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Doelstellingen:

1. Het onderzoek dat aan de Vlaamse en
Nederlandse universiteiten gebeurt rond
‘hersenen en voeding’ 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. De beeldvorming en stigmatisering rond her
senaandoeningen nuanceren op basis van
wetenschappelijk gefundeerde informatie.

Zondag 28/11/21
13u – 18u
Zebrastraat 32
Gent

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

PRESENTATIE
NED KAHN / NICK ERVINCK / PANAMARENKO

Live dissectie van mense
lijke hersenen:
waar ligt ons eetbrein?
Katharina D’Herde

Ben je wat je eet?

Voeding en inflammatie

NICK ERVINCK 13:00 – 13:50

Marthe De Boevre

Roosmarijn Vandenbroucke

NED KAHN / NEW ZEBRA 13:00 – 13:50

NED KAHN / NEW ZEBRA 16:00 – 16:50

We leven langer dan ooit. Slechts een klein deel
van onze gezondheidsaandoeningen wordt bepaald
door onze genetische code; het merendeel is
afkomstig van onze omgeving: ‘wat we eten’, ‘waar
we wonen’, ’hoe we ons gedragen’, … (= het exposoom). In deze presentatie wordt getoond hoe we
het ‘exposoom’ onderzoeken. In de komende 20 jaar
wensen we een grootschalige populatiestudie op te
zetten waarbij we het exposoom van de Gentenaar
zullen ontrafelen met als doel om gezond ouder te
worden. Innovatie op maat van de Gentenaar!

Misschien kan je het moeilijk geloven, maar verschillende hersenaandoeningen zoals de ziekte
van Alzheimer en Parkinson blijken gedeeltelijk
hun oorsprong te vinden in onze darmen én in een
soort ontstekingsreacties. Om te bestuderen hoe
dit mogelijk is en vooral hoe dit voorkomen zou
kunnen worden, wordt in het lab fundamenteel en
experimenteel onderzoek verricht naar het belang
van darmontsteking in hersenziekten. Na deze
presentatie zal je zeker geloven dat onze darmen
een heel belangrijke rol spelen in de gezondheid
van onze hersenen!

We bekijken de relatie tussen hersenen en voeding
vanuit het perspectief van de hersenen. We gaan na
welke hersenstructuren een rol spelen bij het eten
en hoe dysfunctie ervan repercussie heeft op ons
eetgedrag en metabolisme.

Voedingssupplementen
tegen depressie?
Marjolein Visser

Chocolade tegen veroude
ring?!
Wim Vanden Berghe

NED KAHN / NEW ZEBRA 14:00 – 14:50

NED KAHN / NEW ZEBRA 17:00 – 17:50

Het eten van goede voeding kan je kans op
vele chronische ziekten verlagen, maar kan je
er ook een depressie door voorkomen? Of zijn
het juist specifieke voedingsstoffen zoals vitamine D of visvetzuren die met depressie samenhangen en kan je dus beter supplementen slikken om deze stoffen voldoende binnen te krijgen?
Voedingswetenschapper Marjolein Visser wijst de
weg in een voedingswereld vol hypes.

Gezonde voeding,
gezonde geest?
Anke Oenema
NED KAHN / NEW ZEBRA 15:00 – 15:50
Dat gezonde voeding belangrijk is om fysiek
gezond te zijn en te blijven is alom bekend. Maar
hoe zit dat met voeding en mentale gezondheid?
Hangt gezonde voeding samen met minder mentale gezondheidsproblemen, zoals angst? Gaat
het om wat je eet of ook om wanneer en hoe vaak
je eet? Hoe slaag je erin om gezond(er) te eten?
In deze presentatie wordt ingegaan op diverse
aspecten van voeding en mentale gezondheid en
wat er komt kijken bij gezond(er) eten.

