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EDITORIAAL

NIEUWE UITDAGINGEN
Op het moment dat ik dit voorwoord aan het schrijven ben, beraadt de overheid zich over de te nemen maatregelen om de vierde coronagolf in te tomen. Als faculteit hopen we dat onze on campus lesactiviteiten niet
geschrapt worden.
Alhoewel we – en dan bedoel ik de docenten, het assisterend en technisch personeel maar ook de studenten – ons het vorige academiejaar relatief goed uit de slag hebben getrokken met het online onderwijs, leerden de voorbije weken ons vooral de meerwaarde van het
on campus onderwijs herontdekken. Niettemin zullen we de door
de overheid gevraagde maatregelen opvolgen om besmettingen te
beperken, in het belang van onze studenten en medewerkers, maar
ook om de druk in de ziekenhuizen te helpen verlichten.
Maandag 15 november laatstleden zouden we in het Onze-LieveVrouw ziekenhuis van Aalst onze Engineers of the Year 2020 en 2021
in de bloemetjes gezet hebben. Prof. dr. Frank Nobels zou ons als
gastspreker zijn inzichten hebben gedeeld over de inzet van nieuwe
technologie in de behandeling van diabetes. De coronacijfers noopten ons echter tot uitstel, maar niet tot afstel. Dit evenement vormt
immers samen met Update@Campus, TechBoost en Captains of the
Industry een geheel aan activiteiten in co-organisatie tussen onze
faculteit en haar alumnivereniging, waarbij telkens vanuit een verschillend oogpunt de impact van innovatief wetenschappelijk onderzoek wordt aangetoond.
Innovatief onderzoek is van levensbelang om het hoofd te bieden
aan de belangrijke uitdagingen van vandaag en morgen, zoals bijvoorbeeld het mobiliteitsvraagstuk, het energievraagstuk, het milieuen klimaatvraagstuk en de gezondheidszorg. Het is zonneklaar dat
deze vraagstukken dermate complex zijn dat ze om een multidisciplinaire aanpak vragen. Dat ingenieursaspecten een deel van de oplossing zullen zijn, staat als een paal boven water. Via haar onderzoek
draagt ook onze faculteit hiertoe bij zoals u kan nagaan in de facultaire nieuwsberichten en in het bijzonder in de aangekondigde doctoraatsverdedigingen.

stimulerende onderwijsomgeving omvat ook auditoria, leslokalen,
projectruimtes, studieruimtes en ontmoetingsruimtes. Daarom onderzoekt de faculteit de mogelijkheid tot het opbouwen van deze onderwijsfaciliteiten op de Technologiecampus te Zwijnaarde. In eenzelfde
beweging is de faculteit bijzonder actief in het bedenken van een goed
mobiliteitsplan voor deze campus. Prof. Koen De Bosschere wil de
campus Zwijnaarde binnen handbereik brengen van het Station GentSint-Pieters en het Gents stadscentrum door middel van een goed
doordachte verbinding voor fiets, tram en auto. Zijn plan wordt in
elk geval door de universiteit en de actiegroep ‘Toekomst van Zwijnaarde’ goed onthaald.
En nu ik bijna aan het slot van dit woordje ben gekomen, verneem ik
via de pers het verdict: we zullen onze sociale contacten wat moeten
terugschroeven in de komende weken. Laat ons die tijd gebruiken
om het eindejaar rustig door te brengen met wie ons lief is! Ik wens
u allen een gelukkige kersttijd, vreugdevolle eindejaarsdagen en een
hoopvolle jaarovergang toe!

Patrick De Baets
Decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Op onderwijsvlak zal de faculteit vanaf volgend jaar meewerken
aan het door de UGent gelanceerde ‘APOLLO 8-project ’ (staat
voor Ambitieus Programma voor toekomstgericht Online/blended &
Levenslang Leren) dat met een nieuwe onderwijsvisie de studenten
wil voorbereiden op de uitdagingen ten gevolge van sociale, economische, ecologische, technologische en demografische veranderingen. Hierbij staan een 8-tal doelstellingen voorop, zoals onder andere
het uitwerken van een gerationaliseerd en geoptimaliseerd toekomstgericht opleidingsaanbod, het aanmoedigen van levenslang leren, het
bouwen aan een tweede generatie digitale leeromgeving, het ontwikkelen van virtual science labs en het inzetten op een doordachte mix
van online en on campus onderwijs.
Goed onderwijs vergt inderdaad een goede infrastructuur. En dan
denk ik niet alleen aan goede IT-infrastructuur. Een inspirerende en
AIG-NIEUWS | januari 2022
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ENGINEER OF THE YEAR

AIG ENGINEER OF THE YEAR
2021: DANAË DELBEKE
Danaë Delbeke werd verkozen tot ‘AIG Engineer of the Year 2021’.
Volgens de jury is deze titel meer dan verdiend omdat ze haar kennis
inzet om gezondheidsproblemen de wereld uit te helpen door middel
van technologie.

Gefeliciteerd met je titel van ‘AIG Engineer
of the Year 2021’! Vorig jaar maakte je ook
al deel uit van ‘de 50 meeste inspirerende
Belgische vrouwen in de technologie ’Wat
doet dat met een mens’, al die erkenning?
“Het is een hele eer deze prestigieuze erkenningen te mogen ontvangen. Ik neem de prijs maar
al te graag in ontvangst, maar deel ze meteen
graag met mijn team en investors zonder wie de
ontwikkeling van ons baanbrekend product niet
mogelijk zou zijn. De creativiteit, het enthousiasme en de volharding van de hele Indigo community zijn een sine qua non.”
Was dat een kinderdroom om gezondheidsproblemen de wereld uit te helpen of is je
engagement op latere leeftijd ontstaan?
“Indigo is opgericht op de snijlijn van 2 fascinaties: licht en impact. Licht als bron van leven
inzetten om deze wereld een nog betere plaats
te maken is wat mij drijft. In vele gesprekken met
mensen met diabetes merkte ik al gauw dat onze
lichtsensor hun levenskwaliteit substantieel kan
verbeteren. Dit besef is voor mij de motor om het
onmogelijke mogelijk te maken.”
Je hebt een oplossing gevonden die het
leven van de half miljard mensen met
diabetes heel wat kan vergemakkelijken. Wat heb je juist ontwikkeld?
“We ontwikkelden een heel kleine sensor die
onder de huid van mensen die met diabetes
leven wordt ingebracht. Zo hoeven mensen
met diabetes zich niet langer in hun vinger te
prikken of met een pleister op hun arm rond te
lopen om hun bloedsuikerspiegel te meten. Ze
krijgen die informatie door een onderhuids ingebrachte sensor die met behulp van licht meet.
Een lichtbron op de sensor-chip stuurt licht door
het lichaamsvocht en afhankelijk van welke
golflengtes of kleuren in zekere mate geabsorbeerd worden, kan het glucosegehalte bepaald
worden.
De sensorchip stuurt de concentratiewaarden
ogenblikkelijk draadloos naar een ontvanger
ter grootte van een USB-stick in de broekzak
of handtas. Die stuurt de data naar een smartphone, die waarschuwt als de glucosewaarden
afwijken.

