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■ E D I T O R I A A L 

Durven denken

‘Durven denken’ staat als slogan op de gr ote borden aan de omheining van de
nieuwbouwwerf in de Sint-Pietersnieuwstraat. Dit bouwproject zal het rectoraat
en het ons vertrouwde Technicum verbinden.

Durven denken was het motto waar onder begin juli 272 bur gerlijke ingenieurs
afstudeerden, nog volgens het klassieke programma, maar toch reeds herschoeid
werd op het stramien van de nieuwe BAMA-structuur . Deze slogan kwam ook
terug in de verschillende speeches op de plechtige pr omotiezitting bovenop de
accentuering van de hoge kwaliteit die de Gentse universiteit nastr eeft in haar
opleidingen. Dit was 25 jaar geleden niet anders en het blijft een cruciaal str e-
ven, dat de waarde van ons diploma blijvend onderbouwt.

Durven denken is ook wat het K VIV -bestuur doet bij zijn herpositionnering in
het snel wijzigende universitair e landschap. AIG houdt eveneens een denkoefe-
ning over haar toekomst. Met een uitgebr eid dagelijks bestuur gaan we ons
bezinnen in een workshop eind september.

Durven denken leidde tot een nieuw AIG-werkgroepje ‘energie en elektriciteit’.
Op 27 oktober plannen we, als eerste initiatief van deze werkgr oep,  een bezoek
aan de ener getisch geoptimaliseer de huisvuilverbrandingsinstallaties van
IVAGO. Gericht op een cluster van vakgroepen streven we naar een nauwer con-
tact tussen de universiteit, de pr ofessoren en de alumni die op deze domeinen
professioneel actief zijn. We hopen hieruit een jaarlijks “terugkomevenement” te
laten groeien voor de betrokken vakgroepen van de faculteit. We beogen met der-
gelijk initiatief de contacten met het  uitgebr eide korps van 150 docenten in de
ingenieurswetenschappen te verbr eden. Hiermee hopen we ook jong-afgestu-
deerden en laatstejaars aan te spr eken. Het gr oepje wordt getrokken door ons
AIG-bestuurslid Francis Van Parys, samen met de professoren Alex Van den Bos-
sche en Lieven Vandevelde.

Bij deze ook een warme oproep om deel te nemen aan het jaarlijks VTK-bal op
24 november, dat in een nieuw kleedje wordt gestoken (info in dit blad).

Daarnaast hopen we jullie talrijk te mogen begr oeten op de algemene Alumni-
dag van zaterdag 21 oktobervan de UGent, ter vervanging van de AIG-dag (info
in dit blad).

En verder zouden we willen vragen: durf denken met ons!  
Stuur ons uw suggesties voor een toekomstig AIG en we lezen graag uw mening
op ons bekend adres: aig@kviv.be. De drempel kan niet lager zijn.

ir. Chris Claeys
Voorzitter AIG
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Activiteit Afdeling Soort Waar Datum Uur

OKTOBER

Mercatormuseum AIG/ K VIV cultureel Sint-Niklaas zondag  15/10 14.00 u.
Oost-Vlaanderen

Alumnidag UG ent/AIG cultureel Gent zaterdag 21/10 13.00 u.

Eco Print Center AIG/ K VIV bezoek Lokeren donderdag  26/10 21.30 u.
Oost-Vlaanderen

IVAGO AIG bezoek & Gent vrijdag 27/10 15.00 u. 
voordracht

NOVEMBER

Somati AIG/ K VIV bezoek Erembodegem dinsdag  01/11 19.00 u.
Oost-Vlaanderen

“Nomen est Omen” AIG/ K VIV voordracht Gent donderdag  16/11 20.00 u.
Oost-Vlaanderen

Tuupe tegoare mee Eddy Levis AIG/K VIV voordracht/ Gent vrijdag  24/11 19.45 u.
Oost-Vlaanderen toneel

Sinterklaasfeest AIG/ K VIV bezoek Sint Oostakker zondag  26/11 13.30 u.
Oost-Vlaanderen

7e FirW PhD Symposium UGent symposium Het Pand Gent woensdag 29/11

DECEMBER

Trevi milieuadvies & AIG/ K VIV bezoek Gentbrugge woensdag  06/12
Technologie Oost-Vlaanderen

JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING EN 
FEESTMAAL AIG

Onze jaarlijkse AIG-bijeenkomst zal terug
plaatsvinden in het restaurant ’t Boeren-
hof, Gentstraat 2 te Oostakker en dit

op vrijdagavond
9 februari 2007

Hou deze datum nu reeds
vrij in uw agenda!

Het volledige programma en de
uitnodiging zullen als bijlage van het
volgende AIG-nieuws nr. 72 van
1 januari 2007 verstuurd worden.

Vierende promoties

Jubilarissen van 75, 70, 60 en 50 jaar,
afgestudeerd in 

1931-1936-1946 en 1956

zullen speciaal gevierd worden. 

Om van de jaarlijkse bijeenkomst een
succes te maken nodigen wij u nu reeds
uit indien u afstudeerde in de jaren: 

1961 - 1966 - 1971 - 1976 - 1981 - 
1986 - 1991 - 1996 - 2001 - 2006.OPROEP VOORTREKKERS VIERENDE PROMOTIES

Er was eens een zomer waarin je leven een nieuwe wending nam; het lang begeerde diploma had je eindelijk op zak. Een
nieuwe wereld lag aan je voeten. Toen heb je dat waarschijnlijk (al dan niet uitbundig) gevierd.

Was dat de zomer van 2006, 2001, 1996, 1991, 1986, 1981, 1976, 1971, 1966 of 1961, dan viert AIG dit feestelijk; een unie-
ke kans om je collega’s van toen terug te zien en uitgebreid bij te praten.

Noteer alvast de datum in je agenda: vrijdagavond 9 februari 2007 in ’t Boerenhof te Oostakker.
De uitnodiging volgt in het AIG-nieuws nr. 72 van 1 januari 2007. Mocht je in afwachting toch reeds meer inlichtingen wen-
sen, dan kan je steeds terecht op het AIG-secretariaat.

AIG zorgt voor de praktische organisatie, administratie... Het motiveren van je jaargenoten daarentegen kunnen wij niet van
je overnemen. Wil je hierin graag een voortrekkersrol nemen, contacteer ons.

Graag nodigen wij ook de niet-leden van je afstudeerjaar uit: bezorg ons de adressen waarover je beschikt via e-mail
aig@kviv.be.

AIG-STICHTING

Prijs
Prof. D. De Meulemeester-Piot

LAATSTE OPROEP

De werken dienen uiterlijk op 
31/10/2006 

op het AIG-secretariaat toe te komen,
waar eveneens meer info kan bekomen
worden.

Het leven van de AIG
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AFDELING

Oost-Vlaanderen

e-mail: aig@kviv.be
fax: 09/223 65 78
tel.: 09/223 79 30
Info activiteiten via website www.kviv.be/oost-vlaanderen.

Bezoek Mercatormuseum

Informatie verzamelen van over de hele wereld zonder dat er
internet bestaat.  Kaarten maken zonder dat er vliegtuigen ter
beschikking zijn.  Mercator kon dat zoals U ziet in het aan hem
gewijde museum. Als bezoeker maken wij een historische
wandeling langs diverse ‘mijlpalen’ uit de geschiedenis van de
cartografie en het wereldbeeld. 
Onze deskundige gids prof. dr. Philippe De Maeyer verduide-
lijkt hierbij de rol van Mercator. Dank zij zijn toelichting zal
de schatkamer van Mercator met een uitgelezen selectie uit het
oeuvre van de 16de-eeuwse cartograaf een bijzondere openba-
ring zijn. En kunnen wij met meer kennis stilstaan bij de ori-
ginele en  gerestaureerde globes, de  blikvangers van de ten-
toonstelling. 

➡ Zondag 15 oktober om 14.00 u.
Mercatormuseum, Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas.
Ingang langs de museumtuin Zamanstraat (voetgangers) of
via de parking Zwijgershoek.
Prijs: 2,5 euro/p.p. lid - 5,00 euro/p.p. niet-lid.
Inschrijving  via website of e-mail en storting van het juiste
bedrag met vermelding “151006” op rkn. 447-0063091-63
van K VIV O.Vl..

