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Universiteit Antwerpen | Departement Universiteit & Samenleving 
Wetenschapscommunicatie
www.uantwerpen.be/wetenschap-voor-iedereen

Volg ons op 
 www.facebook.com/uantwerpen.wetenschapvooriedereen/
 www.instagram.com/uantwerpen.wvi/
 twitter.com/uantwerpen_wvi
 www.linkedin.com/company/uantwerpenwetenschapvooriedereen/

Spectrum 
maakt wetenschap, onderzoek en cultuur toegankelijk 
www.uantwerpen.be/spectrum

Wetenschap Centraal
laat wetenschappers aan het woord in een gemoedelijke sfeer
www.uantwerpen.be/wetenschapcentraal

PRESS>SPEAK
geeft jonge onderzoekers een podium in de vorm van een presentatiewedstrijd | 02.03.23
www.uantwerpen.be/press-speak

Gratis lezingen voor een breed publiek, in het Nederlands 

Voorjaar 2023Lezingen  
rond wetenschap  
& samenleving

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/wetenschap-voor-iedereen/
http://www.facebook.com/uantwerpen.wetenschapvooriedereen/
http://www.instagram.com/uantwerpen.wvi/
http://twitter.com/uantwerpen_wvi
https://www.linkedin.com/company/uantwerpenwetenschapvooriedereen/?original_referer=
http://www.uantwerpen.be/spectrum
http://www.uantwerpen.be/wetenschapcentraal
http://www.uantwerpen.be/press-speak


A4
26 
01

Het schiet me vast straks weer te binnen…  
het verschil tussen normale en abnormale veroudering van de hersenen 
Rose Bruffaerts • UAntwerpen • Geheugenkliniek • UZA • biomedische wetenschappen

02 
02

De vele lichamen die wij zijn. Medisch-wijsgerige verkenningen 

Bernard Sabbe • UAntwerpen • psychiatrie | Luc Braeckmans • UAntwerpen • filosofie

16 
02

Sterft de professor uit? Wetenschappers in hedendaagse kinderboeken 

Frauke Pauwels • UAntwerpen • literatuurwetenschappen

16 
03

Het genetisch geheugen van Vlaanderen 

Maarten Larmuseau • UAntwerpen • KU Leuven • genetische geneaologie • genetisch erfgoed

23 
03

Hoe ons slakkenhuis en evenwichtsorgaan communiceren met de hersenen:  
de link tussen gehoorverlies en dementie 
Vincent Van Rompaey • UAntwerpen • UZA • translationele neurowetenschappen • neus-keel-oorziekten

20 
04

Emoties: zoveel meer dan gevoelens 

Ad Vingerhoets • Tilburg University • medische en klinische psychologie

27 
04

De Chinese wolhandkrab: wollige vriend of plaagsoort? 

Jonas Schoelynck • UAntwerpen • biologie • ecologie

04 
05

Waarom storten bruggen in? 

Johan Blom • UAntwerpen • bouwkunde

11 
05

Slaapapneu en snurken: onschuldig of niet? 

Olivier Vanderveken • UAntwerpen  • UZA • translationele neurowetenschappen  • neus-keel-oorziekten

25 
05

Krijtlijnen voor een economische, sociale én ecologische relance 

Ive Marx • UAntwerpen • sociaal-economische wetenschappen • sociologie

Spectrum

Voor alle geïnteresseerden, ongeacht de leeftijd. Geen voorkennis nodig
10 donderdagnamiddagen van 14.15 tot 16.30 uur | Gratis | Campus Groenenborger

Informatie en inschrijven www.uantwerpen.be/spectrum

Lezingen door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en verwante instellingen
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https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/spectrum/

