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Spectrum najaar 2021
Spectrum biedt donderdagnamiddaglezingen door wetenschappers 
van de Universiteit Antwerpen en verwante instellingen, afgewisseld 
met alumni en sprekers uit verschillende sectoren. Spectrum maakt 
actuele wetenschap, onderzoek en cultuur toegankelijk voor alle 
geïnteresseerden, ongeacht de leeftijd. Voorkennis is niet vereist.

16 SEPTEMBER
Waarom een MRI scan zo lang duurt  
(en wat je eraan kan doen)
Jan Sijbers | fysica | medische beeldverwerking | UAntwerpen

23 SEPTEMBER
Meer vrouw op straat. Gender en publieke ruimte
Els De Vos | architectuur | ruimtelijke ordening | UAntwerpen

7 OKTOBER
Eilanden: fragiele vitrines van de evolutiebiologie
Raoul Van Damme | biologie | functionele morfologie | UAntwerpen 

14 OKTOBER
Een hoornvlies namaken in een plastic petrischaal
Bert Van den Bogerd | geneeskunde | oogheelkunde | UAntwerpen | UZA

21 OKTOBER
De fascinatie voor het lijdende lichaam  
in de negentiende eeuw
Tine Van Osselaer | geschiedenis | spiritualiteit | UAntwerpen 

28 OKTOBER
Naleving van overheidsbeleid en -maatregelen door 
burgers: een kwestie van vertrouwen in de overheid?
Sophie Op de Beeck | politieke wetenschappen | openbaar bestuur | 
UAntwerpen

18 NOVEMBER
Een kind zindelijk maken doe je zo!  
Een wetenschappelijk onderbouwde visie op  
de zindelijkheidsproblematiek én de oplossing
Alexandra Vermandel | kinesitherapie | urologie | UAntwerpen | UZA

2 DECEMBER
Hoe lossen we klimaatopwarming op?
Ivan Janssens | biologie | ecologie | UAntwerpen

9 DECEMBER
De studie van taalgebruik en taalfouten  
als venster op ons complexe taalbrein
Dominiek Sandra | taalkunde | psycholinguïstiek | UAntwerpen

16 DECEMBER
Stress is stresserend. Preventie van chronische  
stress om burn-out te voorkomen
Erik Franck | gezondheidszorg | psychologie | UAntwerpen

Nog meer wetenschappers aan het woord horen over hun werk en passie?  
Welkom bij Wetenschap Centraal, ons wetenschapscafé op woensdagavond.
www.uantwerpen.be/wetenschapcentraal 

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten rond wetenschap  
voor een breed publiek? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van WAS  
(Wetenschap Aan de Stroom) via 
www.wetenschapaandestroom.be

Praktisch
14.15 - 15.45 uur 
Online GRATIS

Informatie en inschrijven  
www.uantwerpen.be/spectrum

https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/wetenschap-centraal/
https://www.wetenschapaandestroom.be
https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/spectrum/

