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Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (KCGG) 
is de faculteitsbibliotheek voor de faculteiten Geneeskunde 
en Gezond heidswetenschappen en de Farmaceutische 
Wetenschappen. Ze bestaat sinds 1991 als een gemeenschap-
pelijk initiatief van de Universiteit Gent en het Universitair 
Ziekenhuis Gent.

vier doelstellingen om haar projecten te 
operationaliseren. Samengevat beogen 
deze volgende principes: ontwikkelen en 
uitbaten van intellectuele activa; in staat 
zijn tot het analyseren en bestuderen van 
vragen en het uitvoeren van bronnenstu-
dies voor interne en externe gebruikers; 
competentiecentrum voor kennismanage-
ment; ambassadeur voor faculteit en zie-
kenhuis.

WETENSCHAPPElIJK PlATFORM - 
KCgg VERNIEUWT DIgITAAl
In 2012 beslist de Universiteitsbibliotheek 
om samen met een vertegenwoordiging 
van enkele Faculteitsbibliotheken, waar-
onder het KCGG, na te denken over de 
missie en de visie over waar de univer-
siteitsbibliotheek binnen de 5 jaar moet 
komen te staan. Het resultaat is een 

rapport 2 met vier grote speerpunten: 
gebruikersgericht, webstrategie, informa-
tiegeletterdheid en duurzaamheid. Ook 
KCGG hecht als partner van het netwerk 
belang aan deze speerpunten en startte 
in 2012 met een analyse voor de ontwik-
keling van een publiek wetenschappelijk 
platform met gebruikersgerichte pagina’s. 
Voor de uitbouw van het platform wer-
den verschillende gesprekspartners 3 van 
zowel UGent als UZ Gent betrokken. Voor 
de technische uitbouw van het systeem 
werd een Europese aanbesteding gedaan 
die uiteindelijk aan de firma Triple Helix 4 
werd gegund. 

Het platform wil het efficiënt vinden en 
verbinden van kennis en ervaring in de 
hoofden en documenten vereenvoudi-
gen, door een combinatie van een online 
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Van bibliotheek 
naar kenniscentrum, 
transitie in ruimte en 
platform

In 2012 kondigden we in META 1 aan dat de 
voormalige ‘Biomedische Bibliotheek’ als 
‘Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 
Gent’ een nieuwe richting zou uitgaan. 
Deze visie werd ondertussen versterkt 
door de focus van de dienstverlening op 
‘service’ en ‘self-service’ nog verder op het 
niveau van de gebruikersgroepen uit te 
bouwen. De switch van ‘collectie focus’ 
naar ‘gebruikers focus’ werd door het 
aanbod van e-content en nieuwe tech-
nologie de laatste jaren systematisch 
mogelijk gemaakt en werd door KCGG 
optimaal in haar planning opgenomen. 
Met een enorme dynamiek werd er de 
afgelopen jaren gewerkt aan de voorbe-
reidingen van twee grote projecten: de 
verhuis van de bibliotheek en de uitbouw 
van een gebruikersgericht wetenschap-
pelijk platform. Het kenniscentrum heeft 
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bibliotheek en een online werkomge-
ving gericht op de kenniscreatie aan te 
bieden. Het platform zal drie hoofdpa-
gina’s voorzien, een homepagina, een 
pagina gericht naar studenten en een 
pagina gericht naar de onderzoekers. 
Daarnaast worden, in samenwerking met 
specialisten, specialismepagina’s beschik-
baar gesteld. Achterliggend worden een 
experten databank, projectendatabank en 
workflows voor aanvragen van onderzoek 
uitgebouwd.

De homepagina is de pagina waarop 
KCGG algemene informatie communi-
ceert en zich ook als dienst voorstelt. 
Centraal staan er vier zoekboxen die de 
belangrijkste inhoud van het platform 
gaan doorzoeken. De gebruiker kan er 
zoeken naar artikels uit de academische 
bibliografie en institutioneel archief van 
UGent (Biblio) 5, experten, specialismen 
en projecten. 

De	specialisatiepagina’s	hebben	steeds	dezelfde	
structuur.

De pagina voor studenten groepeert 
bronnen, linken en nieuwsberichten speci-
fiek voor de studenten. Omdat KCGG ook 
nauw betrokken is bij het onderwijs wordt 
er veel aandacht besteed aan het infor-
meren en begeleiden van studenten, door 
tutorials aan te bieden, extra aandacht te 
besteden aan digitale bronnen en een luik 
te voorzien waar bepaalde websites, arti-
kels of onderwerpen die voor de student 
interessant kunnen zijn, toegelicht zullen 
worden. 

