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EDITORIAAL

De alumnivereniging van ingenieurs, afgestudeerd aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 

van UGent, zet zich in om een ingenieurs-community uit te bouwen. Dankzij deze inzet, kunnen de afgestu-

deerde ingenieurs contact houden met elkaar en op de hoogte blijven van de recente innovaties en evoluties 

in de faculteit! 

De visie van de alumnivereniging kan kort samengevat worden in 
de volgende 3 elementen: (i) een verhoogde samenwerking tussen 
de bedrijfswereld, de faculteit en de overheden, (ii) de erkenning van 
innovaties en maatschappelijke bijdragen van ingenieurs, en (iii) de 
organisatie van topactiviteiten.

De voorbije maanden organiseerden we heel wat activiteiten, o.a. 
TechBoost!, een After Work drink, de finale van de AIG-prijs met 
bezoek aan het Gents Universitair Museum, een brunch, de rëunie-
viering in Salons Mantovani, de viering van de jubilarissen in kasteel 
Coninxdonck, een bezoek aan de bouw van de nieuwe sluizen in Ter-
neuzen, en de viering van de Engineers of the Year, ir. Danaë Delbeke 
en ing. Mitch De Geest.

Deze activiteiten werden druk bijgewoond en we zijn de organisato-
ren en de enthousiaste deelnemers zeer dankbaar!

In dit AIG-Nieuws wordt Anne De Coster speciaal in de bloemetjes 
gezet voor haar tomeloze inzet voor de alumnivereniging. Een artikel 
om haar hiervoor eens expliciet te bedanken, leek ons zeer gepast! 
Dank u wel, Anne, het is een waar genoegen om met je samen te 
werken!

Verder komen in dit AIG-Nieuws ook recente innovaties vanuit de 
faculteit aan bod, en worden de eerstkomende evenementen aan-
gekondigd. 

We nodigen jullie hierbij uit voor deelname aan o.a. de After Summer 
Drink, de viering van de Engineer of the Year 2022, het unieke bezoek 
aan de renovatie van het Beursgebouw in Brussel, Update@Campus 
2022 met thema ‘Talent Management’, en een lezing over klimaatver-
andering met aansluitend een netwerkreceptie.

We brengen jullie ook graag op de hoogte van het interessante 
aanbod levenslang leren vanuit UGain (UGent Academie voor Inge-
nieurs). AIG-leden kunnen genieten van een korting bij de inschrijving 
voor deze opleidingen.

Tot slot willen we de AIG-leden bedanken, en we hopen dat jullie nog 
zeer lang lid zullen blijven van de AIG ingenieurs-community!

Filip De Turck 

Voorzitter Alumni Ingenieurs UGent
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Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Voor het hart klopt dit alleszins als een bus. Ieder hart is uniek. Niet alleen qua 
vorm en grootte, maar ook qua functie en interne structuur. Bijgevolg is het voor een arts een heuse uitdaging accuraat te 
voorspellen hoe jouw hart zal reageren op een bepaalde ingreep. Zal jij goed of slecht reageren op deze medicatie? Zal 
deze operatie aanslaan? Zal dit implantaat succesvol zijn? Wat gebeurt er als er niet ingegrepen wordt? Zou het niet inter-
essant zijn als artsen hun ingreep eerst accuraat kunnen simuleren, alvorens ze effectief uit te voeren?

De oplossing: een digitale kopie van jouw hart 

Het onderzoek gaat over het ontwikkelen van digitale tweelingen van 
(onder meer) het menselijke hart. Dit werk vertaalt de belangrijkste elek-
trofysiologische, biomechanische en hydraulische processen die plaats 
vinden in ons hart(weefsel) in innovatieve simulatiemodellen. Door deze 
modellen te voeden met klinisch beschikbare beeld- en meetdata, worden 
gepersonaliseerde virtuele kopieën gemaakt van ieders hart. Hierbij werd 
daarenboven aandacht besteed aan het accuraat in kaart brengen van de 
mechanische ondersteuning die het omliggend weefsel biedt aan het hart, 
en de inverse berekening van spanningen die in vivo reeds in het hartweef-
sel aanwezig zijn wanneer het in beeld gebracht wordt.

Trial zonder error

Deze ontwikkelde technologie vormt de fundering voor de gepersonali-
seerde geneeskunde van morgen. Zo kunnen we bijvoorbeeld preoperatief 
voor iedere patiënt gaan inschatten welke mechanische belastingen een 
nieuwe hartklep uitoefent op hun hart. Daarnaast kunnen we gaan bereke-
nen hoe medicatie de elektrofysiologisch gestuurde contractie van het hart 
beïnvloedt. Bij welke dosis er negatieve bijwerkingen verwacht worden 
krijgen we er dan gratis bij.

Daarnaast vormen deze digitale kopieën een uitermate interessant virtuele 
testbank voor medische fabrikanten en farmaceutische bedrijven die een 
nieuw implantaat of medicijn allereerst virtueel willen testen, alvorens dit in 
dieren, en uiteindelijk in mensen te gaan testen. Dit scheelt veel geld, maar 
ook heel wat dieren- en mensenleed.

Tenslotte voorzien deze modellen ons van nieuwe inzichten in de multi-fy-
sische functie van het hart die niet uit medische beeldvorming of experi-
menten kunnen afgeleid worden. Dit zowel in gezonde als zieke toestand.