Bezoek Eco Print Center 

Sinds april rollen dagelijks 75.000 tot 95.000 exemplaren van
De Morgen van de metershoge moderne drukpers zichtbaar
achter de enorme glaspartij van de nieuwe drukkerij van de
n.v. De Persgroep langs de E17 te Lokeren. In de komende
maanden wordt de drukcapaciteit nog uitgebreid voor het
afdrukken van o.a. Het Laatste Nieuws en drukorders van der-
den. Dhr. Wim Maes, technisch directeur, is dan ook terecht
fier op de wereldprimeur: voor het eerst worden hier groot-
schalig kranten gedrukt met een waterloze techniek. Voor het
gebruik van deze milieuvriendelijke pers en randtechnologie
ontving de drukkerij ecologiesteun van de Vlaamse regering.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 2 groepen van 25 perso-
nen. Deelname is gratis.

➡ Donderdag 26 oktober om 21.30 u.
Eco Print Center, Brandstraat 30, 9160 Lokeren. 
Inschrijving via website of e-mail

Bezoek IVAGO

Op initiatief van onze voorzitter werd recent een nieuwe AIG-
werkgroep rond elektriciteit en energie opgericht, met als primor-
diaal doel het stimuleren van de contacten tussen de faculteit, AIG
en alumni in deze professionele sector.
Op 27 oktober wordt in dit kader het eerste “terugkomevenement”
elektriciteit en energie georganiseerd in de gebouwen van IVAGO.

Ivago investeerde recent 34 miljoen euro in een nieuwxe installatie
die de recuperatie van de verbrandingsenergie moet bewerkstelli-
gen. Deze wordt eind september in dienst genomen, en wij zijn er
als een van de eersten bij om dit energierecuperatieproject van
dichtbij te leren kennen. Het bedrijfsbezoek wordt ingeleid door
Dhr. F. Van Ghijzeghem (Indaver, hoofdingenieur EMT) die ons de
problematiek van netkoppeling in detail zal toelichten.

Na het beozek van de installatie zullen de professoren Lieven Van-
develde en Alex Van den Bossche ingaan op de gevolgen van de
recente Bachelor-Master hervorming voor de ingenieursopleiding
in het vakgebied energie en elektriciteit. Het geheel wordt afgeslo-
ten met een receptie waar de aanwezige alumni de gelegenheid
krijgen elkaar, het AIG en de faculteit te “her-kennen”.

Programma:
Vrijdag 27 oktober bij IVAGO, Proeftuinstraat 43 te Gent.
15.00 u.: Ontvangst
15.30 u.: Voordracht F. Van Ghijzeghem, Indaver, hoofdir. EMT
16.30 u.: Bezoek installatie energierecuperatie IVAGO
17.30 u.: Toelichting faculteit: energie en elektriciteit, impact
Bachelor & Master hervorming, opleidingsevolutie
18.00 u.: Receptie.

Bezoek Somati 

Somati is de marktleider in België en belangrijke player op
internationaal vlak wat betreft branddetectie, brandbeveiliging
en brandbestreiding. Naast de eerste interventiemiddelen (o.a.
brandblussers, haspels, kasten, rookmelders, …) op kleine
schaal levert Somati tevens totaaloplossingen voor bedrijven,
m.n. compartimenteringen.

Bovendien rusten ze voertuigen zoals brandweerwagens, poli-
tiewagens en medische voertuigen uit met de nodige beveili-
ging om te kunnen opereren in de meest extreme omstandig-
heden. In de afdeling van Somati te Erembodegem kunnen we
kennis maken met de groep Somati, de diversiteit aan eerste
interventiemiddelen, technieken omtrent compartimentering
en de ombouw van een klassiek voertuig tot ultramodern uit-
gerust interventievoertuig.

➡ Dinsdag 7 november om 19.00 u. - einde rond 22.00 u.
Somati, Industrielaan 19, 9320 Erembodegem
Prijs: 3,00 euro/p.p. lid en gezin, 5,00 euro/p.p. niet-lid.
Inschrijving via website of e-mail en storting van het ver-
eiste bedrag met vermelding “071106” op rkn. 000-
1709173-33 van AIG O.Vl.

Voordracht “Nomen est Omen” door prof. Johan Taeldeman

In deze voordracht zal prof. Taeldeman uitwijden over het ont-
staan van familienamen, voornamen en bijnamen. Deze voor-
dracht wordt interactief opgebouwd zodat het onderzoek naar
de betekenis van de familienaam en voornaam van de aanwe-
zigheden of familieleden aan bod kan komen. Om deze reden
vragen wij bij de inschrijving ook de te onderzoeken familie-
naam of voornaam op te geven a.u.b. 

➡ Donderdag 16 november om 20.00 u.
Kapittelhuis, Lange Kruisstraat 4, Gent 
Inschrijven via website of mail.
Meer info via mbondroit@biac.be

Tuupe tegoare mee Eddy Levis

“Een vrèwe es een goe gerief moar... ge meugt da nie in huis
hèn” - vertelavond vol humor, gezelligheid en plezier. 
Tussen pot en pint legt Eddy Levis de relatie tussen de fabriek
en het Gentse dialect. De evolutie wordt geschetst van het ont-
staan en de groei van enkele typische volkswijken uit de 19de
eeuwse gordel rond Gent die mede aan de basis lagen van het
plat Gents, te weten de “Brugsche Puurte”, de “Muije” en “’t
Rabot”. Dit illustreert hij met een aantal “giestige”  fragmenten.

Aansluitend, na de pauze, neemt de humor de bovenhand in
“Een vrèwe es een goe gerief moar... ge meugt da nie in huis
hèn”. Hoe pra(a)t(t)en mannen over de vrouw, de liefde, het
huwelijk... (vrouwen natuurlijk toegelaten!).
Eddy Levis is voorzitter van “De Gentsche Sosseteit”, vereni-
ging voor het promoten en instandhouden van het Gentse dia-
lect, en auteur van diverse boeken zoals ‘Kaak, kaak, nen Twie-
dekker, Gentsche woorden en uitdrukkingen’ en ‘Leer Gents in
125 dagen’ aangevuld met ‘Den ABC van de Gentsche Fiesten’,

➡ Vrijdag 24 november om 19.45 u.
Crypte van het Lakenmetershuis, Vrijdagsmarkt 24,
Gent. Parkeergelegenheid in de parkeergarage van de
Vrijdagsmarkt (volg Parkeerroute, parking P1).
Prijs: 7,50 euro/p.p. (drankje inbegrepen).
Het maximum aantal deelnemers is beperkt. 
Inschrijven via website of e-mail. Inschrijving is pas
definitief na storting van het vereiste bedrag met vermelding
“241106” op rkn. 000-1709173-33 van AIG O.Vl.

Sinterklaasfeest

Ook dit jaar komt de Sint op bezoek bij K VIV Oost-Vlaanderen
en worden de kinderen (of kleinkinderen) t.e.m. 10 jaar, samen
met hun ouders (of grootouders) hierop verwacht. Elke kapoen
ontvangt persoonlijk een waardevol geschenk van de Sint, als-
mede een snoepzak. Na het bezoek worden de kinderen nog ver-
wend met gratis pannenkoeken en chocolademelk. De kinderen
worden verwacht tussen 13.30 u. en 14.00 u.. Het is voor de
organisatie aangenaam als iedereen op tijd is.

➡ Zondag 26 november vanaf 13.30 u. ‘t Boerenhof, Gent-
straat 2 te Oostakker. Aanmelding via website of e-mail ten
laatste op 15 november.
Meer info via thierry.heirbrant@lid.kviv.be

Bezoek aan Trevi milieuadvies & technologie 

Trevi milieuadvies & technologie werd opgericht in 1992 en
beschikt over een multidisciplinair team van meer dan 50 werk-
nemers waaronder milieuadviseurs, procesdeskundigen, pro-
grammeurs en installateurs. 
Daarnaast is Trevi ook het eerste bedrijf in Vlaanderen dat
beschikt over een prototypekeuring voor mestverwerking. We
bezoeken dit bedrijf, dat sedert 2 jaar zijn stek heeft gevonden
op de voormalige site van Trefil-Arbed, Dulle Grietlaan 17/1 in
Gentbrugge. 