De pagina voor de onderzoekers is op een 
gelijkaardige manier als die van de stu-
denten opgebouwd, maar dan met spe-
cifieke informatie voor de onderzoekers. 
Hier zullen onderzoekers meer informatie 
krijgen over publiceren, auteursrechten …

De specialismepagina’s (Zie afb. 2) heb-
ben steeds een zelfde structuur, met ver-
plichte inhoud (door KCGG beheerd) en 

vrij in te vullen inhoudsblokken (door 
de specialisten beheerd). Het is belang-
rijk om aan te geven dat KCGG er voor 
heeft gekozen om op het niveau van 
inhoud te werken en niet op het niveau 
van een dienst (UZ Gent) of een vak-
groep (UGent), omdat het voornamelijk 
de bedoeling is om wetenschappelijke 
inhoud van en voor onze experten weer 
te geven en geen telefoonboek. Enkele 
voorbeelden van pilootgroepen zijn geri-
atrie, anesthesie, huisartsengeneeskunde 
en spoedgeneeskunde. Deze pagina’s 
moeten enerzijds een intern werkinstru-
ment zijn en kunnen anderzijds als visi-
tekaartje voor het specialisme gebruikt 
worden. Linken met een overzicht van 
de experten, projecten en publicaties 
voor een specifiek specialisme worden 
automatisch voorzien. Databanken, tijd-
schriften (keuze door specialisten) en 
linken naar externe of interne pagina’s 
zorgen er voor dat de expert sneller aan 
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zijn informatie geraakt. De specialisme-
pagina’s worden technisch opgebouwd 
door het kenniscentrum en worden later 
inhoudelijk actueel gehouden door de 
experten zelf. 

De experten databank heeft als doel om 
alle expertise van de campus in kaart te 
brengen, zowel voor intern als extern 
gebruik. Dit bleek echter een niet zo een-
voudig gegeven, daar KCGG gegevens 
willen gaan verzamelen en beschikbaar 
stellen van twee afzonderlijke instellingen: 
UGent en UZ Gent. Er werd daardoor een 
afzonderlijke databank gecreëerd die bij 
beide instellingen informatie gaat halen 
en ontdubbelen (sommige artsen wer-
ken zowel voor UGent als voor het UZ 
Gent) en die later (na authenticatie) via 
een invulformulier door de experten zelf 
kan aangevuld worden. Bij de start van dit 
project hebben we ons laten inspireren 
door de experten databank Tuhat van de 
Helsinki University 6. Een profiel zal ver-
schillende clusters van informatie tonen, 
een paar voorbeelden: overzicht van de 
publicaties, onderzoeksgroepen, link met 
projecten, activiteiten bij wetenschappe-
lijke instellingen … Omdat de gegevens 
ook voor rapportages zullen gebruikt 
worden, is het belangrijk dat bepaalde 
informatie kan afgeschermd worden en 
alle gegevens voor meerdere jaren kun-
nen bijgehouden worden. 

Bij de analyse bleek het belang van 
een goede samenwerking naar voren 
te komen. KCGG wou voorzien in pro-
jectpagina’s waar onderzoekers over 
de instellingen en landen heen, konden 
samenwerken. Door de voorbereidende 
gesprekken is er een heel luik aan toege-
voegd, waarvoor onze partner Bimetra 7, 
verantwoordelijk zal zijn. Bimetra onder-
steunt onderzoekers bij hun aanvragen 
van gefinancierde projecten en volgt 
vervolgens ook de onderzoekaanvragen 
samen met het Ethisch Comité (UZ Gent) 
op. Beide diensten hebben hun workflows 
uitgeschreven en zullen nu via het plat-
form van KCGG de projectaanvragen en 
onderzoek aanvragen opvolgen. Bij goed-
gekeurde niet-commerciële projecten kan 
er ook een projectpagina beschikbaar 
gesteld worden. Aanvaarde projecten zul-
len door metadatering ook zichtbaar zijn 
op het experten profiel en op de specia-
lisme pagina’s.

Dit project heeft meerdere malen aange-
toond hoe belangrijk het is om een goede 
vooranalyse te doen en vooral ook om 
intern te communiceren, met verschil-
lende diensten af te stemmen en hier 
ook tijd voor te nemen. Had het kennis-
centrum dit niet gedaan waren er zeker 
gemiste opportuniteiten en parallelle ont-
wikkelingen. De lancering van het plat-
form werd bijgevolg door de oplopende 
complexiteit van de achterliggende data-
banken en workflows nog even uitgesteld. 
KCGG zal het platform pas lanceren nadat 
alle informatie van de verschillende piloo-
tgroepen ook in de projecten en experten 
databank werden opgenomen en alle 
gebruikerstesten een groen licht geven. 