Om de 4 jaar bekroont AIG onderzoek van een 
alumnus of alumna uit de faculteit Ingenieurs- 
wetenschappen en Architectuur. Op de volgende 
bladzijden stellen de 4 finalisten hun onderzoek 
voor. Op 2 juni werd Mathias Peirlinck uitgeroepen 
tot winnaar van de AIG-prijs. Gefeliciteerd!
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AIG-PRIJS

ONTWIKKELEN VAN DIGITALE  
TWEELINGEN VAN HET MENSELIJKE HART

Laureaat AIG-prijs: dr. ir. Mathias Peirlinck

2013: Master of Science in de  
Biomedische Ingenieurstechnie-
ken, UGent 

2019: Doctor of Science in de  
Biomedische Ingenieurstechnie-
ken, UGent

Assistant Professor dept.  
Biomechanical Engineering,  
TU Delft

Visiting Researcher dept.  
Mechanical Engineering,  
Stanford University

© Kevin Faignaert
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GECONTROLEERDE GROEI VAN  
NANOSTRUCTUREN IN VLOEIBAAR KRISTAL VIA 
INTELLIGENTE OPPERVLAKTEMANIPULATIE
Geminiaturiseerde optische componenten zijn essentieel in toepassingen zoals optische communicatie, beeldschermen en bril-

len voor toegevoegde realiteit. De realisatie van componenten met micro- of nanometerstructuren is uitdagend en vereist vaak 

hoogtechnologische apparatuur. Om commercieel interessant te zijn, moet een hoogwaardige optische kwaliteit verkregen worden 

met een goedkoop productieproces. Dit werk toont aan dat driedimensionale optische structuren met nanometerresolutie kunnen 

gevormd worden na een eenvoudige oppervlaktebehandeling. Dit is mogelijk door gebruik te maken van vloeibaar kristal, een mate-

riaal dat gekend is wegens zijn zelf-organiserend karakter.

Vloeibaar kristal 

Vloeibaar kristal is een organisch zacht materiaal 
dat vloeibaar is maar ook een zekere ordening 
bevat. Het bestaat uit langwerpige moleculen die 
de polarisatie van het licht kunnen veranderen en 
wordt op grote schaal gebruikt in beeldschermen 
(LCDTV of QLEDTV). Hierbij wordt de richting 
van de moleculen, en dus ook de transmissie van 
het licht, aangepast door elektrische spanningen 
aan te leggen. Een laag van enkele micrometer 
volstaat om een uitstekende optische functiona-
liteit te verkrijgen. Vloeibare kristallen hebben 
het voordeel dat ze zichzelf kunnen organise-
ren in complexe structuren en dat ze sterk beïn-
vloed kunnen worden door een elektrisch veld. 
Daarom zijn ze uitermate geschikt om geminia-
turiseerde optische componenten met aanpas-
bare eigenschappen te produceren. 

Oriëntatie vloeibaar kristal variëren

Recent is het mogelijk geworden om de oriën-
tatie van het vloeibaar kristal aan het oppervlak 
lokaal te variëren. Dit laat toe om nieuwe opti-
sche componenten te ontwikkelen die gebruikt 
kunnen worden om bijvoorbeeld zwakke plane-
ten naast heldere sterren te onderscheiden, om 
intelligente ramen te maken of om brillen voor 
toegevoegde werkelijkheid te produceren. Om 

dergelijke componenten te ontwikkelen en te 
verbeteren, is het essentieel om te begrijpen hoe 
het vloeibaar kristal zichzelf organiseert en hoe 
dit kan beïnvloed worden.

Vorming van complexe structuren

Dit werk onderzoekt hoe de combinatie van 
vloeibaar kristal met oppervlakken met een peri-
odiek aanhechtingspatroon aanleiding geeft tot 
de vorming van complexe structuren in de bulk. 
De periodieke patronen op het oppervlak sturen 
de zelforganisatie van het vloeibaar kristal, zodat 
de gewenste 3D structuren spontaan groeien. 
Verschillende methoden worden aangewend 
voor diverse aanhechtingspatronen en elektri-
sche velden worden gebruikt om de optische 
eigenschappen aan te passen. De gevormde 
vloeibaar kristalstructuren worden onderzocht 

met behulp van microscopie en de interactie met 
laserlicht. 

Om inzicht te krijgen in de zelforganisatie van 
het vloeibaar kristal worden de experimentele 
resultaten vergeleken met numerieke simula-
ties. Deze combinatie maakt het mogelijk om 
op een efficiënte manier nieuwe componenten 
te ontwerpen. Dit werk realiseert schakelbare 
diffractieroosters en lasers en onderzoekt hoe 

vloeibare kristallen kunnen aangewend worden 
in brillen voor toegevoegde realiteit. Dit onder-
zoeksdomein is nog in ontwikkeling maar het 
inzicht dat verkregen is in de realisatie van com-
plexe microstructuren in vloeibaar kristal, zal 
onmisbaar blijken bij de ontwikkeling van nieuwe 
optische componenten

 

Finalist AIG-prijs: dr. ir. Inge Nys

  
2013: Master in de ingenieursweten-
schappen:  toegepaste natuurkunde, 
UGent

2018: Doctor in de ingenieursweten-
schappen: toegepaste natuurkunde, 
UGent

Momenteel werkzaam als postdocto-
raal onderzoeker bij de Liquid Crystals 
and Photonics Group aan de UGent.