Franky Verdickt © Indigo
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Naast het grote voordeel dat de gebruiker geen
toestel op de huid hoeft te dragen (no bodyworn device), is onze oplossing ook vanuit klinisch en medisch standpunt een gamechanger:

wij meten niet alleen glucose maar ook andere
metabolieten zoals lactaat en ketonen, waardoor
de gebruiker zijn of haar diabetes nog beter zal
kunnen managen.”

Knap! Kan ik dit vandaag al laten inplanten?

Is dat allemaal nieuwe technologie?

Kan dit implantaat ook helpen om het
glucosegehalte bij te sturen?

“Het hart van de sensor is nanofotonica, een
innovatieve technologie die we ontwikkeld
hebben samen met Imec en de Universiteit Gent.
We brengen op een kleine chip een complex
optisch systeem samen dat bestaat uit fotonica, elektronica, nieuwe materialen en hightech
waarvan de werking bewezen is. De combinatie en integratie van deze multidisciplinaire hightech is de grote uitdaging en is ook waarin we
sterk zijn.”

“Vandaag kan dit nog niet maar we hopen
de sensor tegen 2024 op de markt te
hebben. Nog even geduld dus.”

“Wanneer we de komende jaren in klinische studies samen met medische experts en mensen
met diabetes succesvol kunnen aantonen dat
we accuraat glucose, ketonen en lactaat kunnen
meten, dan is de volgende stap een integratie
met insulinepomp.”

“Ik krijg energie van problemen oplossen en fotonica en heb
licht en kleuren altijd fascinerend
gevonden. We gebruiken licht om
van de wereld een mooiere plek te
maken.”

Waarom heet je bedrijf Indigo?

Disclaimer: NOT FDA cleared, NOT CE-marked.
Product under clinical investigation.
Product not available on the market, not for sale.

Waarom licht gebruiken?
“Eigenlijk is spectroscopie, licht sturen door een
medium en zo meten wat in het medium zit, een
heel oude technologie. Spectroscopie wordt
veelvuldig gebruikt in klinische en medische
labo’s voor het vaststellen van concentraties in
bloed, plasma, urine.
Maar we weten dat spectrale metingen door
de huid om glucose te meten niet mogelijk zijn
omdat de huid een te grote ruisfactor is om het
bijzonder kleine glucose signaal nog te kunnen
resolveren.
De oplossing ligt voor de hand wanneer nanofotonica je niet onbekend is: een spectroscopische sensor onder de huid laat toe accuraat concentraties vast te stellen zonder door de huid te
moeten meten.”

“De meettechnologie die we gebruiken is gebaseerd op fotonica, een zijtak van de elektronica
op basis van licht. Vandaar ‘Indigo’, de kleur die
zijn naam kreeg toen Isaac Newton het lichtspectrum opdeelde. Toen hij het spectrum identificeerde, vond hij eerst de hoofdkleuren. Maar dat
waren er maar zes, terwijl alles om zeven draait,
vond Newton. Zeven dagen. Zeven muzieknoten. En dus voegde hij er een zevende kleur aan
toe, indigo, die de fractie van het licht compleet
maakt. Indigo maakte het spectrum perfect. Dat
is wat wij willen doen voor mensen met diabetes. Dankzij licht het leven van mensen met diabetes perfectioneren. Of toch op zijn minst verbeteren.”

Haar gigantische lichtprojecten zijn mogelijk
door dezelfde principes die wij op onze implanteerbare chips hebben geïntegreerd. Twee totaal
verschillende applicaties, maar beiden gebruiken
we licht om van de wereld een mooiere plek te
maken. Roots zitten er dan misschien toch voor
iets tussen? “
Dit is het eerste project dat je zelf leidt.
Waarom net dit?
“Een succesvol project vereist een getalenteerd
team, een geëngageerd investeringsteam, kapitaal, een gamechanging technologie en een
nood of vraag voor je product. Indigo checks all
the boxes. Ik heb er geen moment aan getwijfeld
om mij voor dit project te smijten.”
Je bent mama van drie tieners. Hoe
krijg je dat allemaal gecombineerd?
“De impact die Indigo kan teweeg brengen is een
ongelofelijke drijfveer. Hoe fantastisch is het niet
de kans te krijgen om aan een product te werken
dat potentieel miljoenen mensen vooruit helpt?
Maar ik moet bekennen dat ik drie fantastische
kinderen en een partner heb die me op alle vlak
inspireren en me kracht geven, eerder dan ontnemen. Het omgekeerde geldt ook: als moeder/
ondernemer inspireer ik hen, de jonge generatie.
Een prijs als deze gebruik ik dan ook maar al te
graag om de inspiratiebron voor veel jongeren te
zijn: omarm je interesses en realiseer je droom!”
Ik merk het, het is waar wat ze zeggen:
een ingenieur kan alles. Bedankt voor
dit interview en bedankt voor jouw
engagement om de wereld gezonder te
maken!

Je lag aan de basis van meerdere academische spin-off startups in lichttechnologie
(e.g. Luceda, Caliopa, Com&Sens, Indigo,
Sentea, AntelopeDx) en je hebt een resem
patenten op je naam staan. Vanwaar je
ondernemingsdrang? West-Vlaamse roots?
“Zoals daarnet reeds kort aangehaald, krijg ik
energie van problemen oplossen en fotonica.
Ik heb licht en kleuren gewoon altijd heel fascinerend gevonden. Wat is een regenboog?
Waarom is de hemel blauw? Hoe werkt fotosynthese? Waar die interesse precies is geboren, weet ik niet. Hoewel, misschien zit het in
mijn DNA. Mijn zus Daphne Delbeke maakt
met haar bedrijf Magic Monkey installaties voor
de verlichting van architecturale bouwwerken.

Danaë Delbeke
Ze studeerde in 1997 af aan de
UGent als burgerlijk ingenieur elektrotechniek en doctoreerde daarna
in de fotonica (UGent, 2002).
Ze is CEO van Indigo (spin-off UGent)
en pionier in de strijd tegen diabetes.

AIG-NIEUWS | januari 2022

5

INNOVATIEF ONDERZOEK

HOOFDPIJN OPVOLGEN VIA SENSORDATA
MBRAIN COMBINEERT MACHINE LEARNING EN SEMANTISCHE WEBTECHNOLOGIE

Hoofdpijn is een problematiek die bij quasi elke mens gedurende de levensloop wel eens voorkomt. Hoofdpijn omvat
verschillende aandoeningen waarvan spanningshoofdpijn en migraine de meest frequente zijn. In Vlaanderen en Brussel
houdt migraine werknemers jaarlijks 1.150.000 dagen thuis van het werk.
Er bestaan helaas geen klinisch bruikbare
biomarkers om een hoofdpijndiagnose op
te baseren. De diagnose berust louter op de
resultaten van een zeer uitgebreid vraagen antwoordgesprek met de neuroloog, tijdens sporadische consultaties. Daarnaast
wordt soms een dagboek bijgehouden waar
de patiënt de frequentie van de aanvallen
noteert.Tijdens dit gesprek probeert de patiënt samen met de arts te achterhalen welke
levensstijlfactoren mogelijks een invloed
hebben op zijn/haar hoofdpijn.
Elk van deze stappen is echter gebaseerd
op zelfrapportering van de hoofdpijn door
de patiënt.
Wearables kunnen op een weinig invasieve,maar continue en betrouwbare
manier (fysiologische) data op de achtergrond verzamelen van de persoon die ze
draagt, zoals bijvoorbeeld hartslag, huidgeleiding, lichaamstemperatuur en beweging
(acceleratie). Via machine learning kunnen
deze data omgezet worden naar inzichten
over de gezondheid van een persoon, bijvoorbeeld hoeveel deze persoon beweegt.
Digitale biomarkers worden die inzichten
genoemd. Het zijn digitale metingen die iets
zeggen over iemands gezondheidstoestand
en gebruikt kunnen worden bij gezond6 AIG-NIEUWS | januari 2022