Veroudering is de meest belangrijke risicofactor
voor ouderdomsziektes zoals kanker, dementie
en hart- en vaatziekten. Door wisselwerking van
genetica en voedingsstijl blijken sommige mensen sneller te verouderen dan andere. Epigenetica
is een nieuwe onderzoekstak die verouderingskenmerken in kaart brengt in ons DNA door
het meten van chemische methylatieveranderingen bovenop het DNA onder
invloed van eetgewoontes of omgevingsfactoren (stress, vervuiling, klimaat). Vandaag wordt de “epigenetische klok” veelvuldig gebruikt om
het risico op ouderdomsziektes te
voorspellen. Terwijl een ongezonde
voedingsstijl resulteert in versnelde
epigenetische veroudering en
vroeger intreden van ouderdomsziektes en hersenaftakeling, resulteert een gezonde voedingsstijl
veelal in tragere veroudering met
verminderd risico op ouderdomsziektes en verbeterde cognitieve
functies. Met behulp van een epigenetische zandloperklok onderzoeken we momenteel veelbelovende
hersen-verjongende eigenschappen van chocolade flavanolen.
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onderzochte voedingspatronen in de strijd tegen
deze verschrikkelijke ziekte. Verder zal hij de
genetische risicofactoren toelichten die bij alzheimer gelinkt kunnen worden aan voeding én de
relatie tussen darm en brein in het kort bediscussiëren. Tot slot zal hij enkele medicijnen met voeding insteek in ontwikkeling tegen alzheimer anno
2021 overlopen.

Langer leven door betere
mondhygiëne?
Marie Joossens
NICK ERVINCK 15:00 – 15:50

Voeding als wapen
tegen Alzheimer?
Yannick Vermeiren
NICK ERVINCK 14:00 – 14:50
Er is al veel inkt gevloeid over het nut van
bepaalde diëten of voedingssupplementen om
alzheimer te voorkomen, maar wat klopt hier nu
echt van? Om antwoord te kunnen krijgen op deze
vragen is het vooral van belang om eerst te begrijpen wat de effecten zijn van gezonde voeding op
ons brein. Wat wordt hier verstaan onder ‘goede’
voeding? En heeft dit nog wel enig nut bij alzheimer? Wat weten we al, en wat is mogelijke toekomstmuziek? En wat is dat nu juist met die darmbacteriën (microbiota)? Tijdens deze presentatie
zal dr. Yannick Vermeiren dieper ingaan op de

Mondbacteriën hebben een grote invloed op
onze gezondheid, ons welzijn en wellicht ook ons
gedrag. Microbioloog professor Marie Joossens
legt aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen uit hoe dat precies in elkaar zit.
De manier waarop we mondbacteriën bestuderen
is namelijk sterk verbeterd en dat heeft geleid tot
verrassende inzichten. Meer nog, hier kan je leren
hoe je met minimale inzet je gezondheid verbetert
en je levensduur verlengt!

Vezels:
anti-stressvoeding?
Boushra Dalile
NICK ERVINCK 16:00 – 16:50
Kunnen de micro-organismen in onze darm ons helpen ons psychisch welzijn te behouden? En hoe
zouden ze dat doen als ze onze hersenen niet kunnen bereiken? In deze presentatie legt Boushra
Dalile de verschillende routes uit die onze darmmicrobiota met onze hersenen verbinden en
bespreekt hoe de consumptie van gezonde
vezelrijke voeding onze reacties op stressvolle
situaties kan beïnvloeden.

Kiezen & verliezen.
Een andere kijk
op Eetstoornissen
Myriam Vervaet
NICK ERVINCK 17:00 – 17:50
Eetstoornissen worden gekenmerkt door een dysfunctioneel eetpatroon en overmatige bezorgdheid over gewicht en voorkomen.
Het zijn stoornissen waarbij het
gedragspatroon gestuurd wordt
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door een emotionele dysregulatie, extreem perfectionisme en sociale angst. Het negatief zelfbeeld wordt daarbij gekoppeld aan een negatief
lichaamsbeeld, meer specifiek: “ik voel me slecht”
wordt vervangen door “ik zie er slecht uit want ik
ben te dik”. In een maatschappij waar slank zijn
erg gewaardeerd wordt lijkt het daardoor een
alledaags probleem, want kiezen wat en hoeveel je eet lijkt een ‘intentioneel gedrag’ en wordt
gestuurd vanuit ons brein. In de beginfase van de
eetstoornis ervaart men inderdaad versterkte controle maar naarmate de stoornis vordert leidt de
malnutritie en/of het ondergewicht juist tot verlies
van controle. Het eetgedrag wordt dan niet langer
gestuurd door het rationele maar door het emotionele brein.