6  AIG-NIEUWS |  juli 2022

Dankzij de ongeziene ontwikkeling van de telecommunicatietechnologie kunnen we nu altijd en overal bereikbaar zijn. Dit 
is mogelijk door bijvoorbeeld de meer dan een miljoen kilometer optische  glasvezelkabel op de bodem van de oceaan, die 
duizenden terabytes per seconde aan de lichtsnelheid kan transporteren tussen verschillende continenten. Deze infrastruc-
tuur heeft de deuren geopend voor innovatieve diensten die niet meer weg te denken zijn uit het dagelijkse leven zoals 
Uber, Amazon en YouTube. Het enorme succes van deze diensten zorgt er echter voor dat er continu nood is aan snellere 
internetverbindingen, betere datacenters en nieuwe mobiele netwerken. Een essentiële stap in het realiseren van voldo-
ende bandbreedte voor het steeds toenemende aantal gebruikers van deze diensten is het ontplooien van het 5G netwerk. 
Het is echter niet mogelijk om met bestaande technologieën de einddoelstellingen (1 Gigabit per seconde voor elke eindge-
bruiker) van het 5G netwerk te realiseren.

Photonic Integrated Circuits

Een nieuwe technologie die een essentiële rol kan spelen in het realiseren 
van datasnelheden nodig voor het 5G netwerk is het Photonic Integrated 
Circuit (PIC). Zo een PIC is een chip, net zoals de chips in je laptop of smart-
phone, die werkt met licht in plaats van elektriciteit. Deze PICs zijn essen-
tieel omdat ze toelaten de data van een computer of server om te zetten 
in een licht signaal dat over glasvezel kabel kan worden getransporteerd. 
Momenteel spelen PICs al een cruciale rol in datacentra, waar ze gebruikt 
worden als compacte optische zenders en ontvangers die tot 400 Gigabit 
per seconde kunnen versturen. Zulke producten worden sinds enkele jaren 
door grote spelers zoals Intel, Amazon en Cisco ontwikkeld en verkocht.

PICs: een essentiële bouwblok voor 5G en 6G netwerken

Tijdens het doctoraat werden voor de eerste keer PICs ontwikkeld die in 
staat zijn het specifieke soort signalen die nodig zijn voor 5G en 6G netwer-
ken te verzenden en te ontvangen. Zo werd er bijvoorbeeld aangetoond 
dat een 5G PIC zender, een silicium chip van enkele vierkante millimeter, 
in staat is tot 16 Gigabit per seconde te versturen naar een eindgebruiker. 

Deze PICs hebben niet enkel toepassingen in netwerken op de grond maar 
kunnen ook een belangrijke rol spelen in toekomstige 5G communicatiesa-
tellieten. Zo werd tijdens het doctoraat een chip ontwikkeld voor het Euro-
pean Space Agency die in staat is te werken bij de toekomstige frequentie 
banden van 28 en 30 GHz. De nieuwe technologieën ontwikkeld tijdens dit 
doctoraat tonen aan dat PICs een belangrijke rol kunnen spelen in toekom-
stige 5G en 6G netwerken.

NOOD AAN MEER BANDBREEDTE VOOR EEN  
DIGITALE WERELD

Microscoopbeeld van een Photonic Integrated Circuit ontwikkeld voor toekomstige communicatiesatellieten in het kader van een European Space Agency project.

Finalist AIG-prijs: dr. ir. Kasper 
Van Gasse 
 
2014: Master of Science in Enginee-
ring Physics, UGent

2019: Doctor in de ingenieursweten-
schappen: fotonica, UGent

Nu Postdoctoraal onderzoeker  
aan Stanford University
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MARKOVIAANSE IMPRECIEZE SPRONGPROCESSEN: 
GRONDSLAGEN, ALGORITMEN EN TOEPASSINGEN
In ingenieurstoepassingen modelleren we vaak systemen waarvan de toestand evolueert in de tijd op een onzekere manier. Een 
populair type modellen zijn Markoviaanse sprongprocessen, die kunnen dienen voor een breed gamma aan systemen: van de 
wachtrij aan de kassa van een supermarkt tot de verspreiding van een besmettelijke ziekte in een populatie. Deze modellen dienen 
om relevante prestatiematen uit te rekenen, zoals de verwachte tijd tot er niemand meer besmet is.

Ondanks hun populariteit kampen Markoviaanse 
sprongprocesmodellen echter met drie proble-
men: ten eerste is het vaak niet mogelijk om de 
karakteriserende parameters van deze model-
len exact te bepalen, ten tweede voldoen de sys-
temen die we willen modelleren vaak eigenlijk 
niet aan de onderliggende (wiskundige) aanna-
mes, en ten derde is het aantal toestanden van 
deze modellen dermate groot dat we de rele-
vante prestatiematen niet meer kunnen bereke-
nen binnen een aanvaardbare tijd.

Eén oplossing

Dit proefschrift reikt een oplossing aan voor 
deze drie problemen. De eerste twee proble-
men worden verholpen door Markoviaanse 
sprongprocessen te veralgemenen naar Marko-
viaanse imprecieze sprongprocessen. De veral-
gemening bestaat er uit niet langer te eisen dat 
de karakteriserende parameters exact gegeven 
zijn – maar, bijvoorbeeld, gegeven door grenzen 
– en door de onderliggende wiskundige aanna-
mes te verzwakken.

Dit proefschrift breidt de bestaande theorie van 
Markoviaanse imprecieze sprongprocessen 
gevoelig uit: van prestatiematen die afhangen 
van de toestand van het systeem in een eindig 
aantal tijdspunten – bijvoorbeeld het verwachte 
aantal besmette mensen morgennamiddag om 
vier uur – naar meer algemene, vaker voorko-

mende prestatiematen – bijvoorbeeld het ver-
wachte tijdsgemiddelde van het aantal besmette 
mensen over een week of de verwachte tijd tot 
er niemand meer besmet is.