VAN EEN BIBlIOTHEEK 
MET WITTE KIElEN NAAR 
EEN KENNISCENTRUM MET 
STUDENTEN
Net zoals bij vele andere academische 
bibliotheken, hebben technologie en 
onderwijsontwikkelingen een impact 
gehad op de fysieke uitbouw van het ken-
niscentrum. We verwijzen hier ook naar 
het artikel van Bennett 8 over de ontwik-
keling van de ruimtes van de bibliotheek, 
waarin wij als kenniscentrum een zelfde 
evolutie hebben doorgemaakt, met name 
de overgang van een meer lezers- en boe-
ken-gefocust patroon naar een model 
waar het leren centraal staat en waarbij 
wij ons meer als opleiders moeten gaan 
opstellen in plaats van enkel als leveran-
cier van diensten. Het is belangrijk om 
het evenwicht tussen de bibliotheek als 
bewaarplaats van informatie en de rol als 
leercentrum te vrijwaren. 

ONTWIKKElINgEN VAN DE 
INFRASTRUCTUUR
In de periode van 1991 tot 2003 was de 
voormalige biomedische bibliotheek 
gehuisvest op het eerste verdiep van 
een polikliniek (UZ Gent). De omgeving 
was vrij klinisch met voornamelijk artsen 
als bezoekers. De bibliotheek bestond 
uit twee zalen, één voor de boeken en 
één voor de tijdschriften. Er kon enkel 
geconsulteerd worden, studieplaatsen en 
plaatsen om in groep te werken waren 
niet voorzien. De bibliotheek had vier 
pc’s, waarvan er twee verbonden waren 
met het internet. Stilte was de normaal-
ste zaak van de wereld en eten was ten 
strengste verboden.

In 2004 werd de bibliotheek naar het 
gelijkvloers van hetzelfde gebouw ver-
huisd. Het ging om een tijdelijke locatie, 
die uiteindelijk pas tien jaar later verlaten 
werd. Het was een enorme oppervlakte 
met industrieel karakter (hoge ruimtes, 
betonnen vloer …) zonder enige voorzie-
ningen van geluidsisolatie. Systematisch 
werd de ruimte volgens de behoeften 
verder opgedeeld, extra wanden werden 
opgetrokken en collectie gearchiveerd of 
gewied om ruimte vrij te maken. Door de 
nood aan computers voor practica wer-
den er twee geïntegreerde pc-lokalen 
gebouwd, beiden kenden een enorm suc-
ces en waren de afgelopen jaren de enige 
op de campus. 

Ondertussen was het aantal pc’s van 4 
naar 172 (inclusief de pc-lokalen) opge-
trokken en werd wifi de normaalste zaak. 
De switch naar andere mobiele appara-
tuur bracht met zich mee dat er nieuwe 
behoeften ontstonden en dat er de 
nodige infrastructuur en ondersteuning 
voor moest voorzien worden. 

“DE NIEUWE OPSTELLING 
IS GEEN ‘TyPISCHE 
BIBLIOTHEEK’ MEER. 
ZO KWAM ER IEMAND 
TIJDENS DE EERSTE 
WEEK VAN DE 
OPENING EN VROEG 
ONS “WANNEER KOMT 
DE REST VAN DE 
COLLECTIE?””
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STUDIERUIMTE
Sinds 2010 werd de collectie van tijd-
schriften steeds meer digitaal en veran-
derde het beeld van alleen maar witte kie-
len naar één met studenten. Een groep 
met andere noden zowel naar inhoud als 
naar fysieke ruimte toe. Snel kwam de 
vraag naar studieplaatsen en plaatsen 
om in groep te werken. In 2012 werden 
er uiteindelijk een 50-tal extra plaatsen 
voorzien, maar door het ontbreken van 
geluidsisolatie, was het praktisch onmo-
gelijk om zowel geïntegreerde pc-loka-
len, als groepsruimtes, als stille ruimtes 
optimaal te benutten. Dit werd dan ook 
nogal uitdrukkelijk door de gebruikers 
in de enquête van Libqual 9 aangegeven 
en zou zeker een van de aandachtspun-
ten worden bij de verhuis naar de nieuwe 
locatie.