➡ Woensdag 6 december ’s avonds. 
Het bezoek is gratis, doch inschrijven via antwoordformu-
lier is strikt noodzakelijk, met vermelding van de namen
van alle deelnemers en hun werkkring. 

ALUMNIDAG UGENT
21 oktober 2006

De vzw Alumni Universiteit Gent bestaat 20 jaar! Op 21 oktober
viert de vereniging, in samenwerking met de universitaire over-
heid, dit bijzonder jubileum tijdens een grootse alumnidag. Alle
leden, oud-studenten en sympathisanten zijn van harte welkom
op de diverse feestelijke activiteiten!

13.00 u. - 14.00 u.: ontvangst in het Peristylium.
14.00 u. -  17.30 u.: keuze uit:

- Wetenschapsroute (Aula): verschillende lezingen,
programma zie website.

- Museumroute (Het Pand en Ledeganck): programma zie 
website.

- Fietsroute (25 km): route zie website, hieronder vermeld.
18.00 u. - 19.00 u.: academische zitting (Aula)
19.00 u. -  …… : receptie

Permanente demonstraties: heel de namiddag in het Aula Café:
neusproef, computersimulaties brandontwikkeling, musicolo-
gie, online testmodules talenpractica, intelligent textiel, herken
de houtsoort, malsheid van vlees, microbiële brandstofcel, …
Animatie: straatmuziek met studentenfanfare, levende stand-
beelden.

Plaats: Aula UGent, Voldersstraat 9
Parking: Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25
Prijs: - leden vzw Alumni UGent en hun gezin: 6 euro/p.p.

- niet-leden: 12 euro/p.p.
Inschrijven en info: via www.UGent.be/alumnidag.
De inschrijving is pas definitief na storting op rkn. 448-
0034752-27 met vermelding “Alumnidag”.

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar
Oplage : 3.370 ex.
Redactie en v.u. 

Prof. dr. ir. P. DE BAETS 

AIG-Secretariaat 
Lange Kruisstraat 29 

9000 Gent
Tel.  09 223 79 30 
Fax. 09 223 65 78

e-mail: aig@kviv.be

Openingsuren kantoor: 
alle dagen van 9u  - 16u

gesloten op vrijdagnamiddag

Activiteiten Activiteiten
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AFDELING

Oost-Vlaanderen

e-mail: aig@kviv.be
fax: 09/223 65 78
tel.: 09/223 79 30
Info activiteiten via website www.kviv.be/oost-vlaanderen.

Bezoek Mercatormuseum

Informatie verzamelen van over de hele wereld zonder dat er
internet bestaat.  Kaarten maken zonder dat er vliegtuigen ter
beschikking zijn.  Mercator kon dat zoals U ziet in het aan hem
gewijde museum. Als bezoeker maken wij een historische
wandeling langs diverse ‘mijlpalen’ uit de geschiedenis van de
cartografie en het wereldbeeld. 
Onze deskundige gids prof. dr. Philippe De Maeyer verduide-
lijkt hierbij de rol van Mercator. Dank zij zijn toelichting zal
de schatkamer van Mercator met een uitgelezen selectie uit het
oeuvre van de 16de-eeuwse cartograaf een bijzondere openba-
ring zijn. En kunnen wij met meer kennis stilstaan bij de ori-
ginele en  gerestaureerde globes, de  blikvangers van de ten-
toonstelling. 

➡ Zondag 15 oktober om 14.00 u.
Mercatormuseum, Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas.
Ingang langs de museumtuin Zamanstraat (voetgangers) of
via de parking Zwijgershoek.
Prijs: 2,5 euro/p.p. lid - 5,00 euro/p.p. niet-lid.
Inschrijving  via website of e-mail en storting van het juiste
bedrag met vermelding “151006” op rkn. 447-0063091-63
van K VIV O.Vl..

Bezoek Eco Print Center 

Sinds april rollen dagelijks 75.000 tot 95.000 exemplaren van
De Morgen van de metershoge moderne drukpers zichtbaar
achter de enorme glaspartij van de nieuwe drukkerij van de
n.v. De Persgroep langs de E17 te Lokeren. In de komende
maanden wordt de drukcapaciteit nog uitgebreid voor het
afdrukken van o.a. Het Laatste Nieuws en drukorders van der-
den. Dhr. Wim Maes, technisch directeur, is dan ook terecht
fier op de wereldprimeur: voor het eerst worden hier groot-
schalig kranten gedrukt met een waterloze techniek. Voor het
gebruik van deze milieuvriendelijke pers en randtechnologie
ontving de drukkerij ecologiesteun van de Vlaamse regering.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 2 groepen van 25 perso-
nen. Deelname is gratis.

➡ Donderdag 26 oktober om 21.30 u.
Eco Print Center, Brandstraat 30, 9160 Lokeren. 
Inschrijving via website of e-mail

Bezoek IVAGO

Op initiatief van onze voorzitter werd recent een nieuwe AIG-
werkgroep rond elektriciteit en energie opgericht, met als primor-
diaal doel het stimuleren van de contacten tussen de faculteit, AIG
en alumni in deze professionele sector.
Op 27 oktober wordt in dit kader het eerste “terugkomevenement”
elektriciteit en energie georganiseerd in de gebouwen van IVAGO.

Ivago investeerde recent 34 miljoen euro in een nieuwxe installatie
die de recuperatie van de verbrandingsenergie moet bewerkstelli-
gen. Deze wordt eind september in dienst genomen, en wij zijn er
als een van de eersten bij om dit energierecuperatieproject van
dichtbij te leren kennen. Het bedrijfsbezoek wordt ingeleid door
Dhr. F. Van Ghijzeghem (Indaver, hoofdingenieur EMT) die ons de
problematiek van netkoppeling in detail zal toelichten.

Na het beozek van de installatie zullen de professoren Lieven Van-
develde en Alex Van den Bossche ingaan op de gevolgen van de
recente Bachelor-Master hervorming voor de ingenieursopleiding
in het vakgebied energie en elektriciteit. Het geheel wordt afgeslo-
ten met een receptie waar de aanwezige alumni de gelegenheid
krijgen elkaar, het AIG en de faculteit te “her-kennen”.

Programma:
Vrijdag 27 oktober bij IVAGO, Proeftuinstraat 43 te Gent.
15.00 u.: Ontvangst
15.30 u.: Voordracht F. Van Ghijzeghem, Indaver, hoofdir. EMT
16.30 u.: Bezoek installatie energierecuperatie IVAGO
17.30 u.: Toelichting faculteit: energie en elektriciteit, impact
Bachelor & Master hervorming, opleidingsevolutie
18.00 u.: Receptie.

Bezoek Somati 

Somati is de marktleider in België en belangrijke player op
internationaal vlak wat betreft branddetectie, brandbeveiliging
en brandbestreiding. Naast de eerste interventiemiddelen (o.a.
brandblussers, haspels, kasten, rookmelders, …) op kleine
schaal levert Somati tevens totaaloplossingen voor bedrijven,
m.n. compartimenteringen.

Bovendien rusten ze voertuigen zoals brandweerwagens, poli-
tiewagens en medische voertuigen uit met de nodige beveili-
ging om te kunnen opereren in de meest extreme omstandig-
heden. In de afdeling van Somati te Erembodegem kunnen we
kennis maken met de groep Somati, de diversiteit aan eerste
interventiemiddelen, technieken omtrent compartimentering
en de ombouw van een klassiek voertuig tot ultramodern uit-
gerust interventievoertuig.

➡ Dinsdag 7 november om 19.00 u. - einde rond 22.00 u.
Somati, Industrielaan 19, 9320 Erembodegem
Prijs: 3,00 euro/p.p. lid en gezin, 5,00 euro/p.p. niet-lid.
Inschrijving via website of e-mail en storting van het ver-
eiste bedrag met vermelding “071106” op rkn. 000-
1709173-33 van AIG O.Vl.