Vervolgens richt dit proefschrift zich tot het derde 
probleem van Markoviaanse sprongprocessen. 
Eerst toont het aan dat voor een Markoviaans 
sprongprocesmodel waarvan het aantal toe-
standen te groot is, het ophopen van toestanden 
leidt tot een Markoviaans imprecies sprongpro-
cesmodel met veel minder toestanden.Vervol-
gens bewijst het dat dit nieuwe model gebruikt 
kan worden om grenzen te berekenen op de 
relevante prestatiematen die anders niet bere-
kend konden worden binnen een aanvaardbare 
tijd. In het bijzonder past dit proefschrift deze 
techniek toe om de spectrumversplintering in 
een optische kabel te onderzoeken.

Samengevat

Dit werk omvat dus niet enkel een omvangrijk 
theoretisch luik, maar geeft ook aan waarom en 
hoe deze theorie een meerwaarde kan beteke-
nen in ingenieurstoepassingen. Heel kort samen-
gevat, toont het aan dat het mogelijk is – en in 
sommige gevallen zelfs wenselijk – om de para-
meters van een (Markoviaans sprongproces)
model slechts gedeeltelijk op te geven, alsook 
om minder aannames te maken.

Finalist AIG-
prijs: dr. ir. 
Alexander 
Erreygers

2015: Master of Science in Electrome-
chanical Engineering: Control Enginee-
ring and Automation, UGent 

2021: Doctor in de ingenieursweten-
schappen: wiskundige ingenieurstech-
nieken, UGent

Postdoctoraal onderzoeker bij Foun-
dations Lab, Vakgroep Elektronica en 
Informatiesystemen
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ANNE IN DE BLOEMETJES!
AIG ZOEKT EEN  
GEMOTIVEERD PARTTIME 
ADMINISTRATIEF  
MEDEWERKER 
AIG (Alumnivereniging Ingenieurs UGent) is een enthousiaste 
vereniging van afgestudeerde ingenieurs aan de Universiteit 
Gent. Voor de organisatie van onze talrijke activiteiten voor onze 
grote groep leden zijn wij op zoek naar een gemotiveerd admi-
nistratief medewerker, dit ter opvolging van onze medewerkster 
die na bijna 20 jaar dienst op pensioen zal gaan. Om de overgang 
vlot te laten verlopen wordt een voldoende periode van overlap 
voorzien.

Wat ga je doen?

• Je verleent administratieve en logistieke ondersteuning bij 
de ledenwerking en de organisatie van verschillende acti-
viteiten

• Je draagt bij aan de organisatie van activiteiten en je neemt 
ook af en toe deel aan deze activiteiten

• Je bent het eerste aanspreekpunt van de leden

Wat verwachten we van jou?

• Je bent vlot in de omgang, klantvriendelijk naar onze leden 
en je kan zelfstandig werken

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden

• Je bent gestructureerd en bent in staat om verschillende 
zaken tegelijkertijd te beheren

• Je hebt kennis van Word en Excel

• Andere vaardigheden (boekhouding, sociale media, Engels, 
Wordpress, ...) zijn een pluspunt

Wat bieden we jou aan?

• Deeltijds contract van onbepaalde duur (50 à 60%, in onder-
ling overleg)

• Flexibiliteit: uren en dagen vrij te kiezen in onderling overleg

• Een aangename en goed uitgeruste werkomgeving met 
regelmatig sociaal contact met meerdere medewerkers 
van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 
van de Universiteit Gent

• Marktconform loon met maaltijdcheques

• Mogelijkheden voor bijscholing

Interesse? 

Sollicitatie per e-mail naar vacature.aig@ugent.be met referentie 
“medewerker AIG-UGent” vóór 1 september 2022.

Vele lezers zullen Anne De Coster kennen en haar ook al ontmoet 
hebben. Sinds 17 jaar is zij als onze AIG-secretaresse een vaste waarde 
in de AIG-werking. Zij is het vriendelijke aanspreekpunt voor alle mogelijke 
vragen van onze leden over activiteiten, inschrijvingen, lidgelden, publica-
ties, enz. Voor onze sponsors is zij de steeds bereikbare contactpersoon 
voor de vernieuwingen, facturatie, opvragen logo’s en alles wat erbij hoort. 

Anne is tevens de reddende engel voor de organisatoren van onze activi-
teiten door allerlei administratieve en praktische taken uit handen te nemen 
en door onze bestuursleden-organisatoren tijdig de nodige suggesties te 
bezorgen. Voor de juryvoorzitters van onze talrijke prijzen is zij de helpende 
hand om de werken van de kandidaten aan de gepaste juryleden te bezor-
gen.

Bij onze grote events verzorgt Anne met plezier de onthaalbalie en bij de 
proclamaties is zij steeds de onvermoeibare organisator van de AIG-Enga-
ge-inschrijvingsstand. Ook bij de reünies en de jubilarissenvieringen is zij de 
puzzelaar die o.a. alle wensen over gezamenlijke tafelschikking, verschil-
lende menukeuzes, opstellen jubilarissenboekje, ... en alles wat er nog bij 
komt kijken, tot een goed einde brengt. Iets wat iedere keer achteraf sterk 
gewaardeerd wordt door de betrokkenen.

En dan ontbreekt hier de plaats om al haar andere taken nog eens in de verf 
te zetten. Dit alles gebeurt met haar typische klantvriendelijkheid, respect 
en ontoombare inzet. Ja, werkelijk een duiveltje-doet-al voor de AIG-wer-
king en een belangrijke factor in de continuïteit van onze vereniging. Het is 
dan ook zeer gepast haar hier vanwege alle bestuursleden, organisatoren 
en ongetwijfeld een groot aantal van onze leden, eens expliciet in de bloe-
metjes te zetten!