heidsbeslissingen. Deze digitale biomarkers
bieden dan ook enorm veel potentieel voor
de diagnose en opvolging van hoofdpijnpatiënten en maken dat de subjectieve zelfrapportering omgezet wordt in objectieve
monitoring van de patiënt.
Om dit potentieel te benutten ontwikkelden
onderzoekers van de IDLab onderzoeksgroep van UGent-imec, in samenwerking
met hoofdpijnspecialisten van het UZGent,
een mobiele applicatie genaamd mBrain.
mBrain verzamelt sensordata van een wearable aan je pols (huidgeleiding, lichaamstemperatuur, hartslag, accelerometer,
gyroscoop, …) en je smartphone (GPS, lichtsensor, accelerometer, ...), en vertaalt deze
sensordata aan de hand van machine learning modellen naar digitale biomarkers.
Op deze manier brengt mBrain het gedrag
van de patiënt automatisch in kaart. Of de
patiënt voldoende beweegt, de kwaliteit van
zijn of haar slaap, en hoeveel stress de patiënt dagelijks heeft, zijn slechts enkele van
de zaken die voor elke patiënt gemodelleerd worden. Door elk van deze activiteiten
automatisch te monitoren, wordt het bewegings- en slaappatroon van de patiënt in
kaart gebracht. Ook afwijking op dit patroon
(bv. onregelmatige slaap) worden onder de

aandacht gebracht (figuur 1).
Patiënten kunnen mBrain ook zelf nieuwe
activiteiten leren detecteren door deze activiteiten manueel toe te voegen en te labelen (door de + toets in de app in te duwen).
Na enkele voorbeelden leert mBrain deze
nieuwe activiteit ook zelf detecteren. Zo kan
de gebruiker activiteiten leren herkennen
die hij als eventuele trigger ziet of nuttig acht
voor zijn migraine.
mBrain laat ook toe dat de patiënt op een
eenvoudige manier de hoofdpijnaanvallen en medicatie in de app kan registreren.
Met behulp van semantische webtechnologie worden de antwoorden op de vragen
gebruikt voor een automatische hoofdpijnanalyse en -classificatie. Dit is gebaseerd op de gestandardiseerde ICHD3
classificatie (International Classification of
Headache Disorders Third Edition). Op deze
manier kan bekeken worden of de hoofdpijn voldoet aan de kenmerken van een
migraine.
Een tweede semantisch model is de automatische triggerdetectie met behulp van
semantische rule mining. Deze techniek
zorgt er voor dat gecorreleerde gebeurtenissen voorafgaand aan de migraineaanval gedetecteerd worden. Het model zet de

kennen. Naast dit inzicht, kan mBrain ook automatisch de triggers
voor migraine of clusterhoofdpijn bepalen, en dit gepersonaliseerd
voor iedere patiënt. Het opent ook het perspectief om nieuwe aanvallen te voorspellen zodat patiënten tijdig gewaarschuwd worden
in de hoop dat ze het tij nog kunnen keren door aanpassing van
gedrag, of met het oog op vroegtijdige inname van een medicijn
zodat de aanval niet doorbreekt.

Kortom, deze digitale biomarkers zijn de toekomst.
Dankzij mBrain en deze digitale biomarkers kan de
patiënt zelf zijn gezondheid in handen nemen.

Figuur 1: Sensordata met mBrain

gedetecteerde kennis om in regels. Zo zal het bijvoorbeeld leren dat
iemand steeds een migraineaanval krijgt wanneer hij of zij weinig
geslapen heeft of een stresserende dag had. Door dergelijke regels
te leren en triggers te leren herkennen, hopen we in de toekomst
een hoofdpijnaanval vroegtijdig te voorspellen en kan eventueel
een aanvalsbehandeling (vroeg)tijdig ingenomen worden waardoor
de aanval minder erg zal zijn.
Naast een app werd ook een bijhorend dashboard ontwikkeld voor
de arts, waarop hij alle verzamelde data mooi en duidelijk gevisualiseerd kan zien zonder enige configuratie (figuur 2). Ook hiervoor
wordt semantisch redeneren gebruikt om te beslissen wat en hoe
dit voor de arts gevisualiseerd moet worden.

De eerste patiënten testen momenteel deze mBrain-app uit zodat
mBrain op basis van hun feedback verder geoptimaliseerd kan
worden voor het grote publiek.
Deze digitale biomarkers en de bijhorende dashboard en app geven
zowel de arts als de patiënt meer inzicht in de specifieke hoofdpijnkarakteristieken van de patiënt. De artsen kunnen op deze manier
ook de biologische achtergrond van hoofdpijnsyndromen beter ver-

Dus, dankzij de combinatie van machinaal leren en semantische
webtechnologie kunnen we hoofdpijnmanagement optimaliseren,
triggers automatisch detecteren en de therapie beter opvolgen.
De oplossing is co-designed door ingenieurs en artsen, wat maakt
dat de oplossing medisch gevalideerd is. Bovendien is er sprake
van een mix van technologie push en vraagsturing, wat leidt tot
een oplossing die niet puur academisch zal blijven maar ook echt
ingezet zal worden in de praktijk. Ingenieurs en artsen werken hier
samen om aan de hand van machine learning en semantische webtechnologie niet de arts te vervangen, noch zijn medisch denken
over te nemen, maar wel om die arts scherper te maken door alles
te visualiseren op een zilveren plateau wat vroeger via zelfrapportering gemist of vergeten werd, of te subjectief was. De oplossing beperkt zich niet tot hoofdpijnmanagement en kan ook ingezet worden, na minimale aanpassingen, voor depressie, epilepsie,
dementie en andere neurologische aandoeningen.

