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Kan p葛asma de

高e「e鵜d redden?

aan onze g「oep destl」dswas datwe pしasma
cent「aaしsteしden ln OnZe reSea「Ch, te「Wl」しhet

v○○「dien VOO「aしeen lnSt「umentWaS binnen

Onde「zoeksgroep PLASMAN丁gooit aしjaren internationaaし

ander onde「zoek; bしIkt hI」 terUg
De grootstetoepasslng lS mlしieU en ene「gle.

hoge ogen met research naar pしasma" Pしasma aしs wapen
tegen co2‑uitstoot of kanke「? Het komt stiしaan dichterbij"

zo doet P」ASMANT slnds 2011 expe「lmen‑

tenwaa「b申et met behuしpvan pしasma CO2
0P een duu「zame manle「tranSformeert

naa「 he「nleUWba「e brandstoffen. Amemle
Bogae「ts‥ ‥zo ve「mlnde「」e de CO2‑u'tStOOt

en h∂ng 」e nlet af van fossleしe b「andstoffen.

En het lS een gOede man'e「 Om OVe「tOししIge
zome○ ○fwIndenergle te benutten, aange‑

酸

z‑en Pしasma「eacto「en op eしekt「lClte‑tWe「ken'

しasma wordt vaak de vlerde

lntUSSe冊letmeerbezlg, maarde =aam bしeef

toestand van mate「le genOemd,

gemakshaしve behoudeǹ

eenwe「kzaam modeしgec「eさe「d

Pしasma centraaし
‥conc「eet doen we onderzoek

geしaden en neut「aしe deeしt」eSdat ln de natuu「

voo「komt, maar OOk kan worden aange‑

naa「 Pしasma vla eXPe「imenten

maakt ln een Pしasma「eactoi∵M'dden」aren

en computermodeししenii,しegt

negent‑g deed lk ml」n docto「aatsonde「zoek

Amemie Bogaerts u't

「ond pしasmai

Vler tOePaSSlngen Zl」n miしIeu

, Ve「teしt professo「 Annemle

Bogaerts, h○○fd van PLASMANT

lk stond

en ene「gle, kankerbehandeしlng,
anaしytiSChe chemie en materi‑

e「een onde「zoeksg「oep 「ond op te 「lChten.

aaしonde「zoek

P」ASMANT stond lnitleeしvoo「 Pしasma Laser

het domeln Van PrOfessor E「lk

AbしatlOn & Surface Modeししing Antwe「p Met

Neyts,die ln2006deg「oepkwam

しase「abしatle houdt de onderzoeksg「oep zICh

ve「sterken

Da=aatste lS

HetvemleuWende

Docto「aatvan professo「Annem e Tussen 1996 en 2003wo「dt het
onde「zoek ultgeb「eld naa「modeし‑

RenaatGl」beしs, MI丁AC) 「ond het

modeししe「envan pしasmavoo「

しerenvan pしasmavoQrmate「laaし‑

toepasslngen en m,O萌ししerenvan de

anaしytlSChechemle, de basISVOOr lnteraCtletuSSen Pしasma envaste

deしate「eonde「zoeksg「oep v黒岩嵩請書嵩
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Onze

ve「steしd van deveしe toepasslngen en besし00t
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Slnds ko「t

p「obee「tdeg「oepookstlkstofultdeしuchtom

naast gas, ∨しoelStOf en vaste

StOf. Het lS een mengSeしvan

Voor dle COnVe「Sle hebben wlj aしs ee「sten

((We doen onderzoelくnaar
een vemieuwende lくanlくer‑

behandeしingwaarbij pしasma
de Iくankerceししen doodt, maar
andere ceしIen spaart,

Annemle Bogae「ts

Doctoraat Van PrOf.師k Nevts
「ond atomaire simuほties voor

de interaCtie tussen Plasma en vaSt(
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Unieke groep
Het P」ASMAN丁‑team teしt
zo

n 35 0nderzoekers, VOOma‑

meし申くdoctoraatsstudenten

en postdocs Degroep
bestaat vooraしult SCheilくun‑

d‑gen en fysICl, maarOOlくult

lngenleurS, blOmedlCl en b10‑
しogen Dle Zljn afkomstlglJl亡

een tlentaしversch岨endeしan‑

den, Waa臆rOnderIran, Chlna
enIndIa Geregeしd lくOmener
ultnOdlglngen Omしezlngen

en semlnarleStegeVen m
bu!tenしandse centra, tOt ln

AustraしIe en deVerenlgde

Staten toe PLASMANT IS aしs
Onderzoeksgroep wereしdwl」d

tezetten naa「moしecuしen dleOnde「meeraしs

toe. Opterml」n hooptdegroepmee「lnZICht

unlelぐVooraしde mode=erlng

basIS VOO「 kunstmeststoffen kunnen dlenen.
一we hopen op te「ml」n de ldeaしe reactoren te

te krりgen川de b10しoglSChe processenachte「

gebeurt nergens anders op

dle tOePaSSlng.

hetzeしfde nlVeaU.

bouwenvoordle tOePaSS'ngen en de 「eacto「en

En aしs de behandeしIng OOit

echt wo「dt toegepast, Zl」n e「Wee「 nleuWe

OOkgeschlktte makenv○○rgeb「ulkopg「ote

Ultdaglngen, ZOaしs het geしりkmatlg tOedlenen

SChaaし

Van dedosISPしasmaaan patlenten E6nvan

: aしdus Amemle Bogae「ts

OnZe POStdocs onde「zoekt of dat met een

Focus op kankerbehandeしing

robot kan

: geeftAnnemle Bogae「tsnog mee.

Daa「naastfocust de groepookste「kop kan‑
kerbehandeしIng

.Wedoen onderzoek naareen

behandeしIng Waa「bりPしasma de kanke「ceししen
doodt, maa「ande「eceししen spaa「t. De dle「eX‑

Research group PLASMAN丁carrleS
Out reSearCh lntO Pしasma through
experlmentS and computer models. Fleしds

Pe「lmenten Zl」n dlt」aa「geStart Wegaan ook

na of de behandeしIng te COmblne「en lS met

immUUnthe「aple, een PISteWaa冊lk pe「‑
SOOnしIjk ste「k geし○○f

OfappしICatlOn incしude envlrOnmentand

energy, CanCer treatment, analytlCal chem‑
1Stry and materlaしresearch.

上しIChtAnnemle Bogae「ts

Onde「zoeksg「oep LADCAvan onde「zoeksg「oepen CORE van de een overheldskanaaしdat lntematlOnaal
Depa「tement Chemle. Bouwvan de Facuしtelt Geneeskunde en PPES toonaangevend onde「zoekonde「steunt
eerste van acht pしasma「eacto「en van Depa「tement B10medlSChe
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