Naast haar werk is Anne ook maatschappelijk begaan. Getuige daarvan de 
zorg die zij al jarenlang, samen met haar echtgenoot, doet als pleeggezin 
voor een minderjarige vluchteling uit Afghanistan.

Maar niets blijft duren. We verklappen uiteraard Anne’s leeftijd niet graag, 
maar binnen twee jaar gaat ze met pensioen. Daarom publiceren we 
meteen een vacaturebericht om haar (geheel of gedeeltelijk) op te volgen. 
De opvolger of opvolgster kan nog even ‘meedraaien’ met Anne en de 
kneepjes van het vak leren, om dan volop de eigen koers te varen, ten dien-
ste van de Gentse ingenieurs-community!
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ER GEBEURT WAT IN ONZE FACULTEIT

EUROPA INVESTEERT IN INNOVATIEF UGENT- 
ONDERZOEK NAAR VROEGE OPSPORING EN  
BEHANDELING VAN GEHOORSCHADE 
Met een Transition Grant van de European Innovation Council (EIC) hoopt UGent-onderzoeker Sarah Verhulst 

dankzij artificiële intelligentie een nieuw type hoorapparaat te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Zes jaar geleden ontving UGent-profes-
sor Sarah Verhulst een ERC Starting Grant. 
Daarmee onderzoekt ze hoe ze, dank-
zij auditieve computermodellen en artifici-
ele intelligentie, mensen met beginnende 
gehoorschade vroegtijdig kan opsporen en 
helpen. Dit jaar ontving Sarah een EIC Tran-
sition Grant, waarmee ze hoopt deze inno-
vatie op te markt te brengen onder de vorm 
van betere gehoordiagnostiek en proces-
sors voor hearables en hoorapparaten. 

Gehoorschade sneller vaststellen en beter 
behandelen

Bij mensen met cochleaire synaptopathie 
(CS) werkt de gehoorzenuw minder goed 
doordat veroudering, blootstelling aan 
lawaai of het gebruik van bepaalde medi-
cijnen de synapsen van de haarcellen aan-
tasten. CS is nog niet zo lang ontdekt, omdat 
standaard gehoortesten zoals het audio-
gram dit niet kunnen detecteren.

Met haar onderzoek wil Sarah’s labo twee 
dingen bereiken: CS sneller vaststellen en 
gehoorschade door CS behandelen met 
innovatieve gehoortechnologieën. Om CS te 
detecteren, gebruiken de onderzoekers een 
nieuwe test die CS en de integriteit van de 
auditieve zenuw kwantificeert door middel 
van auditieve EEG. Met deze test kan 
gehoorschade ongeveer tien jaar eerder 
vastgesteld worden dan via het standaard 

klinische audiogram. De gegevens van deze 
test worden dan via auditieve computermo-
dellen en artificiële intelligentie verwerkt in 
neurale netwerken zodat mensen met CS 
een gepersonaliseerde behandeling krijgen. 
Deze innovatieve benadering kan ingebed 
worden in processors van gewone hoorap-
paraten, of in hearables (zoals oortjes) die 
breed toegankelijk zijn.

Van het labo naar de markt

Om een product op de markt te brengen, 
zijn heel veel investeringen nodig. Denk bij-
voorbeeld aan een goed businessplan of 
product-specifieke verbeteringen, zoals een 
handige gebruikersinterface of robuuste 
hardware. Daarnaast staan ook klini-
sche studies met patiënten en toekomstige 
gebruikers gepland, zodat de CE markering 
- die nodig is om een medisch product op de 
markt te brengen - in orde komt. Om deze 
stappen succesvol te zetten werken Sarah 
en haar team samen met UGent TechTrans-
fer, Hiruz en klinische partners zoals UZ 
Gent.

“Het is moeilijk om basisonderzoek 
dichter bij de mensen te brengen. 
We zijn dus erg blij dat ons onder-
zoek dit vertrouwen krijgt van de 
EU en dat we zo de mogelijkheid 
krijgen om ons doel te realiseren 
in samenwerking met onze part-
ners”, aldus Sarah Verhulst.

Het project van Sarah Verhulst, ‘EarDiTech’ 
(Precision Hearing Diagnostics and Aug-
mented Hearing Technologies), haalt nu dus 
2.5 miljoen euro binnen via een Transition 
Grant van de European Innovation Council 
(EIC). EIC Transition is een nieuw en uniek 

Europese financieringsschema binnen Hori-
zon Europe dat voornamelijk focust op het 
opschalen en vermarkten van eerdere veel-
belovende EU-gefinancierde basisonder-
zoeksprojecten. De EIC schreef deze call 
voor de eerste keer uit, en ‘EarDiTech’ is 
dus meteen ook het eerste EIC Transition 
project aan de UGent.

Het traject van Sarah Verhulst toont aan 
hoe bottom-up onderzoek kan leiden tot 
innovatieve producten waar we beter van 
worden. Het begon in 2016; toen Sarah 
een ERC Starting Grant binnenhaalde aan 
de UGent, waarmee ze haar onderzoeks-
lijn en labo rond gehoortechnologieën uit-
bouwde. Tijdens dit onderzoek ontwikkelde 
ze een gehoortest voor CS die ze dankzij 
een ERC Proof of Concept Grant verder op 
punt stelde in samenwerking met het Ghent 
Auditory Science Platform. Haar recent 
onderzoek naar neuraal-netwerk geba-
seerde audioverwerking voor mensen met 
CS en andere vormen van gehoorschade 
zet de volgende stap naar betere behande-
lingen en inclusievere automatische spraak-
toepassingen (e.g. Siri, Alexa..). Met de EIC 
Transition Grant van dit jaar, kan Sarah haar 
onderzoeksresultaten omzetten in een kli-
nisch toepasbaar product dat in de toekomst 
ook echt op de markt zal komen.

