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Annemie Bogaert§ Zet PIasma in voor uiteeniopende doeleinden

〔Plasma hee範een

SOOrt magle)
●

Amemie Bogaerts’hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen) is een van d6

Europese experts op het gebied van plasmaonderzoek voor (bio)chemische

toepassmgen. Ze zet het onder meer in om kankercellen te vemietigen en CO2

om te zetten in meer waardevolle chemische componenten en hemieuwibare

brandsto鉦∋n.

IZuidrand van An同′erPen, ligt Campus

Drie Eiken, een Van de locaties van

de Universiteit Antwerpen. Een paar

modeme gebouwen, maar OOk enkele lelijke

blokken die in de jaren zeventig `tijdelijk’

Werden neergezet. In een daarvan zetelt het

departement chemie. Op de tweede verdie-

Ping bevindt zich de werkkamer van hoog-

leraar Annemie Bogaerts (47).

Een ding valt onmiddellijk op: alle wanden

hangen vol kindertekeningen en foto’s.

Boven de computer pontificaal een dipIo-

ma voor verdiensten `in de zorgsector’,

Ondertekend doorVincent, Maarten en

Charlotte. In een hoekje, Waar Ze nauWe-

1ijks opvallen, drie mgelijste academische

OOrkondes, alsof dat een bijzaak is, Zelfs

hier. Het middelpunt is uiteraard Bogaerts

Zelf, OPtimistisch en vastberaden.

Zegt die piaatsing van je verdiensten

iets over jou?
`Zeg maar dat ik er zelf over begomen

ben, Wanneer de kritiek komt dat dit bij

een man nooit onderwerp van gesprek zou

Zl】n geWeeSt. Ik ben mlJn tOenmalige pro-

motor dankbaar dat hij me de kans gege-

Ven heeft om mijn carriere op te starten,

en best wel fier dat ik daama een eigen on-

derzoeksgroep uit de grond heb kunnen

StamPen, ZOnder dat onze kinderen daar

last van hebben gehad. Sterker nog, ik leef

met de overtuiglng dat de aandacht voor

12 l september2019

mijn gezin mij ook dagelijks helpt als

diensthoofd, bijvoorbeeld bij de aandacht

voor de menselijke kant van elk individu.

Ik heb een ontzettend leuke, en OOk wel

grote groep van zo,n dertig promovendi en

POStdocs. Het zijn allemaal positief inge-

Stelde mensen. Dat diploma `in de zorgsec-

tor’is het mooiste dat ik heb gekregen,

omdat ik er altijd was voor onze kinderen,

ook vaak aan de schooIpoort en op woens-

dagmiddag, en VOOral ook toen onze jong-

Ste als kleuter leukemie kreeg. Gelukkig lS

ze nu een gezonde puber. En ja, dat moti-

veert buitengewoon om kankeronderzoek

te willen doen.’

Life sciences is niet het eerste waaraan

meれSen denken bij de op het oogvrij

harde wetenschap van de pIasmache-

mie, Waarom zijn piasma’s reIevant

VOOr (bio)medische toepassingen?
`Plasma is een uniek medium, met mOge-

1ijlcheden die je in de klassleke chemie niet

kunt verwezenlijken. Het is een complexe

COCktail van gasmoleculen, ionen, Vrije ra-

‰ een pわsma hun

Je nわ‘ aaGs meien,

d短s moくわlわγenあ

cγuCiaal,

dicalen en losse elektronen, Die deeltjes

reageren allemaal met elkaar bimen het

plasma en met oppervlakken) ZOals levend

weefiel, Wat aanleiding geeft tot veelbelo-

vende medische toepassingen. Die com-

plexiteit heeft mlJ aangetrOkken vanaf het

moment dat ml)n PrOmOtOr het onderwerp
`plasma’aan me voorlegde, tOen nOg VOOr

toepasslngen in de analytische chemie. Tbt

dan was ik er ook niet mee bekend, maar

het interesseerde me direct.’

De compIexiteit van pIasma als ’vier-

de aggregatiestoestand’maakt het

moe帥jk om het oれder controle te krij-

gen, Hoe krijgje dat voor eikaar?
`We proberen het plasma beter te begrij-

pen door modellen te ontwikkelen die het

gedrag van de deeltjes beschrijven. Je

maakt het macroscopische gedrag van een

plasma inzichtelijk door het op moleculair

niveau te simuleren. Met experimenten ve-

rifieer je de resultaten. In een plasma kun

je niet alles meten, dus modelleren is cru-

ciaal. De sterkte van onze groep hier in

Antwerpen zit in de combinatie van mo-

delleren en experimenteren.’

Dat klinkt aIs zeer interessante fun-

damenteie wetenschap. Hoe Ieg je

VerVOIgens de link met toegepast

Onderzoek?
`Onder meer door ons te richten op het

verbeteren van plasmabronnen in de ge-
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