Voordracht “Nomen est Omen” door prof. Johan Taeldeman

In deze voordracht zal prof. Taeldeman uitwijden over het ont-
staan van familienamen, voornamen en bijnamen. Deze voor-
dracht wordt interactief opgebouwd zodat het onderzoek naar
de betekenis van de familienaam en voornaam van de aanwe-
zigheden of familieleden aan bod kan komen. Om deze reden
vragen wij bij de inschrijving ook de te onderzoeken familie-
naam of voornaam op te geven a.u.b. 

➡ Donderdag 16 november om 20.00 u.
Kapittelhuis, Lange Kruisstraat 4, Gent 
Inschrijven via website of mail.
Meer info via mbondroit@biac.be

Tuupe tegoare mee Eddy Levis

“Een vrèwe es een goe gerief moar... ge meugt da nie in huis
hèn” - vertelavond vol humor, gezelligheid en plezier. 
Tussen pot en pint legt Eddy Levis de relatie tussen de fabriek
en het Gentse dialect. De evolutie wordt geschetst van het ont-
staan en de groei van enkele typische volkswijken uit de 19de
eeuwse gordel rond Gent die mede aan de basis lagen van het
plat Gents, te weten de “Brugsche Puurte”, de “Muije” en “’t
Rabot”. Dit illustreert hij met een aantal “giestige”  fragmenten.

Aansluitend, na de pauze, neemt de humor de bovenhand in
“Een vrèwe es een goe gerief moar... ge meugt da nie in huis
hèn”. Hoe pra(a)t(t)en mannen over de vrouw, de liefde, het
huwelijk... (vrouwen natuurlijk toegelaten!).
Eddy Levis is voorzitter van “De Gentsche Sosseteit”, vereni-
ging voor het promoten en instandhouden van het Gentse dia-
lect, en auteur van diverse boeken zoals ‘Kaak, kaak, nen Twie-
dekker, Gentsche woorden en uitdrukkingen’ en ‘Leer Gents in
125 dagen’ aangevuld met ‘Den ABC van de Gentsche Fiesten’,

➡ Vrijdag 24 november om 19.45 u.
Crypte van het Lakenmetershuis, Vrijdagsmarkt 24,
Gent. Parkeergelegenheid in de parkeergarage van de
Vrijdagsmarkt (volg Parkeerroute, parking P1).
Prijs: 7,50 euro/p.p. (drankje inbegrepen).
Het maximum aantal deelnemers is beperkt. 
Inschrijven via website of e-mail. Inschrijving is pas
definitief na storting van het vereiste bedrag met vermelding
“241106” op rkn. 000-1709173-33 van AIG O.Vl.

Sinterklaasfeest

Ook dit jaar komt de Sint op bezoek bij K VIV Oost-Vlaanderen
en worden de kinderen (of kleinkinderen) t.e.m. 10 jaar, samen
met hun ouders (of grootouders) hierop verwacht. Elke kapoen
ontvangt persoonlijk een waardevol geschenk van de Sint, als-
mede een snoepzak. Na het bezoek worden de kinderen nog ver-
wend met gratis pannenkoeken en chocolademelk. De kinderen
worden verwacht tussen 13.30 u. en 14.00 u.. Het is voor de
organisatie aangenaam als iedereen op tijd is.

➡ Zondag 26 november vanaf 13.30 u. ‘t Boerenhof, Gent-
straat 2 te Oostakker. Aanmelding via website of e-mail ten
laatste op 15 november.
Meer info via thierry.heirbrant@lid.kviv.be

Bezoek aan Trevi milieuadvies & technologie 

Trevi milieuadvies & technologie werd opgericht in 1992 en
beschikt over een multidisciplinair team van meer dan 50 werk-
nemers waaronder milieuadviseurs, procesdeskundigen, pro-
grammeurs en installateurs. 
Daarnaast is Trevi ook het eerste bedrijf in Vlaanderen dat
beschikt over een prototypekeuring voor mestverwerking. We
bezoeken dit bedrijf, dat sedert 2 jaar zijn stek heeft gevonden
op de voormalige site van Trefil-Arbed, Dulle Grietlaan 17/1 in
Gentbrugge. 

➡ Woensdag 6 december ’s avonds. 
Het bezoek is gratis, doch inschrijven via antwoordformu-
lier is strikt noodzakelijk, met vermelding van de namen
van alle deelnemers en hun werkkring. 

ALUMNIDAG UGENT
21 oktober 2006

De vzw Alumni Universiteit Gent bestaat 20 jaar! Op 21 oktober
viert de vereniging, in samenwerking met de universitaire over-
heid, dit bijzonder jubileum tijdens een grootse alumnidag. Alle
leden, oud-studenten en sympathisanten zijn van harte welkom
op de diverse feestelijke activiteiten!

13.00 u. - 14.00 u.: ontvangst in het Peristylium.
14.00 u. -  17.30 u.: keuze uit:

- Wetenschapsroute (Aula): verschillende lezingen,
programma zie website.

- Museumroute (Het Pand en Ledeganck): programma zie 
website.

- Fietsroute (25 km): route zie website, hieronder vermeld.
18.00 u. - 19.00 u.: academische zitting (Aula)
19.00 u. -  …… : receptie

Permanente demonstraties: heel de namiddag in het Aula Café:
neusproef, computersimulaties brandontwikkeling, musicolo-
gie, online testmodules talenpractica, intelligent textiel, herken
de houtsoort, malsheid van vlees, microbiële brandstofcel, …
Animatie: straatmuziek met studentenfanfare, levende stand-
beelden.

Plaats: Aula UGent, Voldersstraat 9
Parking: Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25
Prijs: - leden vzw Alumni UGent en hun gezin: 6 euro/p.p.

- niet-leden: 12 euro/p.p.
Inschrijven en info: via www.UGent.be/alumnidag.
De inschrijving is pas definitief na storting op rkn. 448-
0034752-27 met vermelding “Alumnidag”.

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar
Oplage : 3.370 ex.
Redactie en v.u. 

Prof. dr. ir. P. DE BAETS 

AIG-Secretariaat 
Lange Kruisstraat 29 

9000 Gent
Tel.  09 223 79 30 
Fax. 09 223 65 78

e-mail: aig@kviv.be

Openingsuren kantoor: 
alle dagen van 9u  - 16u

gesloten op vrijdagnamiddag
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AIG.71.qxd  26-09-2006  09:55  Pagina 2



AIG-nieuws Nr. 71, 1 oktober 2006, pagina 4 AIG-nieuws Nr. 71, 1 oktober 2006, pagina 5

Gelukwensen aan de nieuw gepromoveerden
We verwelkomen een nieuwe lichting jonge collega’s! Zij behaalden na jaren van intense arbeid en van studentikoos vermaak
hun diploma van burgerlijk of bio-ingenieur. Een hoofdstuk is afgesloten en het scenario voor het nieuwe wordt geschreven.

K VIV en AIG willen u kansen aanreiken om het contact met oude studievrienden te verzekeren en nieuwe vriendschappen te
smeden. Hiervoor beschikken deze verenigingen over een smeltkroes waarin technische, culturele, sportieve, sociale interessen
opborrelen en uitkristalliseren tot een amalgaam van een 30-tal activiteiten per jaar. Iedereen is van harte uitgenodigd. 

Tot slot sluit AIG zich aan bij de vele felicitaties die de jonge collega’s in deze dagen mogen ontvangen. Moge de zoektocht van
de kersvers gepromoveerden naar een eerste job uitmonden in een boeiende functie die hun talrijke talenten tot ontplooiing laten
komen.

Studentenprijzen AIG

Op de Promotiezitting van 8 juli 2006 reikte de AIG traditiegetrouw de jaarlijkse studentenprijzen uit aan volgende laureaten voor
hun uitmuntende prestaties gedurende hun studietijd:

1) BOULVIN-VAN ENGELEN werd toegekend aan ir. Joris DEGROOTE, burgerlijk natuurkundig ingenieur, optie: toegepaste
natuurkunde.

2) ISABELLA VAN PORTUGAL werd toegekend aan ir. Frederik DE ROO, burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch inge-
nieur, optie: mechanische energietechniek.