EIC Transition Grants

Het is de eerste keer dat de EIC deze oproep 
lanceerde. Er werden 292 voorstellen inge-
diend, waaruit de EIC 42 projecten selec-
teerde. De succesvolle voorstellen zullen in 
totaal 99 miljoen euro aan EU-financiering 
ontvangen.

Met deze financiering kunnen resultaten 
van proefprojecten (zoals de EIC Pathfin-
der en de ERC Proof of Concept projecten) 
omgezet worden in commercieel levensvat-
bare ondernemingen die een innovatief pro-
duct op de markt brengen.
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BEÏNVLOEDEN DIEREN LANDSCHAPPEN OF  
OMGEKEERD? 
Johannes Nauta onderzoekt in zijn doctoraat hoe het zoekgedrag van dieren naar voedsel en schuilplaatsen en de manier 
waarop landschappen zijn samengesteld elkaar beïnvloeden.

Het zoekgedrag van dieren naar voedsel en schuilplaatsen noemt men ook 
wel foerageren. In zijn onderzoek probeert Johannes te achterhalen hoe 
foerageergedrag en landschappen elkaar beïnvloeden. 

“Ik heb dit gedaan door computationele modellen te creëren voor zowel 
individuele foerageerders als voor gehele populaties”, legt Johannes uit.

“Voor individuele foerageerders onderzocht ik hoe hun geheugen hen zou 
kunnen helpen bij optimaal foerageergedrag. Er wordt aangetoond dat 
geheugen niet per se voordelig is, maar dat de voordelen sterk afhangen 
van waar het dier exact naar op zoek is”

“Verder onderzocht ik hoe interacties tussen verschillende foerageerders 
het zoekgedrag van individuen kunnen beïnvloeden. In een competitief 
systeem is gebleken dat samenwerken alleen nuttig is als bronnen sterk 
geclusterd zijn en competitie tussen soortgenoten niet te hoog is”

“In een collectief systeem daarentegen, wordt aangetoond dat altruïstisch 
gedrag alleen ten goede komt aan het collectief als soortgenoten makkelijk 
gevonden kunnen worden”

“Ten laatste onderzocht ik hoe foerageergedrag landschappen kan ver-
anderen. De resultaten gepresenteerd in deze dissertatie tonen aan dat 

foerageergedrag ecosystemen en landschappen beïnvloeden”, besluit 
Johannes.

 
Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  
Illustrator: Roger Van Hecke

Johannes Nauta 
 
Johannes haalde zijn masterdiploma 
Natuur- en Sterrenkunde aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen in 
Nederland. 

In 2017 startte hij zijn PhD-traject 
bij de onderzoeksgroep IDLab in de  
vakgroep Informatietechnologie van 
de faculteit Ingenieurswetenschap-
pen en Architectuur. 

UGENT-STUDENTEN RACEN DEZE ZOMER 

MET ZELFGEBOUWDE ELEKTRISCHE WAGEN

Deze zomer is het zover: dan trekt het UGent Racing team 
met hun zelfgebouwde elektrische racewagen naar de For-
mula Student-competitie, een reeks wedstrijden voor inge-
nieursstudenten vanover de hele wereld. Wat begon als 
een lockdownproject van een aantal ingenieursstudenten 
is vandaag uitgegroeid tot een ambitieuze multidisciplinaire 
onderneming. ‘Myrtilus’, zo heet de racewagen van UGent 
Racing. Het is al 
de derde wagen 
van de UGent- 
studenten op 
amper een jaar 
tijd. 

ARCHITECTUURSTUDENTEN BOUWEN BAM-

BOE ZOMERBAR IN SINAAI

Tweedejaarsstudenten burgerlijk ingenieur-architect en een 
aantal jongeren van Jeugdhuis Troelant zetten samen hun 
strafste talenten in op de site 
Ter Beke. Hier bouwden ze een 
grote open koepel met een door-
snee van 12 meter. De con-
structie wordt opgetrokken uit 
bamboe, een hernieuwbaar 
bouwmateriaal met een kleine 
ecologische voetafdruk. Deze  
ingenieuze structuur kreeg de 
naam Do Bamboo mee en werd 
gerealiseerd onder leiding van 
professor Jan Belis.



AIG-NIEUWS |  juli 2022 11

PRoF Award for Organization voor prof. Pascal Verdonck 
 
Prof. Verdonck won de PRoF Award for Care Organization voor 

zijn innoverend werk in de zorgsec-
tor. De laudatio werd gegeven door 
niemand minder dan Hilde Crevits, 
Vlaams minister van Economie 
& Werk die lovend was over zijn 
baanbrekende carrière. Hij draagt 
niet alleen zijn steentje bij aan de 
opleiding voor burgerlijk ingenieurs 

in de medische technologie. Als CEO van MedTEch Flanders staat 
hij immers ook aan het hoofd van een vzw die startups helpt om hun 
medische technologieën in de markt te zetten.

UGent en KU Leuven lanceren postgraduaat Smart Opera-
tions and Maintenance in Industry 

Vanaf academiejaar 2022-2023 organiseren de UGent en KU 
Leuven het nieuwe postgraduaat Smart Operations and Main-
tenance in Industry, een opleiding voor ingenieurs die de trans-
formatie naar Industrie 4.0 waar willen maken. Het postgradu-
aat richt zich op pas afgestudeerde ingenieurs, ingenieurs in het 
werkveld en internationale ingenieursprofielen. Met het postgra-
duaat komt de opleiding tegemoet aan een grote vraag vanuit 
de industrie naar hooggeschoolde profielen die de transformatie 
naar Industrie 4.0 waar kunnen maken. 