Voeding en mentaal wel
zijn bij kinderen
Thomas Demuyser
PANAMARENKO 13:00 – 13:50
In onze darmen leven miljarden bacteriën. Deze
microben vormen samen ons “microbioom”, een
populatie die nauw samenwerkt met ons lichaam
en beïnvloed wordt door vele factoren, zoals ons
dieet. Het microbioom is dan ook erg belangrijk
voor de vertering van ons voedsel en heeft daarenboven invloed op ons gemoed. Onze darmen
en ons brein vormen namelijk een bepalende as
in algemeen en mentaal welzijn. Op jonge leeftijd is deze darm-brein as volop in ontwikkeling.
Kinderen zijn dan ook zeer vatbaar voor positieve
of negatieve externe invloeden. In ons volksonderzoek Basil willen we nagaan wat het effect van
voedsel en dieet is op het microbioom en darmbrein communicatie in kinderen.

Een buikgevoel bij
de ziekte van Parkinson,
is het wel een hersenaan
doening?
Patrick Santens
PANAMARENKO 15:00 – 15:50
Er zijn meer en meer aanwijzingen dat de ziekte
van Parkinson begint op afstand van de hersenen.
De eerste pathologische afwijkingen van de ziekte
worden aangetroffen in de darm, al jaren voor
de eerste symptomen opduiken. Het onderzoek
naar het ontstaan van deze afwijkingen biedt ons
intrigerende kijk op de interactie tussen darm en
hersenen, de rol van voeding en bacteriën en op
mogelijke nieuwe invalshoeken voor de behandeling van de ziekte.

Breinstimulatie voor
de behandeling bij obesi
tas en anorexia?
Marie-Anne Vanderhasselt
PANAMARENKO 16:00 – 16:50
Terwijl psychologische therapieën de meest gangbare behandeling is van eetstoornissen suggereren recente onderzoeken het belang van biologische interventies, zoals het stimuleren van
bepaalde hersengebieden als beloftevolle benadering. In deze presentatie zal ik u vertellen
waarom dit zo is, en waarom ook niet.

WORKSHOP
MARNIX VERSTRAETEN / PIRANHA

Mindfulness als voeding
voor de geest
Alex Klijn
MARNIX VERSTRAETEN
13:00 – 13:50, 14:00 – 14:50, 15:00 – 15:50
Jezelf voeden door niets te doen? Mindfulness
leert je om even de stilte te zoeken. Een stilte die
voedend is voor lichaam en geest. Daarnaast geeft
de stilte je de kans om jezelf vriendelijk te observeren: wat voedt mij, wat kost mij energie?
In deze workshop vertrekken we van een korte
meditatie oefening om vanuit die ervaring uit te
leggen waarom mindfulness u kan leren beter om
te gaan met de stress van alledag.

Move & Breathe
Yoga on Call
PIRANHA
13:00 – 13:50, 14:00 – 14:50, 15:00 – 15:50
Zoals voeding een grote impact heeft op onze hersenen hebben de ademhaling en beweging ook
een diepgaande impact op onze geest, mentale
gezondheid en algemeen gevoel van welzijn.
In deze toegankelijke introductieles voelen we
aan de lijve hoe yoga een krachtig tool kan zijn om
zowel lichaam als geest te ‘voeden’.

Wat doen toxines
in voeding met
onze gezondheid?
Sarah De Saeger
PANAMARENKO 14:00 – 14:50
Schimmeltoxines, bekend onder de wetenschappelijke benaming mycotoxinen, zijn frequent en van
nature aanwezig in gewassen. Ondanks strenge en
regelmatige controles worden we dagelijks blootgesteld aan deze mycotoxinen via onze voeding.
Schimmeltoxines oefenen heel wat negatieve effecten uit op onze gezondheid, zoals kankerverwekkende, immunosuppressieve en neurotoxische
effecten. Deze voordracht zal dieper ingaan op de
diverse types mycotoxinen en hun effecten op de
gezondheid, waaronder het brein.
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WORKSHOP

EXPO

BIO’S

EXPO 1e – DOORLOPEND

Het morele brein
casino
Jelle De Schrijver
Je maakt dagelijks sociale beslissingen: Wie kan je vertrouwen?
Hoe wil je samenwerken? En hoe
herken je een bedrieger?
Berusten deze keuzes op buikgevoel of eerder op rationele afwegingen? 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 ontdekt welke breinnetwerken betrokken zijn bij het
maken van deze keuzes. En als
het goed gaat, win je een prijs
die hoofd, hart en buik gelukkig
maakt. Ga je de uitdaging aan?