Jozef Plateauprijs 2006

De Jozef Plateauprijs is een aanmoediging voor jonge ingenieurs die nog niet langer dan 3 jaar afgestudeerd zijn. Voor de prijs
komen afstudeerwerken of monografieën in aanmerking die handelen over een technisch-wetenschappelijk, mens- en/of milieu-
vriendelijk onderwerp.

Tijdens de promotiezitting van 8 juli werd de Jozef Plateauprijs 2006 plechtig uitgereikt aan

ir. Bram MINNAERT
voor zijn afstudeerwerk

“Ontwerp van een hardwareversneller voor de vergelijking van DNA-sequenties”

Promotoren: Prof. Dirk Stroobandt en Prof. Yves Van de Peer, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen.

* * *

Irs. Griet DE BACKER en Tina MERTENS, beiden b.b.ir. UGent Promotie 2005, wonnen de 3de K VIV-Ingenieursprijs, met hun
werk “Golfenergie op het Belgisch Continentaal Plat: droom of werkelijkheid?”

* * *

De SIDMAR-prijzen werden toegekend aan: ir. Joris DEGROOTE, ir. Hans DIERCKX en ir. Jeroen VAN WITTENBERGHE. 

De SOLVAY-prijzen werden toegekend aan: ir. Wouter FOUBERT en ir. Dagmar D’HOOGE.

PROMOTIE
FirW-UGent 2006

Dit jaar tellen we 324 nieuw gepr omoveerde burgerlijk
ingenieurs (geslaagden 1e en 2e zittijd) waarvan er 19 een
diploma behaalden met de grootste onderscheiding!

- Architectuur: 65

- Bouwkunde: 51

- Scheikunde: 18

- Natuurkunde: 23

- Materiaalkunde: 5

- Elektrotechniek: 38

- Werktuigk. Elektrotechniek : 79

- Computerwetenschappen: 45

VTK GALABAL
Vrijdag 24 november 2006

Met een frisse wind in de zeilen heeft de VTK beslist
dat het tijd was voor vernieuwing. 

Dit jaar heeft het prestigieuze VTK-galabal niet meer
plaats in de Salons Montovani, maar in de Eskimofa-
briek, een industriële en stijlvolle locatie die ons toe-
laat eens iets anders te doen. 
Natuurlijk zijn de klassiekers zoals het diner en de
champagnebar nog altijd van de partij, maar dit in een
volledig nieuwe setting. 

Vrijdag 24 november 2006.
Eskimofabriek, Wiedauwkaai 25, 9000 Gent
De uren liggen in feite nog niet volledig vast, maar dat
zal ongeveer 19.00 u. (diner) en 22.00 u. worden.

Foto:  ir . Frederik De Roo (laur eaat Prijs Isabella van Portugal), ir . Bram Minnaert (laur eaat J. Plateauprijs), pr of. dr. ir.
Daniël De Zutter (Decaan FirW UGent), prof. dr. Paul Van Cauwenberge (Rector Ugent), ir. Chris Claeys (voorzitter AIG) en ir.
Joris Degroote ( laureaat Prijs Boulvin-Van Engelen).

Het leven van de AIG Het leven van de AIG

Promotie 2006 en Professoren.
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Onderscheiden
Op het ‘6th International Symposium on Steel Bridges 2006’
in Praag (31/5 tot 2/6/06) werd één van de posters van onder-
zoeker Bart De Pauw en professor Philippe Van Bogaert
bekroond met de eerste plaats in de Steel Bridges Poster Com-
petition. Beiden zijn verbonden aan vakgroep Civiele Tech-
niek. 

Willem De Muynck heeft op het B-IWA (Belgian Committee
of the International Water Association) symposium van
12/6/06 de B-IWA posterprijs behaald voor de poster “Impro-
vement of concrete durability with the aid of bacteria” (W. De
Muynck, N. De Belie, W. Verstraete). De onderzoeker is ver-
bonden aan de vakgroep Bouwkundige Constructies van de
Faculteit Ingenieurswetenschappen.

In haar vergadering van 14/6/06 heeft de Joint Meeting van
RASAB (Royal Academies for Science and the Arts of Belgi-
um) prof. Ignace Lemahieu opgenomen als lid van het Natio-
nal Committee Biomedical Engineering en prof. Pascal Ver-
donck aangesteld als voorzitter van het National Committee
Biomedical Engineering.

Onderzoeker Tom Maertens heeft op the 13th International
Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techni-
ques and Applications (ASMTA2006) de Best Paper Award
gewonnen voor zijn bijdrage ‘A new dynamic priority scheme:
performance analysis’ (auteurs: T. Maertens, J. Walraevens,
M. Moeneclaey en H. Bruneel). Tom Maertens is als onder-
zoeker verbonden aan de vakgroep Telecommunicatie en
Informatieverwerking.

Gentse ingenieurs bekr oond voor onderzoek kunstmatige
organen
Ingenieurs van de ‘Car diovasculaire mechanica en Biovloei-
stofdynamica’ onderzoeksgroep UGent werken mee aan inter-
nationaal onderzoek naar het ontwikkelen en optimaliser en
van kunstmatige organen. Recent werd hun onderzoek over de
kunstnier en de biokunstlever bekroond op internationale con-
gressen.

De toenemende vergrijzing, de Westerse levensstijl en de bij-
horende opmars van onder meer diabetes, hypertensie en
hepatitis zorgen ervoor dat de nood aan orgaantransplantaties
de laatste jaren sterk gestegen is. Daartegenover staat dat het
aantal beschikbare donororganen voor transplantatie vrijwel
constant is gebleven. Daarom zijn wetenschappers over de
hele wereld al jaren op zoek naar een oplossing voor dit schrij-
nende probleem. Er zijn twee mogelijke onderzoekspistes.
Eén onderzoekspiste is die van de regeneratieve geneeskunde
en meer bepaald het gebruik van stamcellen. Dit is een relatief
nieuw vakgebied dat los van ethische kwesties nog ver van
praktische toepassing verwijderd is.
Een andere onderzoekspiste is die van de kunstmatige of arti-
ficiële organen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de kunst-
nier. Een patiënt met nierfalen wordt aangesloten op een dia-
lysetoestel waarbij zijn bloed wordt gezuiverd. Het doel is dus
om met een extern apparaat de functie van het falende orgaan
over te nemen. Voor de nier lukt dit al aardig. 
In de huidige praktijk worden patiënten met leverfalen gehol-
pen door het ontgiften van hun bloed met behulp van aange-

paste dialysesystemen in combinatie met bijkomende medica-
tie. In tegenstelling tot deze aanpak van een ‘kunstlever’ wer-
ken andere onderzoekers aan een biokunstlever. Hierbij wordt
een biologische component in het systeem geïntroduceerd, nl.
levercellen. Een biokunstlever is dus een uitwendig systeem
dat een biologische component (de levercellen) en een synthe-
tisch omhulsel (de bioreactor) op zulke wijze combineert dat
het de volledige leverfunctie kan ondersteunen of op termijn
zelfs geheel vervangen. Hoewel er reeds verschillende pogin-
gen ondernomen zijn om het nut en de efficiëntie van bio-
kunstlever te bewijzen, zijn de resultaten van studies waarin
deze apparaten klinisch worden toegepast ronduit teleurstel-
lend. Eén en ander kan verholpen worden door het ontwerp
van de biokunstlever zelf te optimaliseren. Het is bij deze laat-
ste stap dat ingenieurs van de UGent betrokken zijn.

Bijdrage van ingenieurs: Computational Fluid Dynamics
(CFD)
Dezelfde ingenieurstechnieken die anders ingezet worden om
pompen, vliegtuigvleugels of chemische reactoren te ontwik-
kelen, kunnen ook dienst doen om kunstmatige organen te ont-
werpen en bestaande designs verder te optimaliseren. State-of-
the-art computertechnieken kunnen ons hierbij helpen.
De onderzoeksgroep ‘Cardiovasculaire mechanica en Bio-
vloeistofdynamica’ van de vakgroep ‘Civiele Techniek’ heeft
een jarenlange traditie in de modellering van technische aspec-
ten van kunstorganen (kunstkleppen, kunstlong, kunstnier,
biokunstlever).