Patrick De Baets verkozen tot decaan voor de periode 
1 oktober 2022 tot en met 30 september 2026 

Patrick De Baets werd opnieuw 
verkozen om het mandaat 
voor de periode 2022-2026 in 
te vullen. Tijdens de faculteits-
raad bevestigde de decaan dat 
hij kandidaat is om het man-

daat ook in de periode 2022-2026 in te vullen. Er werden geen 
andere kandidaturen ingediend en ter zitting bleken er ook geen 
andere kandidaten te zijn. Na de geheime stemming was het 
resultaat unaniem: alle leden stemden voor Patrick De Baets. 

NIEUWSFLASHES

De alumni van UGent komen regelmatig in de media. 
In deze rubriek vermelden we enkele opmerkelijke 

nieuwtjes van de alumni van de FEA.

INTERNE SCHADE IN 
COMPOSIETMATERIALEN 
SNEL EN EENVOUDIG DE-
TECTEREN 
Xiaoyu Yang onderzocht in zijn doctoraat hoe interne 
defecten en beschadigingen van composieten, die on- 
zichtbaar zijn voor het blote oog, snel en effectief kunnen 
gedetecteerd worden..

Composieten zijn materialen die samengesteld zijn uit twee of meer bouw-
stenen. Op die manier kan men een composietmateriaal op maat maken. 
Bijvoorbeeld voor de ruimtevaart een sterk materiaal dat toch lichtgewicht 
is en tegen hoge en lage temperaturen kan.

Een aandachtspunt bij het gebruik van composietmaterialen is dat hun typi-
sche gelaagde structuur gevoelig is voor interne defecten en schade. Ter-
wijl een kleine impact (bv. hagel of gereedschap) op een aluminium vleu-
geltip van bijvoorbeeld een vliegtuit meestal niet meer dan een kleine 
zichtbare deuk veroorzaakt, kan diezelfde inslag op een composietvleugel 
resulteren in inwendige schade die – hoewel onzichtbaar voor het blote oog 
– de veiligheid van het vliegtuig in gevaar kan brengen. Daarom is een test-
procedure nodig die deze interne schade snel en nauwkeurig kan detecte-
ren en dit zonder schade toe te brengen aan het composiet.

“In mijn onderzoek introduceer ik verschillende nieuwe niet-destructieve 
meettechnieken, op basis van ultrageluidsgolven, om kwaliteitscontrole 
van composietmaterialen uit te voeren”, vertelt Xiaoyu.

“Enerzijds heb ik een akoestische microscopie met een nieuwe variabele 
multi-mode focus techniek ontwikkeld voor de karakterisering van functi-
oneel gegradeerde metalen. Met deze techniek krijgt men toegang tot de 
akoestische parameters van de verschillende lagen”, legt Xiaoyu uit.

“Anderzijds heb ik een ultrasone computertomografie methode, gebruik-
makend van interne laag-resonanties, ontwikkeld voor de analyse van 
(beschadigde) vezelversterkte kunststoffen. Deze methode laat toe om op 
een veilige en eenvoudige manier de interne 3D structuur van (bescha-
digde) gelaagde vezelversterkte kunststoffen te reconstrueren”

“Dankzij mijn onderzoek kunnen composietmaterialen steeds meer 
gebruikt worden voor industriële toepassingen”, besluit Xiaoyu.

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  
Illustrator: Roger Van Hecke

Xiaoyu Yang

Xiaoyu studeerde Electromechanical 
Engineering aan de Zhejiang University. 

Zijn doctoraat was een samenwerking 
tussen de Zhejiang University en de  
Universiteit Gent

Xiaoyu werkt momenteel als postdocto-
raal bursaal aan de vakgroep Materialen, 
Textiel en Chemische proceskunde
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POSTACADEMISCHE OPLEIDINGEN
LEIDERSCHAP VOOR AMBITIEUZE INGENIEURS 
Wil jij jouw management-skills upgraden?
Wil jij je leiderschapsprofiel kennen en bijsturen om een effectieve leider te worden?
Wil jij een compleet overzicht van wat management en leiderschap is?
Als je ja zegt op bovenstaande vragen, dan is deze unieke opleiding een must.

Ben je toe aan leiding geven of ben je recent teamleider geworden? Dan is het belangrijk om de juiste 
leiderschapsreflexen te ontwikkelen. Effectief omgaan met klanten, je medewerkers meenemen in 
een wervend leiderschapstraject en leren hoe je die medewerkers blijvend motiveert, zijn essentiële 
vaardigheden die in deze opleiding aan bod komen. 

22 september 2022 – 30 januari 2023  - www.ugain.ugent.be/leiderschap

CIRCULAIR BOUWEN: VAN MATERIALEN TOT BOUWPROJECT  
Circulaire economie wil de materialenkringloop sluiten en weggaan van een lineaire economie 
waarin materialen aan het eind van hun levensduur als afval bestempeld worden. Deze transitie is ook 
voor de bouwsector een essentiële en hoogdringende stap die hoog op zowel de Europese als Vlaamse 
beleidsagenda staat.

Circulair bouwen is evenwel een ruim begrip dat verschillende aspecten omhelst en zich op verschillende 
schalen situeert, van de materiaalkeuzes tot de schaal van het bouwproject. Zowel veranderingsgericht 
ontwerpen, materiaal(her)gebruik, omgaan met energie en water, juridische aspecten als circulaire 
businessmodellen komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor methoden om milieu-impact en 
circulaire kwaliteiten te evalueren. Deze opleiding biedt voor elk van deze thema’s een grondige 
basis en geeft inzichten en concrete voorbeelden. 