Figuur 2: Dynamic dashboard

Sofie Van Hoecke, Femke Ongenae: IDLab, UGent-imec
Koen Paemeleire: Neurologie UZGent
AIG-NIEUWS | januari 2022
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BIOMEDISCHE INGENIEURS OP CAMPUS UZ GENT
De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur wordt doorgaans geografisch geassocieerd met de Plateau, het
Technicum en de Technologiecampus in Zwijnaarde, maar de faculteit is sinds 2007 ook fysiek aanwezig op de campus
UZ Gent.
Wetenschappelijk onderzoek - IBiTech
Het Instituut voor Biomedische Ingenieurswetenschappen en Technologie (IBiTech) bevindt zich op de UZ campus op de 5e verdieping van Blok B, nog steeds genoegzaam bekend als het ‘Heymans
gebouw’, genoemd naar Corneel Heymans, de eerste (en voorlopig enige) Nobelprijswinnaar van de UGent (1938). IBiTech is de
thuisbasis van de onderzoeksgroepen Biofluids, Tissue and Solid
Mechanics for Medical Applications (bioMMeda) en Medical Image
and Signal Processing (MEDISIP) en van Infinity, het expertisecen-

9 Numerieke mechano-biologische modellen voor het begrijpen
en voorspellen van 1) de evolutie van (erfelijke) aandoeningen van de aorta, en 2) de impact die specifieke behandelingen
hebben op deze pathologieën.
9 Moleculaire modellering van eiwitten en celmembranen.
9 Ontwikkeling en validatie van sensoren voor een niet-invasieve
meting van vaatstijfheid (in samenwerking met de onderzoeksgroep Fotonica en Imec).
9 Innovatief ontwerp van 1) nieuwe detectoren voor PET en
SPECT-beeldvorming, en 2) AI-gebaseerde software voor
beeldreconstructie.
9 Onderzoek naar epilepsie en depressie in proefdieren en bij de
mens aan de hand van EEG-analyse, functionele multimodale
beeldvorming en opto-genetica.

Figuur 1: Overzicht van apparatuur aanwezig bij Infinity, het UGent expertisecentrum voor
in vivo beeldvorming van kleine proefdieren. Bovenste rij en van links naar rechts: SPECT/
CT, CT en röntgen onderzoek. Midden: 7 Tesla magnetische resonantie beeldvorming; onder:
ultrageluid, optische beeldvorming en radiotherapie onderzoek.

trum voor in vivo beeldvorming van kleine proefdieren (Figuur 1).
Het wetenschappelijk onderzoek binnen IBiTech is intrinsiek interdisciplinair en internationaal, en verloopt vaak in een nauwe samenwerking en partnerschap met onderzoekers uit het UZ Gent en de
faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Een paar
voorbeelden van lopende onderzoeksprojecten zijn:
9 Ontwikkeling van simulaties van de bloedstroming om via sterk
gepersonaliseerde behandelingen tot een meer gerichte toediening van kankermedicijnen te komen (Figuur 2).
8 AIG-NIEUWS | januari 2022

Figuur 2: Via medische beelden van de leverslagaders (1A) wordt een 3D-model van de
leverslagaders gebouwd (1B). In dat 3D-model wordt de bloedstroming en het transport van
medicijnen voor de behandeling van leverkanker gemodelleerd. Zo kan virtueel de impact van
verschillende injectieparameters (zoals injectiesnelheid) geëvalueerd worden (2). Het uiteindelijke doel is om meer medicijnen naar de tumor te sturen aan de hand van de inzichten die
verkregen kunnen worden uit deze computermodellen. De numerieke modellen kunnen gevalideerd worden in het labo door de stroming experimenteel na te bootsen (3B) in 3D-prints
van de leverslagaders (3A).

IBiTech was ook de wieg van een aantal bijzonder succesvolle spinoffs, met name FEops (ontwikkelen van sterk gepersonaliseerde
behandelingen voor patiënten met structurele defecten in het hart
aan de hand van numerieke simulaties), MOLECUBES (ontwikkelen
van PET/SPECT/CT-systemen om preklinisch onderzoek te ondersteunen (zie ook pagina 10), en EPILOG (uitvoeren van geavanceerde EEG-analyses voor monitoring en interpretatie van EEG-signalen bij epilepsie, slaap- en andere neurologische aandoeningen).

Nieuwbouw voor o.a. IBiTech in 2023

Virtueel ecosysteem - Engineering for health’

Wie IBiTech wenst te bezoeken dient zich ofwel te haasten, of
het bezoek uit te stellen tot najaar 2023 wanneer IBiTech verhuist naar het Medical Research and Education Building III.
De grondwerken voor deze nieuwbouw zijn gestart begin november 2021, en het gebouw zal verrijzen achter het huidige Blok B,
dat daarna afgebroken wordt (Figuur 3). Deze nieuwbouw zal multifunctioneel zijn en faciliteiten bevatten voor dierexperimenteel
onderzoek, laboruimtes (voor o.a. onderzoek op moleculen, eiwitten, cellen, weefsels, …), expertisecentra en kernfaciliteiten (waaronder Infinity), werkplekken evenals een trefcentrum voor studenten.

Sinds 2015 dragen wij ook op een geformaliseerde wijze bij tot de
ontwikkeling van medische technologie: producten, technologieën
en toepassingen voor de diagnose, behandeling en ondersteuning van ziekten en gebreken conform de Europese regelgeving
(Medical Device Regulations, MDR). Dit gebeurt met steun van het
industrieel onderzoeksfonds UGent (IOF) dat universitaire consortia onder leiding van business developers helpt om waardevolle en
valoriseerbare ideeën vanuit het wetenschappelijk onderzoek hun
weg te laten vinden naar toepassingen in de gezondheidszorg (en
dit onder de vorm van startups, licensing,…). In Gent vervult het
MedTeG-consortium deze rol voor ontwikkelingen binnen de medische technologie (MedTech) sector in navolging van de Gentse BioTech community.
Via ons virtueel platform ‘Engineering for Health’ willen we de
medisch-technologische expertise, die aanwezig is binnen de UGent
en het UZ Gent, op een overzichtelijke manier presenteren aan de
buitenwereld. Engineering for Health werd in januari 2021 opgestart vanuit IBiTech en MedTeG. Binnen Engineering for Health is er
ook een belangrijke rol weggelegd voor de vereniging van biomedische ingenieursstudenten (BEAM).

Figuur 3: Blok B en voorbereidende werken nieuwbouw. Boven: zicht op Blok B vanuit de
parkeertoren; onder links: de nieuwbouw (MERB III) zal verrijzen achter Blok B (dat zal worden
afgebroken) , en naast het Medical Research Building II (het gebouw links op de foto). Onder
rechts een bovenzicht op de grondwerken vanuit IBiTech.

Interuniversitair en interdisciplinair onderwijs - Biomedische ingenieurswetenschappen
De campus UZ Gent is intussen ook vertrouwd terrein voor studenten ingenieurswetenschappen. Sinds 2008-2009 vertoefden een
350-tal alumni van de MSc in Biomedical Engineering op de campus
voor het volgen van lessen en uitvoeren van practica en projecten. Het is een zeer grote meerwaarde voor de studenten dat deze
interdisciplinaire opleiding zich minstens voor een deel afspeelt in
de biomedische habitat van artsen en andere zorgverleners rond
de patiënten.
Met de invoering van een eigen bacheloropleiding in 2019-2020
heeft de opleiding ‘burgerlijk biomedisch ingenieur’ een geheel
eigen profiel en zichtbaarheid gekregen, met een vernieuwd curriculum in de master en de invoering van een aantal nieuwe
vakken omtrent medische robotica, sensorontwerp of data-analyse technieken ter ondersteuning van klinische beslissingen.
Daarnaast krijgen studenten de ruimte en vrijheid om te specialiseren, bij ons of via een internationale uitwisseling, in biomaterialen
en biomechanica, neuro-ingenieurswetenschappen, sensorontwikkeling, medische stralingsfysica of andere domeinen. Deze nieuwe
opleiding slaat aan met nu al een jaarlijkse instroom van een 50-tal
studenten in de 2e bachelor. De masteropleiding is interuniversitair
en wordt samen met de VUB georganiseerd; sommige ingenieursprofessoren zijn ook gastprof in de masteropleiding aan de KULeuven. De opleiding bereidt onze ingenieursstudenten ook voor op leiderschapsposities in de gezondheidszorg.

