promoveerde
aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Nederland) op een studie met
de beroemde chimpansees uit het
apentaalonderzoek. Hij geeft cur-
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sussen over dieren voor het Hoger
Onderwijs Voor Ouderen aan
meerdere universiteiten. Ook heeft
hij een eigen educatieve instelling,
het Instituut voor Dieren in Filosofie
en Wetenschap, waarmee hij cursussen voor een algemeen publiek
organiseert over de intelligentie
en het gevoelsleven van dieren en
over dierethiek.

de vaak onjuiste, misleidende communicatie over dierproeven in de
media en de manier waarop wetenschappers worden afgeschilderd.
Het Infopunt is zeer actief op sociale
media, publiceert opiniestukken in
kranten en tijdschriften, neemt deel
aan publieke lezingen en debatten
en informeert het brede publiek via
infostands, radio en televisie.

DIRK DRAULANS

JOHAN MERTENS

Dirk Draulans is bioloog en doctor
in de wetenschappen. Na een
verblijf van twee jaar aan de universiteit van Oxford verliet hij de
academische wereld om voor het
weekblad Knack te gaan schrijven.
Dat is 32 jaar geleden. Hij evolueerde tot radio- en televisiebioloog
en populariseerde de evolutiebiologie in Vlaanderen.

HANS VAN DYCK

Hans Van Dyck is bioloog en aangesteld als Gewoon Hoogleraar
gedragsecologie aan het Earth
and Life Institute van de UCLouvain
(Louvain-la-Neuve). Hij doceert o.a.
gedragsecologie, toegepaste evolutiebiologie, entomologie (insectenkunde), landschapsecologie. Zijn
onderzoek richt zich op het begrijpen van verschillen tussen winnaars
en verliezers bij dieren in milieus
die door de mens snel veranderen.
Daarbij is er o.a. aandacht voor
dierlijke perceptie en leergedrag.
Van Dyck loodst ook graag wetenschappelijke inzichten tot bij het
brede publiek. Hij schrijft voor EOS
en in kranten, en praat geregeld op
de radio of televisie (huisbioloog bij
“Van Gils en Gasten”).

JEROEN AERTS

Jeroen Aerts is neurobioloog en
actief als technologiespecialist aan
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Naast zijn functie als onderzoeker met de nodige ervaring in
het gebruik van proefdieren, is hij
mede-oprichter en voorzitter van
Infopunt Proefdieronderzoek. Dit
communicatieplatform heeft als
doel correcte informatie te leveren
over alle facetten van proefdieronderzoek en werd opgericht door
een groep jonge onderzoekers
van verschillende universiteiten en
bedrijven in België als reactie op
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Johan Mertens is bioloog en doceert
gedragsecologie aan de Universiteit
Gent, niet alleen aan biologen,
maar ook aan psychologen. Dat
doet hij vandaag nog steeds op
aanvraag, want hij is reeds met
pensioen. Daarnaast houdt hij zich
nu vooral bezig met het bijhouden
van de wetenschappelijke vakliteratuur om die door te vertellen aan
geïnteresseerden.

KATHARINA D’HERDE

Katharina D’Herde is hoogleraar
aan de Faculteit Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen
van de UGent. Zij doceert aan 6
verschillende 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 neuroanatomie 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 Universiteit
Gent.

MACHTELD
VAN DIERENDONCK

Machteld van Dierendonck is
sinds 2001 verbonden aan de aan
de faculteit Diergeneeskunde in
Utrecht en runt daar sinds 2016
de gedragspoli paard. Sinds
2014 is ze deeltijd gastprofessor
aan de veterinaire faculteiten van
Gent en Antwerpen. Haar huidige
onderzoeksgebied is pijn en pijnbeoordeling van paarden en ezels
en het ontwerpen van valide en
betrouwbare welzijnsprotocollen op
individueel en bedrijfsniveau. Ze
is een van de oprichters van ISES

(international Society of Equitation
Science) en het KeurmerkPaardenWelzijn (KWP). In 2017-2018 heeft
ze in Vlaanderen het WelPa project
geïnitieerd en uitgevoerd waar de
nadruk lag op het inventariseren
en verbeteren van Welzijn op
Vlaamse maneges en pensionstallen. Privé runt ze ook een kliniek
voor paarden met gedrags of welzijnsproblemen.

NICKY STAES

Nicky Staes is gedragsbioloog
en aangesteld als postdoctorale
onderzoeker bij de Gedragsecologie- en Ecofysiologiegroep aan de
Universiteit Antwerpen en het Centre for Research and Conservation
(CRC) binnen ZOO Antwerpen en
ZOO Planckendael. Haar onderzoek is erop gericht de directe
oorzaken van gedragsvariatie te
identificeren tussen en binnen
verschillende soorten mensapen.
Zoals de mens vertonen mensapen
een opmerkelijke variatie in sociaal
gedrag, communicatie en persoonlijkheid en Staes probeert de genetische en neurale mechanismen
te achterhalen die deze variatie
verklaren.