Modelleren van een kunstniertherapie
Geavanceerde CFD-modellen werden gebruikt voor de opti-
malisatie van de kunstniergeometrie. Door tevens de invloed
van de kunstniertherapie op de opslag en het transport van
toxische stoffen in de patiënt te bestuderen, kan men de effici-
ëntie van de behandeling van de patiënt voorspellen en verbe-
teren. Dit onderzoekswerk werd bekroond met de ‘Prix de la
Société de Biomécanique’ (Brussel 2005) en de ‘Presentation
Award’ (Engineering with Membranes, Camogli, Italië, 2005)

Modelleren van een bioartificiële lever
Ook recent doctoraatsonderzoek is een voorzetting van deze
onderzoekslijn, waarbij ditmaal de efficiëntiebepaling en -ver-
betering van biokunstlevers centraal staat. Aangezien levercel-
len één van de meest zuurstofverbruikende cellen in het men-
selijk lichaam zijn, werd een nieuw CFD-model ontwikkeld
om het zuurstoftransport en -verbruik in een biokunstlever te
bestuderen. Bovendien kan men door in het model enkele wer-
kingsparameters te wijzigen en verschillende strategieën om
de zuurstofbeschikbaarheid in de biokunstlever te verhogen,
virtueel uittesten. Dit onderzoekswerk werd recent bekroond
met een ‘ASAIO Outstanding Poster Presentation Award’
(American Society for Artificial Internal Organs, Chicago,
USA, juni 2006). Uiteindelijk kunnen de resultaten van dit
onderzoek de efficiëntie van biokunstlevers vergroten zodat
deze het stadium van klinische toepasbaarheid kan bereiken. 

Doctoraten aan de FirW
Info over de doctoraten: zie http://www.firw.ugent.be/docto-
raat > Doctoraten aan de FirW.

Permanente Vorming   

ICT systeembeheer
Veel bedrijven worden in toenemende mate afhankelijk van de goede werking van tal van computersystemen. Hierdoor worden steeds hogere eisen
gesteld aan de professionaliteit van de systeembeheerders. Toch hebben deze vaak geen formele opleiding in het systeembeheer genoten maar hun
kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de uitoefening van hun job. Zij zijn dikwijls ‘meegegroeid’ met de computerinfrastructuur .
Deze opleiding wil systeembeheerders, en personen die willen starten als systeembeheerder, inzicht bijbrengen in de basisprincipes van professioneel
systeembeheer, met nadruk op drie deelterreinen: een aantal juridische aspecten, managementaspecten en tactisch beheer. Er worden ook oefenin-
gensessies georganiseerd om de algemene principes te illustreren en waarin de cursist, onder begeleiding, een aantal experimenten kan uitvoeren. 
De opleiding omvat 4 modules. De lessen gaan door op dinsdag- en donderdagavond (start op 17 oktober 2006)

Hogere Cursus Energietechniek in gebouwen (i.s.m. Ti-KVIV)
Binnen de context van de nieuwe energieprestatieregelgeving voor gebouwen ‘EPB’ (Energieprestatie en Binnenklimaat) en de
fiscale maatregelen voor energiebesparende technieken in gebouwen ontstaan nieuwe verantwoordelijkheden, competenties en
specialisaties bij de bouwprofessional. De bouwheer moet beroep doen op een energieverslaggever en in het kader van de fisca-
le maatregelen en de energiecertificatie is er nood aan energiedeskundigen en –auditeurs. Deze opleiding richt zich tot verant-
woordelijken van bouwprojecten: architecten- en adviesbureaus, systeemfabrikanten, administraties, promotoren, REG-verant-
woordelijken,… Het betreft architecten, industrieel of burgerlijk ingenieurs met basiskennis in architectuur/bouwkunde of werk-
tuigkunde of elektrotechniek die zich willen bijscholen in het brede domein van energieprestaties van gebouwen.
Er wordt inzicht bijgebracht in de kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen, zowel bouw-
als installatietechnieken. Er worden methodes aangeleerd om het energieverbruik en de energieprestatie van gebouwen te evalueren.
Per thema wordt aandacht besteed aan ontwerpmethodes, relevante normverwijzingen, technologie en energetische prestaties. 
De opleiding bestaat uit 3 modules die plaatsvinden in Gent of Antwerpen. De opleiding start op 18 oktober 2006. 

Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie
Deze opleiding heeft tot doel aan de deelnemers een ‘state of the art’ te geven over de huidige kwaliteitsbenadering in de voe-
dingssector, de levensmiddelenwetgeving en daaropvolgend een praktijkgerichte opleiding te geven in de belangrijke en nieuw-
ste aspecten van kwaliteitszorgsystemen en voedselveiligheid.
De opleiding bestaat uit 5 modules en start op 17 oktober 2006. 

Expertisetechnieken
De opleiding richt zich tot aannemers, accountants, architecten, bouwkundigen, ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ...,
die in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als deskundige worden aangesteld of wensen te worden aan-
gesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen.
De technische aspecten van het deskundigenonderzoek worden behandeld op generieke wijze, los van enig vakspecialisme. Alle
stappen van het onderzoek worden aan de hand van getuigenissen van gespecialiseerde experts op praktische én gefundeerde
manier behandeld. Na het volgen van de opleiding zal de deskundige in staat zijn een verslag op te maken dat volledig aan de ver-
wachtingen van zijn opdrachtgevers beantwoordt.
De opleiding is ingedeeld in 6 modules en start op 14 november 2006.

Geplande opleidingen voor begin 2007
- Brandbeveiliging van gebouwen:  - Opleiding 1: Structurele aspecten (Eurocodes)

- Opleiding 2: Rook- en warmtebeheersing
- Documentverwerking
- Kunststoffen
- Praktijkgerichte statistiek
Meer informatie in het volgende nummer van AIG-nieuws en op de website van het IVPV!

Voor elke module kan afzonderlijk ingeschreven worden.
Alle programma’s laten toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te verwerven.
Voor alle opleidingen: informatie en inschrijving: www.ivpv.UGent.be

Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming, Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde.
Tel. 09 264 55 82 - fax: 09 264 56 05 - e-mail: ivpv@UGent.be 
Wij aanvaarden de opleidingscheques van het Vlaamse Gewest.
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Onderscheiden
Op het ‘6th International Symposium on Steel Bridges 2006’
in Praag (31/5 tot 2/6/06) werd één van de posters van onder-
zoeker Bart De Pauw en professor Philippe Van Bogaert
bekroond met de eerste plaats in de Steel Bridges Poster Com-
petition. Beiden zijn verbonden aan vakgroep Civiele Tech-
niek. 

Willem De Muynck heeft op het B-IWA (Belgian Committee
of the International Water Association) symposium van
12/6/06 de B-IWA posterprijs behaald voor de poster “Impro-
vement of concrete durability with the aid of bacteria” (W. De
Muynck, N. De Belie, W. Verstraete). De onderzoeker is ver-
bonden aan de vakgroep Bouwkundige Constructies van de
Faculteit Ingenieurswetenschappen.

In haar vergadering van 14/6/06 heeft de Joint Meeting van
RASAB (Royal Academies for Science and the Arts of Belgi-
um) prof. Ignace Lemahieu opgenomen als lid van het Natio-
nal Committee Biomedical Engineering en prof. Pascal Ver-
donck aangesteld als voorzitter van het National Committee
Biomedical Engineering.

Onderzoeker Tom Maertens heeft op the 13th International
Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techni-
ques and Applications (ASMTA2006) de Best Paper Award
gewonnen voor zijn bijdrage ‘A new dynamic priority scheme:
performance analysis’ (auteurs: T. Maertens, J. Walraevens,
M. Moeneclaey en H. Bruneel). Tom Maertens is als onder-
zoeker verbonden aan de vakgroep Telecommunicatie en
Informatieverwerking.