10 oktober 2022 – 7 maart 2023  - www.ugain.ugent.be/circulairbouwen

Starten ook in het najaar:

- Linked Data & SOLID
- Energietechniek in gebouwen
- Black Belt in Lean
- Machine learning: van theorie tot praktijk
- Big data
- Milieucoördinator via afstandsleren (doorlopend, met vrije instap) 

MEER INFO VIA WWW.UGAIN.UGENT.BE

UGent Academie voor Ingenieurs

WWW.UGAIN.UGENT.BE
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VTK

Dit jaar was het eindelijk zover, het jaar dat VTK gewoon weer VTK kon zijn, zonder enig bezwaar van een zoge-

naamd ‘coronavirus’. Klassiekers als De Openingsfuif, Het Galabal en De Lentefuif konden eindelijk weer in hun 

volle glorie doorgaan. 

Dit jaar hebben we bewezen dat VTK zeker sportief is. Naast tweede te worden op de 12-urenloop, hebben we ook nog het IFK en de 
zwemmarathon gewonnen. Een dikke proficiat naar al onze sporters hiervoor, het was een geweldig sportjaar! Ook de VTK-show was ein-
delijk weer in het echt te bezichtigen en was wederom een daverend succes. Studenten, proffen, assistenten, vriendjes en familie hebben 
zich een breuk gelachen en hier en daar zelfs een traantje weggepinkt. Als laatste afsluiter hebben we nog een geweldige VTK-driedaagse 
gepland. Het belooft weer een geweldige tijd te worden, zeker na die ambetante examenperiode. We zien jullie daar!

Het jaar loopt op zijn einde, dus nemen we stilaan afscheid van het oude praesidium. Ze hebben het uitstekend gedaan en hun inzet en 
motivatie voor VTK is ongekend. De fakkel wordt nu overgedragen aan het nieuwe praesidium en we wensen hen veel succes toe. De 
lat is hoog gelegd dit jaar, maar we zijn ervan overtuigd dat Praeses Tim en Vice Chloë er met gemak zullen over gaan. Tot volgend jaar!

HET JAAR DAT VTK GEWOON WEER VTK 
KON ZIJN
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03.05  TECHBOOST! 2022
Op 3 mei vond in het UFO van onze alma mater 
TechBoost! 2022 plaats. Gastprekers bij deze 
editie waren prof. Dick Botteldooren en prof. 
Sarah Verhulst met een lezing getiteld: Innova-
ties in geluids- en hoortechnologie: Hoe individu 
en omgeving voordeel halen uit modelleren en 
analyseren van horen en luisteren. Ondanks de 
veelheid aan activiteiten die momenteel door 
diverse organisaties post-corona aangeboden 
worden, kon TechBoost! 2022 toch rekenen op 
250 inschrijvingen. 

Prof. Verhulst en prof. Botteldooren gaven een 
geïntegreerde uiteenzetting over de recente 
ontwikkelingen in auditieve en spraaktechnolo-
gieën. Prof. Verhulst focuste in haar deel van de 
les vooral op het huidige onderzoek omtrent hea-
rables en hoorapparaten. Wetende dat 20% van 
de globale populatie aan hoorschade lijdt, werd 
op een heel heldere manier duidelijk gemaakt 
dat vroegdetectie en –behandeling een kost-ef-
fectieve aanpak zijn om de socio-economische 
gevolgen van gehoorschade te beperken. 

Prof. Botteldooren besprak vol enthousiasme 
hoe dagdagelijks geluid een ingrijpende invloed 
heeft op onze samenleving die erdoor over-
spoeld wordt. Hij toonde aan dat het begrijpen 
van hoe mensen geluid ervaren en begrijpen ons 
toelaat om concepten van stedelijke geluidsplan-
ning toe te voegen aan het ontwerp van steden 
die de (mentale) gezondheid van hun inwoners 
bevorderen. Bovendien werd ook aanschouwe-
lijk gemaakt hoe het elektronisch verrijken van 
een geluidsomgeving de levenskwaliteit en de 
ontwikkeling van groepen met speciale behoef-
tes zoals mensen met dementie of vroeggebo-
ren baby’s aanzienlijk kan verbeteren. 

Het event werd passend afgesloten met een 
sfeervolle en verzorgde receptie waarbij spre-
kers, sponsors en toehoorders bij een hapje en 
drankje de opgedane kennis verder verwerk-
ten. We kunnen ten volle concluderen dat Tech-
Boost! 2022 zoals bij vorige edities er opnieuw in 
slaagde om onze technische kennis te boosten 
door een les van topexperten over een actueel 
relevant thema.

VOORBIJE ACTIVITEITEN AIG

29.04  REÜNIE



AIG-NIEUWS |  juli 2022  15

DATUM ACTIVITEIT

vr 15/07 Wouter Deprez: Speech
Capitole | Gent

di 30/08 Finale Jozef Plateau- en Leo Baekelandprijs
Gent

do 05/09 After Summer Drink
Sint-Pietersabdij | Gent

do 22/09 Engineer of the Year 2022 
ABC | Gent

za 01/10 Bezoek Beursgebouw Brussel (samen met ie-net)
Beursgebouw | Brussel

di 25/10 Update@Campus: Talent Management 
Campus Coupure - Auditorium Oehoe | Gent

vr 25/11 Reünie afstudeerjaren eindigend op 2 en 7 
Mantovani | Oudenaarde

Opgelet! Check geregeld de website voor up-to-date info over de 
activiteiten: aig.ugent.be

AIG KALENDER 2022

13.05  VIERING JUBILARISSEN
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