Zo is IBiTech uitgegroeid tot een internationaal gerespecteerd opleidings- en onderzoekscentrum van burgerlijk biomedische ingenieurs die bijdragen tot de explosie van gezondheidstechnologie
ter ondersteuning van een meer waarde-gedreven en duurzame
gezondheidszorg (value based healthcare) waarbij de patiënt centraal staat en een behandeling op maat krijgt.
Meer informatie
Kom meer te weten over IBiTech en ons onderzoek op
www.ugent.be/ea/ibitech/en en volg de activiteiten van Engineering
for Health via www.linkedin.com/company/engineering-for-health.
Patrick Segers
Vakgroep Elektronica en informatiesystemen, IBiTech, Onderzoeksgroep BioMMeda

Patrick Segers
Studeerde in 1991 af aan
de UGent als burgerlijk
bouwkundig ingenieur. Hij
behaalde zijn doctoraat in de
ingenieurswetenschappen
aan de UGent in 1997 ‘Biomechanische modellering
van het arterieel systeem’ promotoren Ronny Verhoeven en Pascal Verdonck.
Na onder andere een postdoc aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een postdoctoraal FWO mandaat aan de
UGent is hij in 2003 als BOF-ZAP gestart als professor aan
de UGent in het vakgebied ‘Cardiovasculaire Biomechanica’.
© Thomas Nolf

Sinds 2007 staat hij aan het hoofd van bioMMeda (‘Biovloeistof-, weefsel- en vaste stofmechanica voor medische toepassingen’), een onderzoeksentiteit binnen het Institute for
Biomedical Engineering and Technology (IBiTech).
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MOLECUBES
ROEL VAN HOLEN EN EWOUT VANSTEENKISTE VEROVEREN DE WERELD MET HUN COMPACTE,
MOBIELE, PREKLINISCHE SCANNERS

In 2016 staken professor Roel Van Holen, IOF business developer Ewout Vansteenkiste en 4 andere UGent-collega’s de
hoofden bij elkaar. Met MOLECUBES, een spin-off van de UGent, hadden ze de ambitie om de preklinische wereld te
veroveren met hun compacte PET-, SPECT- en CT-scanners, specifiek gemaakt voor proefdierenonderzoek. Vijf jaar later
wint MOLECUBES de Leeuw van de Export 2021 van Flanders Investment & Trade.
Wat doen jullie precies met MOLECUBES?
“Op basis van nieuwe technologie, ontwikkeld binnen meerdere doctoraatsonderzoeken aan de faculteit, ontwikkelden wij - from
scratch - preklinische scanners in miniatuurformaat waarmee we in het lichaam van
proefdieren kijken. In tegenstelling tot microscopisch werk doen we dat in-vivo, longitudinaal en in 3D. Onze scanners bieden
onderzoekers een gebruiksvriendelijke tool
die in eerder welk preklinisch labo ingepast
kan worden. Zo faciliteren en versnellen
we fundamenteel en toegepast onderzoek
en maken we de vertaalslag naar de mens
efficiënter en goedkoper”, leggen Roel Van
Holen en Ewout Vansteenkiste uit.
Wat was jullie drijfveer om MOLECUBES
op te richten?
“We stelden vast dat de oplossingen van
onze concurrenten tekortschoten. Wij
vonden dat we beter konden, zeker op het
vlak van gebruikscomfort, compacte bouwvorm en toegankelijkheid van het systeem.
De technologie bestond en de gedrevenheid gierde door onze aderen. We wisten
dat Gent, en bij uitbreiding Vlaanderen, over
de juiste kennis beschikt om onze doelen te
bereiken”, vertellen Roel en Ewout.
“De rollercoaster begon toen we met zes
mensen de financiële middelen verzamelden om te starten. Vandaag - 5 jaar later 10 AIG-NIEUWS | januari 2022

runnen we een winstgevend bedrijf van
ongeveer 25 medewerkers dat die systemen
wereldwijd op de markt brengt. Deze maand
rolt het 100e systeem ook van de band.”
Met MOLECUBES kan je enkel dieren
scannen. Denken jullie ook aan een
gelijkaardige scanner voor mensen?
“Zeker! We hebben ondertussen een tweede
onderneming opgericht: XEOS. Binnen dit
bedrijf ontwikkelen we klinische scanners
voor operatiekwartieren die direct in beeld
brengen of het gelukt is om een tumor volledig te verwijderen. Bij normale pathologie
duurt dat dagen of weken. In 2017 voerden
we de pilootstudie uit op twintig patiënten
om na te gaan of ons idee wetenschappelijk
relevant was. Nu stellen we reeds zeventien
mensen tewerk”, aldus Roel.
Jullie wonnen onlangs de Leeuw van
de Export 2021 award, die wordt uitgereikt aan Vlaamse exportkampioenen.
Wat doet dat met een mens?
Ewout: “Ik beschouw de award vooral als
erkenning, aangezien ze resulteert uit objectieve cijfers. Het is een mooie waardering
dat ook jonge bedrijven kans maken op de
award. In het verleden waren de kandidaat-leeuwen vooral traditiebedrijven. Vandaag winnen wij als jong bedrijf de award
en dat is mooi!”

Roel: “Ik zie de award als een kans om
terug te blikken op wat we hebben bereikt.
Het maakt me trots om te zien dat onze cultuur bevestigd wordt. Ook voor leveranciers betekent deze award namelijk veel. Ze
dragen bij aan ons succes en leven oprecht
mee.”
Wat willen jullie zeg maar de komende
10 jaar nog bereiken?
“Verder inzetten op groei en globalisering,
maar vanuit Gent gedragen. In de USA en
China zijn voor ons nog tal van mogelijkheden. Met de juiste partners en grotere netwerken zouden we er moeten in slagen om
in de komende 5-10 jaar de grootste speler
in de markt te worden. Naast het XEOS verhaal blijven we ook telkens op zoek naar
andere toepassingen van onze technologie. Beide bedrijven verder uitbouwen rond
Gent en de UGent is absoluut onze ambitie. “
Ondertussen - kort na het interview - heeft
MOLECUBES alvast een partner (Bruker Preclinical Imaging) gevonden waardoor het doel om
de grootste speler om de markt te worden een
stap dichterbij is gekomen.