Gentse ingenieurs bekr oond voor onderzoek kunstmatige
organen
Ingenieurs van de ‘Car diovasculaire mechanica en Biovloei-
stofdynamica’ onderzoeksgroep UGent werken mee aan inter-
nationaal onderzoek naar het ontwikkelen en optimaliser en
van kunstmatige organen. Recent werd hun onderzoek over de
kunstnier en de biokunstlever bekroond op internationale con-
gressen.

De toenemende vergrijzing, de Westerse levensstijl en de bij-
horende opmars van onder meer diabetes, hypertensie en
hepatitis zorgen ervoor dat de nood aan orgaantransplantaties
de laatste jaren sterk gestegen is. Daartegenover staat dat het
aantal beschikbare donororganen voor transplantatie vrijwel
constant is gebleven. Daarom zijn wetenschappers over de
hele wereld al jaren op zoek naar een oplossing voor dit schrij-
nende probleem. Er zijn twee mogelijke onderzoekspistes.
Eén onderzoekspiste is die van de regeneratieve geneeskunde
en meer bepaald het gebruik van stamcellen. Dit is een relatief
nieuw vakgebied dat los van ethische kwesties nog ver van
praktische toepassing verwijderd is.
Een andere onderzoekspiste is die van de kunstmatige of arti-
ficiële organen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de kunst-
nier. Een patiënt met nierfalen wordt aangesloten op een dia-
lysetoestel waarbij zijn bloed wordt gezuiverd. Het doel is dus
om met een extern apparaat de functie van het falende orgaan
over te nemen. Voor de nier lukt dit al aardig. 
In de huidige praktijk worden patiënten met leverfalen gehol-
pen door het ontgiften van hun bloed met behulp van aange-

paste dialysesystemen in combinatie met bijkomende medica-
tie. In tegenstelling tot deze aanpak van een ‘kunstlever’ wer-
ken andere onderzoekers aan een biokunstlever. Hierbij wordt
een biologische component in het systeem geïntroduceerd, nl.
levercellen. Een biokunstlever is dus een uitwendig systeem
dat een biologische component (de levercellen) en een synthe-
tisch omhulsel (de bioreactor) op zulke wijze combineert dat
het de volledige leverfunctie kan ondersteunen of op termijn
zelfs geheel vervangen. Hoewel er reeds verschillende pogin-
gen ondernomen zijn om het nut en de efficiëntie van bio-
kunstlever te bewijzen, zijn de resultaten van studies waarin
deze apparaten klinisch worden toegepast ronduit teleurstel-
lend. Eén en ander kan verholpen worden door het ontwerp
van de biokunstlever zelf te optimaliseren. Het is bij deze laat-
ste stap dat ingenieurs van de UGent betrokken zijn.

Bijdrage van ingenieurs: Computational Fluid Dynamics
(CFD)
Dezelfde ingenieurstechnieken die anders ingezet worden om
pompen, vliegtuigvleugels of chemische reactoren te ontwik-
kelen, kunnen ook dienst doen om kunstmatige organen te ont-
werpen en bestaande designs verder te optimaliseren. State-of-
the-art computertechnieken kunnen ons hierbij helpen.
De onderzoeksgroep ‘Cardiovasculaire mechanica en Bio-
vloeistofdynamica’ van de vakgroep ‘Civiele Techniek’ heeft
een jarenlange traditie in de modellering van technische aspec-
ten van kunstorganen (kunstkleppen, kunstlong, kunstnier,
biokunstlever).

Modelleren van een kunstniertherapie
Geavanceerde CFD-modellen werden gebruikt voor de opti-
malisatie van de kunstniergeometrie. Door tevens de invloed
van de kunstniertherapie op de opslag en het transport van
toxische stoffen in de patiënt te bestuderen, kan men de effici-
ëntie van de behandeling van de patiënt voorspellen en verbe-
teren. Dit onderzoekswerk werd bekroond met de ‘Prix de la
Société de Biomécanique’ (Brussel 2005) en de ‘Presentation
Award’ (Engineering with Membranes, Camogli, Italië, 2005)

Modelleren van een bioartificiële lever
Ook recent doctoraatsonderzoek is een voorzetting van deze
onderzoekslijn, waarbij ditmaal de efficiëntiebepaling en -ver-
betering van biokunstlevers centraal staat. Aangezien levercel-
len één van de meest zuurstofverbruikende cellen in het men-
selijk lichaam zijn, werd een nieuw CFD-model ontwikkeld
om het zuurstoftransport en -verbruik in een biokunstlever te
bestuderen. Bovendien kan men door in het model enkele wer-
kingsparameters te wijzigen en verschillende strategieën om
de zuurstofbeschikbaarheid in de biokunstlever te verhogen,
virtueel uittesten. Dit onderzoekswerk werd recent bekroond
met een ‘ASAIO Outstanding Poster Presentation Award’
(American Society for Artificial Internal Organs, Chicago,
USA, juni 2006). Uiteindelijk kunnen de resultaten van dit
onderzoek de efficiëntie van biokunstlevers vergroten zodat
deze het stadium van klinische toepasbaarheid kan bereiken. 

Doctoraten aan de FirW
Info over de doctoraten: zie http://www.firw.ugent.be/docto-
raat > Doctoraten aan de FirW.

Permanente Vorming   

ICT systeembeheer
Veel bedrijven worden in toenemende mate afhankelijk van de goede werking van tal van computersystemen. Hierdoor worden steeds hogere eisen
gesteld aan de professionaliteit van de systeembeheerders. Toch hebben deze vaak geen formele opleiding in het systeembeheer genoten maar hun
kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de uitoefening van hun job. Zij zijn dikwijls ‘meegegroeid’ met de computerinfrastructuur .
Deze opleiding wil systeembeheerders, en personen die willen starten als systeembeheerder, inzicht bijbrengen in de basisprincipes van professioneel
systeembeheer, met nadruk op drie deelterreinen: een aantal juridische aspecten, managementaspecten en tactisch beheer. Er worden ook oefenin-
gensessies georganiseerd om de algemene principes te illustreren en waarin de cursist, onder begeleiding, een aantal experimenten kan uitvoeren. 
De opleiding omvat 4 modules. De lessen gaan door op dinsdag- en donderdagavond (start op 17 oktober 2006)

Hogere Cursus Energietechniek in gebouwen (i.s.m. Ti-KVIV)
Binnen de context van de nieuwe energieprestatieregelgeving voor gebouwen ‘EPB’ (Energieprestatie en Binnenklimaat) en de
fiscale maatregelen voor energiebesparende technieken in gebouwen ontstaan nieuwe verantwoordelijkheden, competenties en
specialisaties bij de bouwprofessional. De bouwheer moet beroep doen op een energieverslaggever en in het kader van de fisca-
le maatregelen en de energiecertificatie is er nood aan energiedeskundigen en –auditeurs. Deze opleiding richt zich tot verant-
woordelijken van bouwprojecten: architecten- en adviesbureaus, systeemfabrikanten, administraties, promotoren, REG-verant-
woordelijken,… Het betreft architecten, industrieel of burgerlijk ingenieurs met basiskennis in architectuur/bouwkunde of werk-
tuigkunde of elektrotechniek die zich willen bijscholen in het brede domein van energieprestaties van gebouwen.
Er wordt inzicht bijgebracht in de kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen, zowel bouw-
als installatietechnieken. Er worden methodes aangeleerd om het energieverbruik en de energieprestatie van gebouwen te evalueren.
Per thema wordt aandacht besteed aan ontwerpmethodes, relevante normverwijzingen, technologie en energetische prestaties. 
De opleiding bestaat uit 3 modules die plaatsvinden in Gent of Antwerpen. De opleiding start op 18 oktober 2006. 

Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie
Deze opleiding heeft tot doel aan de deelnemers een ‘state of the art’ te geven over de huidige kwaliteitsbenadering in de voe-
dingssector, de levensmiddelenwetgeving en daaropvolgend een praktijkgerichte opleiding te geven in de belangrijke en nieuw-
ste aspecten van kwaliteitszorgsystemen en voedselveiligheid.
De opleiding bestaat uit 5 modules en start op 17 oktober 2006. 