Poëziebordeel
Denk sensueel. Denk broeierig.
Denk intiem. Het Poëziebordeel
laat dichters, of beter gezegd,
hun stoute alter ego’s, in intieme
privé-lezingen zichzelf in zijn
of haar meest intieme delen woorden – blootgeven. Poëzie
gedrenkt in een wellustige sfeer.
Het Poëziebordeel is gewaagd,
suggestief en plezierig. Wanneer
is de laatste keer dat u zo sprak
over poëzie? ‘Poëziebordeel’ is
een initiatief van Poëziebordeel
vzw, i.s.m. The Poetry Brothel,
New York.

Gezondheid
en wetenschap
In opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap ontwikkelde
het Belgisch 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). https://www.gezondheidenwetenschap.be/
De website bereikt maandelijks
meer dan één miljoen bezoekers.

Microben
in het vizier
Departement Microbiologie
en Infectiepreventie
UZ Brussel
Microscopische kleine microben
zijn enkel waar te nemen met
een microscoop. In deze demo
zullen een aantal microscopen en
preparaten worden opgesteld.
We tonen verschillende soorten
bacteriën en geven een toelichting over de betekenis in ziekte
en gezondheid.

Parki’s
Kookatelier
Geur en smaak spelen een
belangrijke rol bij het eten.
Neem deel aan onze geur- en
smaaktest op onze infostand van
vzw Parki’s kookatelier en win
onze kookgids. Maak ook kennis
met onze nieuwe te verschijnen
gids (april 2022) “Neurofood”

EXPO

over zorgzaam koken in functie
van kauw- en slikproblemen en
geur- en smaakverlies.
Parki’s Kookatelier heeft als doel
een algemeen informatief programma over voeding op te stellen met zoveel mogelijk richtlijnen, in verstaanbare taal. Dit
programma wordt onderverdeeld in 5 grote groepen nl.
medicatie en voeding, Parkinson
en nuttig advies, eigenschappen
van voedingsproducten, aromatisch-culinaire bereidingstips en
kook-technische keukentips en
inrichting. parkiskookatelier.be

GIfMI
Het GIfMI is een onderzoeks
instituut 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, gereedschap gebruik, 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 onder
meer 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
Verslaving
Breinwijzer vzw
Alcohol, drugs, gokken, gamen,
seks... Het kan je leven beheersen. In de podcast ‘Studio Brein:
Verslaafd’ brengt Breinwijzer vzw
het mechanisme achter verslavingen in kaart. Hoe kan het dat
sommige middelen of gedragingen je brein overnemen? En
kun je slimmer worden dan wat
je verslaafd maakt? Audiomaker
Eva Droogmans zoekt het uit,
samen met psychiater en verslavingsexpert Geert Dom en een
gast.

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.
www.breinwijzer.be

BOUSHRA DALILE

SARAH DE SAEGER

Boushra Dalile is verbonden aan de
afdeling Translationeel Onderzoek van
Gastro-enterologische Aandoeningen
(TARGID) aan de KU Leuven. Ze heeft
een BA in Psychologie en een MSc
in de Cognitieve Neurowetenschappen en verdedigt binnenkort haar
doctoraat in de Biomedische Wetenschappen. Ze doet interdisciplinair
onderzoek naar de effecten van
voedingsgerelateerde interventies op
de gevoeligheid voor psychosociale
stress en angst gerelateerde processen, met als doel de actiemechanismen
te identificeren. Concreet onderzoekt
ze de invloed van voedingsvezels en
de rol van korteketenvetzuren in de
menselijke microbiota-darm-hersenas.