PATRICK CALLAERTS

Patrick Callaerts is bioloog en als
Gewoon Hoogleraar verbonden
aan het Departement Menselijke
Erfelijkheid van de KULeuven
waar hij het laboratorium voor
Gedrags- en Ontwikkelingsgenetica leidt. Een belangrijk deel van
zijn onderzoek maakt gebruik van
de fruitvlieg als genetisch modelorganisme voor studies over gedrag
en erfelijkheid en over geslachtgebonden regeling van metabolisme.
Daarnaast doet hij ook onderzoek
naar andere insecten zoals honingbijen en bladluizen met onder
meer oog voor praktische oplossingen voor problemen die zich
stellen in imkerij en landbouw.

PIETER ADRIAENS

Pieter R. Adriaens is hoofddocent
aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven, waar
hij doceert over de geschiedenis
en filosofie van de wetenschappen,
en over de relatie tussen mensen

en andere dieren. Hij werkt ook
graag aan niet-academische
projecten, zoals een documentaire-reeks over de geschiedenis van
menselijke homoseksualiteit en een
filmproject over een jonge vrouw
met het syndroom van Cotard.

PIETER CORNILLIE

Prof. Pieter Cornillie is sedert
2002 verbonden aan de vakgroep
Morfologie van de Faculteit Diergeneeskunde aan de UGent. Zijn
originele specialisatie omvat de
veterinaire embryologie en teratologie of de leer van de aangeboren
afwijkingen, waar men op zoek gaat
naar de oorzaken, ontwikkeling
en gevolgen van embryonale misvormingen. Ook de anatomische
vakken die hij sinds kort doceert
verlaten al gauw de paden van het
puur beschrijvende, en bieden
de studenten diergeneeskunde
een ontdekkingstocht richting
een evolutionaire en functionele
verklaring waarom onze verschillende huisdieren, en bij uitbreiding
ook hun nauwe verwanten in het
dierenrijk, gelijkend maar toch zo
anders opgebouwd zijn, en welke
gevolgen dit met zich meebrengt in
de veterinair klinische setting.

ROBRECHT DOCKX

Robrecht Dockx is dierenarts en
doet onderzoek aan de Universiteit Gent. Met zijn translationeel
onderzoek naar transcraniale magnetische stimulatie vormt hij vormt
een brug tussen de humane en
diergeneeskundige wetenschappen. Zijn focus ligt op honden met
gedragsproblemen.

RUDI D’HOOGE

Rudi D’Hooge is professor biologische psychologie aan de faculteit
Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen van de Universiteit
van Leuven. Zijn onderzoek is
gericht op de relatie tussen hersenwerking en gedrag en het ontstaan
en de mogelijk behandeling van
hersenaandoeningen. Hij wordt
daarbij vaak geconfronteerd met
de verschillen en overeenkomsten
tussen het gedrag van mensen en
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andere dieren en de evolutionaire
basis van ons gedrag.

RUFIN VOGELS

Rufin Vogels is gewoon hoogleraar
aan de KU Leuven. Hij is verbonden
aan de Afdeling Neurofysiologie
van de Faculteit Geneeskunde en
lid van het Leuven Brain Institute.
Hij doceert neurofysiologie en doet
basisonderzoek in het domein van
de cognitieve neurowetenschappen.

STIJN BRUERS

Stijn Bruers is doctor in de natuurwetenschappen en doctor in de
moraalfilosofie. Als voorzitter van
Effectief Altruïsme België en oprichter van het Centrum voor Rationaliteit en Ethiek en auteur van boeken
over dierenethiek, morele illusies
en effectief altruïsme.

TINY DE KEUSTER

Tiny De Keuster is dierenarts specialist gedrag, runt een doorverwijspraktijk voor gedragsproblemen
bij huisdieren, is aangesteld als
gastprofessor aan de faculteit Diergeneeskunde, Ugent en medewerker in Lincoln University (UK) . Tiny
doceert gedrag van huisdieren aan
studenten diergeneeskunde in de
bachelor en Masterjaren. Daarnaast
is Tiny lid van een internationaal
multidisciplinair team dat onderzoek doet naar veiliger samenleven
van kind en hond. Haar onderzoek
richt zich voornamelijk op het
beter leren omgaan en begrijpen
van huisdieren. Naast lezingen
voor professionelen in binnen en
buitenland, is Tiny ook auteur en
medeauteur van wetenschappelijk
artikels en initiatieven m.b.t. wetenschapscommunicatie naar het grote
publiek.

VEERLE DE HERDT

Veerle De Herdt is hoofddocent
neurologie aan de Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van
Gent. Zij is als neuroloog verbonden aan het Universitair Ziekenhuis
in Gent waar zij zich toelegt op
patiëntenzorg en onderzoek rond
epilepsie en beroerte.

PRAKTISCH

VRIJE BIJDRAGE

Gratis, bijdrage welkom.
Geen reservaties mogelijk.
Geen voorkennis vereist.
Het programma start om 13u.
De deuren zijn open tussen 12u-18u.
Het programma stelt u zelf samen.

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

PARKING
NEW ZEBRA

ZEBRASTRAAT

PRAKTISCH

ORGANISATIE

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

BREINWIJZER vzw

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

CONTACT
•

Prof. Rudi D’Hooge
Woordvoerder I-Brain 2019
rudi.dhooge@kuleuven.be

•

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

SPONSORS EN PARTNERS

WWW.BREINWIJZER.BE