Expertisetechnieken
De opleiding richt zich tot aannemers, accountants, architecten, bouwkundigen, ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ...,
die in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als deskundige worden aangesteld of wensen te worden aan-
gesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen.
De technische aspecten van het deskundigenonderzoek worden behandeld op generieke wijze, los van enig vakspecialisme. Alle
stappen van het onderzoek worden aan de hand van getuigenissen van gespecialiseerde experts op praktische én gefundeerde
manier behandeld. Na het volgen van de opleiding zal de deskundige in staat zijn een verslag op te maken dat volledig aan de ver-
wachtingen van zijn opdrachtgevers beantwoordt.
De opleiding is ingedeeld in 6 modules en start op 14 november 2006.

Geplande opleidingen voor begin 2007
- Brandbeveiliging van gebouwen:  - Opleiding 1: Structurele aspecten (Eurocodes)

- Opleiding 2: Rook- en warmtebeheersing
- Documentverwerking
- Kunststoffen
- Praktijkgerichte statistiek
Meer informatie in het volgende nummer van AIG-nieuws en op de website van het IVPV!

Voor elke module kan afzonderlijk ingeschreven worden.
Alle programma’s laten toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te verwerven.
Voor alle opleidingen: informatie en inschrijving: www.ivpv.UGent.be

Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming, Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde.
Tel. 09 264 55 82 - fax: 09 264 56 05 - e-mail: ivpv@UGent.be 
Wij aanvaarden de opleidingscheques van het Vlaamse Gewest.
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België - Belgique
P.B.
B/43

■ E D I T O R I A A L 

Durven denken

‘Durven denken’ staat als slogan op de gr ote borden aan de omheining van de
nieuwbouwwerf in de Sint-Pietersnieuwstraat. Dit bouwproject zal het rectoraat
en het ons vertrouwde Technicum verbinden.

Durven denken was het motto waar onder begin juli 272 bur gerlijke ingenieurs
afstudeerden, nog volgens het klassieke programma, maar toch reeds herschoeid
werd op het stramien van de nieuwe BAMA-structuur . Deze slogan kwam ook
terug in de verschillende speeches op de plechtige pr omotiezitting bovenop de
accentuering van de hoge kwaliteit die de Gentse universiteit nastr eeft in haar
opleidingen. Dit was 25 jaar geleden niet anders en het blijft een cruciaal str e-
ven, dat de waarde van ons diploma blijvend onderbouwt.

Durven denken is ook wat het K VIV -bestuur doet bij zijn herpositionnering in
het snel wijzigende universitair e landschap. AIG houdt eveneens een denkoefe-
ning over haar toekomst. Met een uitgebr eid dagelijks bestuur gaan we ons
bezinnen in een workshop eind september.

Durven denken leidde tot een nieuw AIG-werkgroepje ‘energie en elektriciteit’.
Op 27 oktober plannen we, als eerste initiatief van deze werkgr oep,  een bezoek
aan de ener getisch geoptimaliseer de huisvuilverbrandingsinstallaties van
IVAGO. Gericht op een cluster van vakgroepen streven we naar een nauwer con-
tact tussen de universiteit, de pr ofessoren en de alumni die op deze domeinen
professioneel actief zijn. We hopen hieruit een jaarlijks “terugkomevenement” te
laten groeien voor de betrokken vakgroepen van de faculteit. We beogen met der-
gelijk initiatief de contacten met het  uitgebr eide korps van 150 docenten in de
ingenieurswetenschappen te verbr eden. Hiermee hopen we ook jong-afgestu-
deerden en laatstejaars aan te spr eken. Het gr oepje wordt getrokken door ons
AIG-bestuurslid Francis Van Parys, samen met de professoren Alex Van den Bos-
sche en Lieven Vandevelde.

Bij deze ook een warme oproep om deel te nemen aan het jaarlijks VTK-bal op
24 november, dat in een nieuw kleedje wordt gestoken (info in dit blad).

Daarnaast hopen we jullie talrijk te mogen begr oeten op de algemene Alumni-
dag van zaterdag 21 oktobervan de UGent, ter vervanging van de AIG-dag (info
in dit blad).

En verder zouden we willen vragen: durf denken met ons!  
Stuur ons uw suggesties voor een toekomstig AIG en we lezen graag uw mening
op ons bekend adres: aig@kviv.be. De drempel kan niet lager zijn.

ir. Chris Claeys
Voorzitter AIG
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Activiteit Afdeling Soort Waar Datum Uur

OKTOBER

Mercatormuseum AIG/ K VIV cultureel Sint-Niklaas zondag  15/10 14.00 u.
Oost-Vlaanderen

Alumnidag UG ent/AIG cultureel Gent zaterdag 21/10 13.00 u.

Eco Print Center AIG/ K VIV bezoek Lokeren donderdag  26/10 21.30 u.
Oost-Vlaanderen

IVAGO AIG bezoek & Gent vrijdag 27/10 15.00 u. 
voordracht

NOVEMBER

Somati AIG/ K VIV bezoek Erembodegem dinsdag  01/11 19.00 u.
Oost-Vlaanderen

“Nomen est Omen” AIG/ K VIV voordracht Gent donderdag  16/11 20.00 u.
Oost-Vlaanderen

Tuupe tegoare mee Eddy Levis AIG/K VIV voordracht/ Gent vrijdag  24/11 19.45 u.
Oost-Vlaanderen toneel

Sinterklaasfeest AIG/ K VIV bezoek Sint Oostakker zondag  26/11 13.30 u.
Oost-Vlaanderen

7e FirW PhD Symposium UGent symposium Het Pand Gent woensdag 29/11

DECEMBER

Trevi milieuadvies & AIG/ K VIV bezoek Gentbrugge woensdag  06/12
Technologie Oost-Vlaanderen

JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING EN 
FEESTMAAL AIG

Onze jaarlijkse AIG-bijeenkomst zal terug
plaatsvinden in het restaurant ’t Boeren-
hof, Gentstraat 2 te Oostakker en dit

op vrijdagavond
9 februari 2007

Hou deze datum nu reeds
vrij in uw agenda!

Het volledige programma en de
uitnodiging zullen als bijlage van het
volgende AIG-nieuws nr. 72 van
1 januari 2007 verstuurd worden.

Vierende promoties

Jubilarissen van 75, 70, 60 en 50 jaar,
afgestudeerd in 

1931-1936-1946 en 1956

zullen speciaal gevierd worden. 

Om van de jaarlijkse bijeenkomst een
succes te maken nodigen wij u nu reeds
uit indien u afstudeerde in de jaren: 

1961 - 1966 - 1971 - 1976 - 1981 - 
1986 - 1991 - 1996 - 2001 - 2006.OPROEP VOORTREKKERS VIERENDE PROMOTIES

Er was eens een zomer waarin je leven een nieuwe wending nam; het lang begeerde diploma had je eindelijk op zak. Een
nieuwe wereld lag aan je voeten. Toen heb je dat waarschijnlijk (al dan niet uitbundig) gevierd.

Was dat de zomer van 2006, 2001, 1996, 1991, 1986, 1981, 1976, 1971, 1966 of 1961, dan viert AIG dit feestelijk; een unie-
ke kans om je collega’s van toen terug te zien en uitgebreid bij te praten.

Noteer alvast de datum in je agenda: vrijdagavond 9 februari 2007 in ’t Boerenhof te Oostakker.
De uitnodiging volgt in het AIG-nieuws nr. 72 van 1 januari 2007. Mocht je in afwachting toch reeds meer inlichtingen wen-
sen, dan kan je steeds terecht op het AIG-secretariaat.

AIG zorgt voor de praktische organisatie, administratie... Het motiveren van je jaargenoten daarentegen kunnen wij niet van
je overnemen. Wil je hierin graag een voortrekkersrol nemen, contacteer ons.

Graag nodigen wij ook de niet-leden van je afstudeerjaar uit: bezorg ons de adressen waarover je beschikt via e-mail
aig@kviv.be.

AIG-STICHTING

Prijs
Prof. D. De Meulemeester-Piot

LAATSTE OPROEP

De werken dienen uiterlijk op 
31/10/2006 

op het AIG-secretariaat toe te komen,
waar eveneens meer info kan bekomen
worden.

Het leven van de AIG
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