Prof. Sarah De Saeger is hoogleraar
aan de Universiteit Gent en hoofd van
de onderzoeksgroep “Centre of Excellence in Mycotoxicology and Public
Health”. Ze coördineert het MYTOXSOUTH netwerk voor capaciteitsopbouw in het Zuiden. Haar onderzoek
situeert zich in het domein van de
voedselveiligheid, meer bepaald de
mycotoxinen. Ze heeft meer dan 380
wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. In 2015 werd haar wetenschappelijk werk bekroond met de
Prometheus award van de Universiteit
Gent. In 2021 werd ze verkozen tot
President van de International Society
for Mycotoxicology.

MARTHE DE BOEVRE

Jelle De Schrijver is bioloog en
behaalde een doctoraat in de wijsbegeerte. Hij werkt als docent vakdidactiek wijsbegeerte aan UAntwerpen en
als onderzoeker aan Odisee. Hij deed
onderzoek naar morele beslissingsvorming en bestudeert vandaag de
impact van filosofische gesprekken
op het denken van jongeren.

Marthe De Boevre is hoofddocent
aan de Faculteit Farmaceutische
Wetenschappen van de UGent. Ze
doceert naast ‘bioanalyse’, het aspect
van gezonde voeding en levensstijl
in het kader van gezondheidspreventie. Ze is gepassioneerd door
voedselveiligheid. Haar onderzoek
focust op de impact van mycotoxinen
in de voeding op het voorkomen van
kanker en andere gezondheidsaandoeningen in zowel Europa als in
Zuiderse ontwikkelingslanden. Ze is
co-coördinator van MYTOX-SOUTH
(https://mytoxsouth.org).

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.

THOMAS DEMUYSER

Thomas Demuyser is klinisch bioloog
in het departement microbiologie van
het Universitair Ziekenhuis Brussel en
neurowetenschapper aan het Center
for Neurosciences van de VUB. Als
verantwoordelijke van de moleculaire
microbiologie en voortrekker van het
darm-brein onderzoek, vormt hij een
brug tussen innovatieve, klinische
diagnostiek en fundamenteel onderzoek.

JELLE DE SCHRIJVER

MARIE JOOSSENS

Marie Joossens is een moleculaire
microbioloog aan de Universiteit van
Gent. Na bijna 20 jaar onderzoek op
darmbacteriën, concentreert ze zich
nu met haar onderzoeksgroep op
mondbacteriën en hun rol in welzijn
en gezondheid. Naast haar functie
als onderzoeker geeft ze ook les in
de opleiding biochemie en biotechnologie en is ze verantwoordelijke
voor de major microbiologie binnen
deze opleiding. Op die manier
wil ze de volgende generatie mee
opleiden om na te denken over wat
we van micro-organismen kunnen
leren om zeer diverse problemen in
gezondheid, milieu en voeding aan te
pakken.

ALEX KLIJN

Alex Klijn is leerkracht NCZ in het
secundair onderwijs. Daarnaast
begeleidt hij filosofische dialogen en
verzorgt hij mindfulnes-trainingen.

ANKE OENEMA

Anke Oenema is Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit
Maastricht. Haar onderzoek richt zich
op het bevorderen van gezond voedings- en beweeggedrag. De kennis
en inzichten uit dit onderzoek past zij
nu toe op voedings- en beweeggedrag in relatie tot mentale gezond-

PRAKTISCH
heid. Zij leidde het Food4Thought
project, waarin een uitgebreide overzichtsstudie naar de relatie tussen
voeding en psychische gezondheid
gedurende de levensloop werd uitgevoerd.

PATRICK SANTENS

Patrick Santens is als neuroloog en
hoogleraar verbonden aan het UZ
Gent waar hij de kliniek voor bewegingsstoornissen superviseert. Zijn
onderzoeksterrein is vrij breed en
hij combineert klinisch onderzoek
met fundamenteel onderzoek. Zo
zijn er actieve onderzoekslijnen rond
neurofysiologie en neuromodulatie,
met een focus op communicatiestoornissen bij de ziekte van Parkinson. Het
basisonderzoek richt zich vooral naar
de rol van de microbiologie van de
darm bij het ontstaan van de ziekte,
de verdere evolutie ervan en de
impact op de behandeling.