Roel Van Holen
Vakgroep Elektronica en informatiesystemen (ELIS)
Ewout Vansteenkiste
Institute of Biomedical Engineering and Technology (IBiTech)

ER GEBEURT WAT IN ONZE FACULTEIT

Betere medische prognoses en behandelingen dankzij
AI in medische scanners
Milan Decuyper onderzoekt in zijn doctoraat hoe de resolutie van detectoren en medische scanners kan verbeterd
worden zodat betere prognoses en medische behanelingen mogelijk worden in de toekomst.
Gedreven door de steeds grotere hoeveelheid beschikbare rekenkracht en gegenereerde digitale data, vinden artificiële intelligentie (AI) systemen meer en meer hun weg in ons dagelijks leven.
“Ook in de medische zorg ontstaat de nood en het potentieel van AI”, vertelt Milan Decuyper, “Elektronische medische dossiers
bevatten een schat aan informatie die kan worden gebruikt voor gepersonaliseerde en precisiegeneeskunde. Door de immense
hoeveelheid en complexiteit van deze data, zeker binnen medische beeldvorming, is het niet mogelijk om al deze informatie volledig te benutten”.
Om deze reden worden AI algoritmes ontwikkeld ter bevordering van de radiologische workflow. In zijn doctoraatsonderzoek richt
Milan zich op twee toepassingen binnen medische beeldvorming.
“De eerste bevindt zich aan het begin van het beeldvormingsproces (de acquisitiefase) waar we neurale netwerken gebruiken om
de spatiële resolutie (nauwkeurigheid m.b.t. locatie) van positronemissietomografie (PET) detectoren en dus ook scanners te verbeteren”, legt Milan uit, “We optimaliseerden de complexiteit en trainingsprocedure van de netwerken en behaalden een betere
performantie in vergelijking met een gevestigd algoritme”.
De tweede toepassing bevindt zich helemaal aan het einde van het beeldvormingsproces. “We ontwikkelden convolutionele neurale netwerken (laag in neurale netwerken die ook abstractere zaken kan detecteren) die niet-invasief, automatisch en accuraat primaire hersentumoren kunnen segmenteren en diagnosticeren op basis van pre-therapie magnetische resonantie (MR) scans. Een
computerondersteunde diagnose is belangrijk voor het bepalen van de prognose en optimale behandelingsstrategie”, besluit Milan.

Milan Decuyper
Milan startte in 2012 met de opleiding burgerlijk ingenieur aan de Universiteit Gent. In juli 2017 behaalde
hij het diploma van Master of science in electrical engineering: communication and information
technology met grote onderscheiding. Datzelfde jaar begon hij als doctoraatsstudent op een BOF onderzoeksproject bij
de onderzoeksgroep MEDISIP (Medical Imaging and Signal Processing) binnen de faculteit.
Onder begeleiding van de promotoren, prof. Van Holen en prof. Vandenberghe, verrichtte hij onderzoek naar
het gebruik van artificiële intelligentie ter bevordering van medische beeldvorming.
Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse - Illustrator: Roger Van Hecke
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Snellere analyse van microdeeltjes met fotonica
Kunnen microdeeltjes zoals bloedcellen of microben sneller en goedkoper bestudeerd worden dankzij artificiële
intelligentie? Alessio Lugnan zocht het uit in zijn doctoraat.
Vloeistoffen kunnen enorme aantallen en een grote verscheidenheid aan microdeeltjes bevatten die interessant zijn
om te bestuderen, zoals: cellen in bloed, microben in water
en voedsel, verontreinigende stoffen (bv. microplastics) in
water, plankton in de oceaan, enz.
“Om statistische validiteit te garanderen in wetenschappelijke studies of in biomedische toepassingen, of om zeldzame microdeeltjes te detecteren, moet een groot aantal
deeltjes voldoende gedetailleerd worden gemeten/geanalyseerd”, vertelt Alessio Lugnan.
“Flowcytometrie is een veel gebruikte techniek die het
mogelijk maakt microdeeltjes één voor één te bestuderen,
terwijl ze met hoge snelheid in een vloeistof stromen”.
Enkele toepassingen zijn:

machinaal leren (een lineaire classificator) leert vervolgens
aan de hand van de verkregen beelden hoe de verschillende
microdeeltjes moeten worden geclassificeerd.
“Het sterke punt van de methode is dat de lineaire classificator, die op zichzelf niet erg krachtig is, krachtiger wordt
door toegang te krijgen tot de zeer diverse en multidimensionale informatie die door de lichtdiffractie wordt gegenereerd. Toch behoudt de methode haar eenvoud, snelheid en
veelzijdigheid”, verduidelijkt Alessio.
Lichtdiffractie vereist geen berekening, maar gebeurt op
natuurlijke wijze met de snelheid van het licht. Daarom kan
een krachtige classificatie van microdeeltjes worden uitgevoerd bij hoge snelheid (weinig rekenwerk vereist), waardoor grote aantallen microdeeltjes kunnen worden geanalyseerd met eenvoudige en goedkope instrumentatie.

9 Bloedanalyse om de immuunstatus te controleren.
9 Monitoring van microben in water voor waterbehandeling
en hergebruik.

Alessio Lugnan

9 Detectie van circulerende tumorcellen in bloed.
9 Levensvatbaarheid van bacteriën in probiotische producten.
9 Celsortering om automatisch specifieke celtypes te isoleren.
9 Biologische analyse van heterogene celpopulaties.
“Een van de doelen van mijn proefschrift is het gebruik te
onderzoeken van een specifieke methode voor machinaal
leren (een tak van de kunstmatige intelligentie), waarvan
de toepassing de flowcytometrie goedkoper, compacter en
gemakkelijker in het gebruik zou maken, teneinde veelzijdige
en in-situ implementaties mogelijk te maken”, legt Alessio uit.
De voorgestelde methode bestaat er met name in stromende
microdeeltjes met een laser te belichten (dit is gebruikelijk),
het doorgelaten licht door een optisch medium te laten gaan
dat het licht op onvoorspelbare en uiteenlopende manieren
afbuigt, en van het resultaat een foto te nemen.
Een eenvoudig, veelzijdig en zeer snel algoritme voor
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Hij behaalde een mastergraad in Experimentele Natuurkunde
aan de Universiteit van Trento in 2016. Daarna vervoegde hij
de Photonics Research Group als PhD student, onder begeleiding van prof. Bienstman en prof. Dambre. Hij werkte aan
optische oplossingen voor machine learning classificatie van cellen en deeltjes in beeldvormende microflow cytometrie.
Recent werkte hij aan geïntegreerde
fotonische reservoir computing met volledig optisch geheugen,
met behulp van ringresonatoren en
faseveranderingsmateriaal, in het kader
van het Fun-COMP-project (Horizon
2020).
Redacteur: Jeroen Ongenae – Eindredactie: Ilse Vercruysse
Illustrator: Roger Van Hecke

Postacademische opleidingen voor professionals
SchadediagnoSe en herStelling van beton
Beton is een performant en duurzaam materiaal maar door intensiteit en aard van gebruik
of door het optreden van schade zijn er veel bestaande gebouwen en constructies die nood
hebben aan onderhoud, herstelling en renovatie.
Deze opleiding behandelt op systematische wijze:
- De schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard bij betonconstructies
- De schadediagnosetechnieken en -analyse
- De producten, systemen en technieken om beton te herstellen.
11 januari 2022 – 21 juni 2022
www.ugain.ugent.be/beton

Starten voorjaar 2022
- hedendaagSe laagSPanninginStallatieS: ontwerP en exPloitatie
- informatiebeheer voor bouwProjecten (bim)
- exPlainable & truStworthy ai
Doorlopend met vrije instap: milieucoördinator via afStandSleren (tyPe a/tyPe b/overgangSoPleiding b naar a)

UGent academie voor Ingenieurs

www.UGaIn.UGent.be
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PROCLAMATIE 2021

AFGESTUDEERDEN
In 2021 studeerden er 804 ingenieurs af
waarvan 74 met de grootste onderscheiding.
BURGERLIJK INGENIEUR

463

Master of Science in de
ingenieurswetenschappen
Architectuur

81

Master of Science in
Bioinformatics
Nuclear Engineering
Stedenbouw en ruimtelijke planning

4
2
11

Master of Science in Engineering
Biomedical Engineering
Chemical Engineering
Civil Engineering
Computer Science Engineering
Electrical Engineering
Electromechanical Engineering
Engineering Physics
Fire Safety Engineering
Industrial Engineering and
Operations Research
Sustainable Materials Engineering

20
12

International Master of Science in
Biomedical Engineering
Fire Safety Engineering

1
22

44
19
39
66
23
61
22
9

European Master of Science in
Photonics
26
Nuclear Fusion and Engineering Physics 1
INDUSTRIEEL INGENIEUR GENT
Master of Science in de
industriële wetenschappen
Bouwkunde
Chemie
Elektromechanica
Elektronica-ICT
Elektrotechniek
Informatica
Landmeten
INDUSTRIEEL INGENIEUR KORTRIJK
Master of Science in de
industriële wetenschappen
Elektromechanica
Elektronica-ICT
Elektrotechniek
Industrieel ontwerpen

2022
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253

54
27
45
25
34
58
10
88

11
14
20
43

BEKRONING VAN STUDENTEN EN MASTERPROEVEN
Na jaren hard werk behaalden de studenten hun welverdiend diploma. De faculteit zorgde voor een waardige
uitzwaaiplechtigheid.
De plechtige proclamatie van het academiejaar 2020-2021 vond plaats op zaterdag 18 en zondag 19 september 2021.Dit jaar was de proclamatie een absoluut topmoment voor de studenten. Het was hun eerste groepsbijeenkomst sinds lang en dat deed hen bijzonder deugd.
Het PR-team van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur is er in geslaagd om dit feestelijke gebeuren in alle veiligheid te laten
verlopen, rekening houdend met de nationale veiligheidsmaatregelen en aanbevelingen. Zo konden de afgestudeerden toch hun toga aantrekken en baret opzetten, voor dit bijzonder moment.
De hele plechtigheid ging door in het Ufo verspreid over 6 sessies waardoor hun ouders, familie of vrienden dit speciale moment toch konden
bijwonen. Via de live stream kon de achterban thuis alles in detail meevolgen. De studenten zullen zich niet alle details van de ceremonie blijven herinneren, maar ze zullen wel onthouden dat dit moment er is geweest!

LAUREATEN VAN AIG-PRIJZEN
Op 27 mei 2021 ging ook deze keer de finale van de Plateau- en Baekelandprijzen online
door. Verdienstelijke recent afgestudeerde ingenieurs presenteerden de voornaamste resultaten, behaald in het kader van hun recente masterthesis. Een jury van experts
besliste aansluitend wie er tot laureaat van de Plateauprijs 2021 en de Baekelandprijs
2021 werd uitgeroepen.

1

MEEST VERDIENSTELIJKE STUDENTEN
Jaarlijks worden ook de meest verdienstelijke student industrieel ingenieur (Prijs Boulvin – Van Engelen) en de meest verdienstelijke student burgerlijk ingenieur (Prijs Isabella Van Portugal) beloond. De resultaten worden beoordeeld over de volledige duur
van zijn/haar studies aan de faculteit.

2

LAUREATEN PROCLAMATIE 2021
MASTERPROEVEN
1

Jozef Plateauprijs
ir. Sofie Verschraegen
Master of Sustainable Materials Engineering 2020
‘Relating sol-gel synthesis to flow behavior.’’

2

Leo Baekelandprijs:
ing. Kris Hector
Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica 2018
‘Development of a validated finite element model for the width in the roughing mill.’

MEEST VERDIENSTELIJKE STUDENTEN 2021
3

Prijs Isabella Van Portugal
ir. Thomas Lips
Master of Science in Computer Science Engineering

4

Prijs Boulvin - Van Engelen
ing. Lynn Trossaert
Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie - campus Gent

3

4

Foto’s: ©AnnekeD’HollanderenRebeccaFertinel
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VTK

VTK KIJKT VOL MOED NAAR
HET VOLGEND SEMESTER

©©AlphaPhotography

Het nieuwe jaar, een tijd van lekker eten, feestelijke bubbels, goede voornemens en terugblikken op het jaar dat voorbij is. Van al deze
dingen zijn we bij VTK uiteraard ook grote fan, daarom willen we in dit nummer even met jullie terugblikken op het geweldige semester dat
we al hebben gehad en vooruitblikken op de evenementen die nog komen.
Stilzitten hebben we alleszins niet gedaan. Zo zorgde het feestteam voor de wekelijkse goliardes en cantussen waar we allemaal zo van
houden. Ook de sporties hebben goed hun best gedaan. Zo gaan ze elke maandag lopen door Gent en trainden ze weken om VTK Leuven
bij te staan op de 24-urenloop waar we ze uiteindelijk hielpen een mooie tweede plaats in de wacht te slepen. Daarnaast organiseerden
carreer & development zowel de sector days als de discovery days waar studenten de verschillende ingenieurssectoren beter konden leren
kennen. Ook ons cultuurteam organiseerde een waaier aan activiteiten. Zo waren er de vier danslessen, een winetasting, de VTK Quiz,
Burgies on Stage en meer!
Uiteraard mogen we twee van onze grootste events van het jaar niet vergeten: de VTK Openingsfuif en het Galabal Der Ingenieurs. De
openingsfuif werd naar traditie georganiseerd in de Vooruit en was zoals elk jaar een geweldige avond. Het galabal had alles wat je hartje
maar kon verlangen: een heerlijk diner, live muziek, een dansinitiatie, drie zalen en niet één maar twee photobooths waar je je herinneringen aan de avond kon vastleggen. Beide avonden waren een enorm succes en werden vol liefde nabesproken door alle aanwezigen.
Zoals je kan lezen zijn we er dit jaar goed ingevlogen en we kijken dan ook vol goede moed uit naar volgend semester!
zaterdag 5 februari - zondag 13 februari

VTK Snowtrip 2022

woensdag 23 februari		

Archiefair

dinsdag 1 maart			

Jobfair

donderdag 10 maart

Comedy night, Entrepreneurship night

		

woensdag 23 maart			Lentefuif
maandag 28 maart - vrijdag 1 april
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Showweek

Engage is back!
Na een jaar waarin veel sociale evenementen erg moeilijk waren,
zijn dit najaar weer tal van fysieke evenementen kunnen doorgaan
voor de jonge alumni aangesloten bij Engage.
Allereerst was er de proclamatie op zaterdag 18 en 19 september.
Verspreid over de zes sessies sloten meer dan 170 kersverse alumni
zich aan bij Engage. In oktober konden de Engagers genieten van
het Film Festival in Gent aan halve prijs: Nicolas Cage in Pig of The
Worst Person in the World van Joachier Trier… er was voor iedereen wat wils.