WIM VANDEN BERGHE

Prof. Wim Vanden Berghe promoveerde aan de Universiteit van Gent
in 1999 in de Faculteit Wetenschappen Biochemie-Biotechnologie.
Na postdoctoraal onderzoek aan
de Universiteiten van Montpellier,
Stellenbosch en Oxford werd Wim
Vanden Berghe in 2009 aangesteld
als professor Epigenetica in het labo
voor Eiwitchemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie
(PPES) (Universiteiten Antwerpen
en Gent). Met zijn huidig onderzoek
onderzoekt hij nieuwe epigenetische
preventiemethodes of behandelingen
van kanker, infectieziekten, metabole
aandoeningen, autisme spectrum
stoornissen en neurodegeneratie.

ROOSMARIJN VANDENBROUCKE

Roosmarijn Vandenbroucke is biotechnoloog en sinds 2015 aangesteld
als Hoofddocent in het Departement
Biomedische Moleculaire Biologie van
de Universiteit Gent. In 2018 werd
ze groepsleider bij het VIB Center
for Inflammation Research. Haar
onderzoek richt zich op het ontrafelen
van de mechanismen ter hoogte van
de bloed-hersenbarrières die een rol
spelen bij de ontwikkeling van neuroinflammatoire en neurodegeneratieve
aandoeningen waaronder de ziekte
van Alzheimer en Parkinson.

MARIE-ANNE VANDERHASSELT

Marie-Anne Vanderhasselt is hoofddocent aan de UGent, en leidt het
Ghent Experimental Psychiatry Lab.

YANNICK VERMEIREN

Yannick Vermeiren is sinds december 2020 voltijds als universitair
docent werkzaam aan de Wageningen Universiteit in Nederland
(Wageningen University & Research,
WUR), vakgroep Nutritionele Biologie. Daarnaast is hij ook als gastprofessor nog steeds verbonden aan
zijn alma mater, de Universiteit van
Antwerpen, Faculteit Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen. Als
neurowetenschapper heeft Yannick
hier de laatste tien jaren neurochemisch onderzoek verricht naar
biomarkers bij de ziekte van Alzheimer en aanverwante subtypes van
dementie. In Wageningen is Yannick
als docent onder meer betrokken bij
de vakken “nutrition and the brain”,
“interventions for healthy ageing”, en
“nutritional neurosciences”. Zijn huidige onderzoek in Nederland focust
voornamelijk op het MIND-dieet en
hoe dit - in combinatie met leefstijlverandering - geheugenachteruitgang bij ouderen met een verhoogd
risico op alzheimer kan vertragen
(MOCIA-project). Daarnaast voert hij
ook onderzoek naar de relatie tussen
neurotransmitteraanmaak en de
microbiota-darm-brein as bij ouderen
(SmartAge project).

BEREIKBAARHEID

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

Adres:
Zebrastraat 32
9000 Gent
www.zebrastraat.be

MYRIAM VERVAET

Professor Myriam Vervaet is als
emeritus verbonden aan de faculteit
Geneeskunde van UGent en richtte
het ‘centrum voor eetstoornissen’ op
in het UZGent. Zij ontwikkelde de
onderzoekslijn rond eetstoornissen
en is auteur van talrijke internationale en nationale artikels en boeken
over eetstoornissen. Mede op haar
initiatief werd de ‘Vlaamse Academie
Voor Eetstoornissen’ opgericht:
een samenwerking tussen Vlaamse
universiteiten en universitaire ziekenhuizen.

MARJOLEIN VISSER

Marjolein Visser is voedingswetenschapper en epidemioloog. Zij werkt
als hoogleraar Gezond ouder worden
aan de Vrije Universiteit Amsterdam
en doet onderzoek naar de relatie
tussen leefstijl (en met name voeding
en lichaamsbeweging) en gezond
ouder worden. Zij was onder andere
coördinator van een groot internationaal onderzoeksproject naar voeding
en depressie, genaamd MooDFOOD
(zie www.moodfood-vu.nl).

PARKING
NEW ZEBRA

ZEBRASTRAAT

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

BREINWIJZER vzw

CONTACT

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 (neuro-ethiek).

•

Prof. Patrick Santens
Woordvoerder en festivalpromotor
patrick.santens@ugent.be

•

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

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.

SPONSORS EN PARTNERS

WWW.BREINWIJZER.BE