ENGAGE
den. Als kers op de taart was er de Engage receptie op het VTKgalabal der ingenieurs met wel 200 ingeschreven alumni.
Hier konden veel alumni elkaar nog eens terugzien en genieten van
de royale desserts aangeboden door Engage.
Ook in 2022 heeft Engage weer een vol programma voor ogen met
initiaties, korting op tickets en talrijke recepties. Verleng dus zeker
tijdig je lidmaatschap!

Ook de studentenverenigingen nodigden hun oud-leden massaal uit:
de VTK-openingsfuif in de Vooruit, de bowlingavond van CenEka, de
jeneveravond van PKarus, de BBQ van Poutrix, de pasta night van
MaChT, meerdere quizzen (VTK, PKarus, CenEka…) en het galabal
der industrieel ingenieurs van Hermes, die dit jaar hun lustrum vier-

DEME_CorporateAd_DEME_CMYK_175x130mm_outlines.indd 1

31/05/2021 13:37

TERUGBLIK
BEZOEK OOSTERWEEL
Het was een zeer zonnige en mooie zaterdagochtend. Zo
konden we als AIG voluit genieten van deze dubbele primeur:
het eerste AIG-event dat weer volledig fysiek kon doorgaan, en
de eerste externe groep die de Oosterweelwerf in Vlaanderen
mocht bezoeken.
De bouwheer Lantis had deze primeur dan ook perfect voorbereid (de
koffie en koeken stonden klaar) en ook alle deelnemers waren mooi op
tijd. Na een toelichting in de werfkeet om het project te situeren en de
verschillende onderdelen van de gehele Oosterweelverbinding wat e duiden, werden we met een bus rondgereden op de werf op Linkeroever.
We zagen niet alleen grootse wegeniswerken (inclusief de noodzakelijke bruggen en tunnels), maar ook heel wat tijdelijke constructies
om het bestaande verkeer zo vlot mogelijk de werf te laten passeren.
We zagen ook heel wat investeringen voor de fietsers (meer dan 15
kilometer fietspaden), voor de aanwezige fauna (o.a. een ecoduct) en
de omwonenden (o.a. geluidsschermen en -bermen).
We klommen tot bovenop nieuwe viaducten om van daaruit deze
gigantische bouwwerf te kunnen overschouwen en ons uitgebreid het
hoe en waarom van deze werf te laten toelichten. Voor de aanwezige
deelnemers was het in elk geval een geslaagde herneming van de
AIG-activiteiten op het terrein.
Tom Roelants

NOMINATIE

ENGINEER OF THE YEAR 2022
De faculteit en AIG lauweren jaarlijks een alumnus/alumna,
die in de laatste vijf jaar in zijn of haar bedrijf een baanbrekende innovatie heeft ontwikkeld of een significante maatschappelijke bijdrage heeft geleverd.
In de voorgaande edities mochten we telkens talrijke nominaties ontvangen en konden steeds schitterende winnaars aangeduid worden. Denken we maar aan Annick De Poorter, voortrekker van innovatie bij Ontex. Jonathan Berthe, oprichter en
CEO van Robovision en Mitch De Geest, CEO en medeoprichter van Citymesh. Laureaat 2021: Danaë Delbeke, CEO Indigo

VOOR WIE?
Alle afgestudeerden die minimum vijf jaar geleden het
diploma burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of industrieel ingenieur behaald hebben aan de faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur van UGent en
een verdienstelijke bijdrage in de industrie of maatschappij
hebben gerealiseerd.

HOE?
Stuur uw nominatie voor 15 januari 2022 via aig.ugent.be
waar tevens alle informatie terug te vinden is.

Terugblik: Update@Campus 2021
Kritisch denken: Waarom experts ook soms kunnen blunderen
Wist u dat er vier keer meer kans is dat een ingenieur terroristische aanslagen pleegt? Wist u dat ook experts zich kunnen vergissen? En als u niemand kent in uw omgeving die vatbaar is voor
complottheorieën, u het wellicht zelf bent? Ook ingenieurs zijn niet
immuun voor complotdenken en vastzitten in hun ‘denkput’.
Dit leerden we van prof. Johan Braeckman tijdens een boeiende Update@Campus les in het Ufo auditorium. Traditiegetrouw werden inzichten uit de wetenschap afgewisseld met
anekdotes uit de praktijk.
Er werd opnieuw een luxueuze receptie aangeboden met streekbieren, cava en gastronomische broodjes, alles volgens de geldende coronamaatregelen en protocollen.
Zo was Update@Campus (bijna) terug zoals het vroeger was,
met dát verschil dat we de mensen om middernacht dienden
buiten te werken omdat ze er maar niet genoeg van kregen.
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AIG KALENDER 2022

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

24.02 AIG

DATUM

ACTIVITEIT

januari

Worldwide Engineers from Ghent
Online

1. Opening van de zitting.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Verslag omtrent het resultaat en de balans 2021 en de
begroting 2022.
4. Verslag van de commissarissen.
5. Goedkeuring rekeningen en begroting.
6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de
commissarissen.
7. Aanstelling commissarissen voor nazicht van het
boekjaar 2022.
8. Bepalen prijs lidmaatschap 2023.
9. Aankondiging prijzen.
10. Statutaire verkiezingen raad van bestuur.
11. Statutenwijziging
12. Varia.

do 24/02

Algemene Vergadering AIG
Campus Ardoyen of online

za 12/03

Bezoek Trainworld met de Oriënt Express
Museum / Schaarbeek

vr 18/03

Bezoek Sterrenwacht van S9
Sterre / Gent

april

Engineer of the Year event (uitgestelde editie 2021)
OLV-Ziekenhuis / Aalst

april/mei

Jubilarissenviering
Kasteel Coninxdonck / Gentbrugge

vr 29/04

Reüniefeest
Mantovani / Oudenaarde

za 30/04 of 7/05

Geleid bezoek Floraliën
Gent

april/mei

LenteNetwerkEvent
Ufo / Gent

DATUM

mei

TechBoost!
Plateau + Ufo / Gent

LOCATIE

mei

Jozef Plateau- en de Leo Baekelandprijs

Indien fysiek: Campus Ardoyen
Indien de coronamaatregelen het vereisen, zal de vergadering
online gebeuren.

mei

AIG-prijs

mei

Bezoek Fabricom
Hoboken

juni

Bezoek werken van het nieuwe sluizencomplex
Terneuzen

juni

Bezoek aan ‘Verborgen hoeken van de Sint-Baafskathedraal’
Gent

juli

Culturele activiteit bij start Gentse Feesten
Gent

september

Reünie-tuinfeest (nieuw concept!)

september

Bezoek renovatie Brussels Beursgebouw
Brussel

najaar

Viering bij het toekennen van het erelidmaatschap
aan een verdienstelijk ingenieur

oktober

Update@Campus-event met netwerkreceptie

november

Engineer of the Year 2022 met netwerkreceptie

november

Jaarlijkse voordracht over energie en duurzaamheid

november

Lezingen over de modelering van klimaatverandering
en de impact ervan op erfgoed

vr 02/12

Tuupe Tegoare (20e editie)
Gent

december

Bezoek en voordracht ‘Van dakwater naar drinkwater’

AGENDA

Donderdag 24 februari 2022 om 19u.

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen zijn omschakelingen
van live naar online events of wijzigingen van data of locaties mogelijk.
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