PlANNEN VOOR EEN NIEUW 
gEBOUW
Sinds 2009 waren er afspraken en plan-
nen rond een verhuis naar een gebouw 
van de Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen. Al snel 
bleek dat de oorspronkelijke ideeën van 
2009 al een stuk verouderd waren en 
dat er dringend wijzigingen aan het plan 
moesten aangebracht worden. De inde-
ling van de nieuwe bibliotheek, voorzien 
voor 2014, moest rekening houden met 
de nieuwe generatie van studenten. Het 
gevoel van community en het zich ver-
bonden voelen met de faculteit en uni-
versiteit zijn belangrijke sociale aspecten. 
Het kenniscentrum wordt gezien als een 
onderdeel van hun informele leeromge-
ving, waarbij studenten zelf gaan bepalen 
of deze omgeving voldoet aan hun sociale 
leernoden. Wij verwijzen hierbij ook naar 
het artikel van Susan E. Montgomery 10 
over de rol van de fysieke bibliotheek 
op het leergedrag van de studenten. 
Studenten zijn sociale beestjes, ze willen 
een comfortabele leeromgeving, waar ze 
tegelijkertijd hun mobiele toestel kunnen 
opladen en gebruiken. Maar waren de 
plannen van 2009 hierop voorzien?

Oorspronkelijk waren er vooral veel boe-
kenrekken uitgetekend, ontbraken er 
groepsruimtes en voorzieningen voor 
mobiele toestellen. Het opmaken van een 
behoeften rapport en een voorstelling 
voor de bouwcommissie drongen zich 
op. Ter ondersteuning voor collega’s die 

dit pad nog moeten bewandelen geven 
we de referenties mee die wij gebruik-
ten ter voorbereiding van ons bouwdos-
sier 11, 12, 13, 14. Studenten hebben geen uniek 
profiel, sommigen hebben nood aan de 
nabijheid van studiegenoten, anderen 
hebben volledige stilte nodig en nog 
andere werken graag in groep om zo 
hun denken te stimuleren. Deze verschil-
lende profielen en de aanpassingen die 
hiervoor nodig zijn werden reeds geruime 
tijd binnen het onderwijs toegepast door 
verschillende leermethoden aan te bieden 
en te combineren. De bouwcommissie 
moest duidelijk gemaakt worden dat dit 
ook naar de fysieke leeromgeving door-
getrokken moest worden. Daarom werd 
de goedkeuring gevraagd om zes ver-
schillende zones te voorzien: een inkom-
zone met informatiebalie; een pc-zone 
met individuele werkplekken; een afzon-
derlijke kopieer-, print- en scanruimte; 
een mobiele zone met de mogelijkheid 
om eigen toestellen te laden en te gebrui-
ken; een stille studieruimte en afgesloten 
groepsruimtes 15. Uiteindelijk werd het vol-
ledige dossier goedgekeurd.

BIBlIOTHEEK VERSUS 
lEERCENTRUM
De nieuwe opstelling is geen ‘typische 
bibliotheek’ meer. Zo kwam er iemand 
tijdens de eerste week van de opening 
en vroeg ons “wanneer komt de rest 
van de collectie?”. Dit typeert inderdaad 
de nieuwe locatie. Toch kunnen we nog 
niet spreken van een Leercentrum zoals 
dit het geval is voor de Agora 16 van de 
Katholieke Universiteit Leuven. Onze 
verhuis is een goede oefening geweest, 
daar de ruimte gehalveerd werd, het aan-
tal studenten ongeveer gelijk gebleven is 
en er meer gedifferentieerde activitei-
ten worden toegelaten. Het blijft steeds 
belangrijk om de ruimte die aangereikt 
wordt, zo optimaal mogelijk te benutten, 
zelfs als deze ruimte minimaal is.

KCGG is reeds van voor de verhuis infor-
meel ingesteld. Eerst uit noodzaak, door 
de geïntegreerde pc-lokalen, waarbij 
boekentassen en jassen niet buiten kon-
den blijven, en nu als positieve keuze, 
omdat we het normaal vinden dat stu-
denten gewoon met hun spullen kunnen 
binnen- en buitenstappen en zelfs ook 
hun broodje kunnen opeten. Dit infor-
mele karakter maakt dat de stap naar de 

bibliotheek geen belemmering voor ze is 
en dat ze ook bij een pauze van vijftien 
minuten vlug even kunnen binnen sprin-
gen zonder er over te moeten nadenken 
of er een locker vrij is. 

Het aantal vaste pc’s werd bewust afge-
bouwd naar 46 stuks, om zo meer plaats 
te bieden aan werkplaatsen om met 
mobiele toestellen te werken. De nieuwe 
pc-lokalen (260 stuks) zijn niet meer 
geïntegreerd in het kenniscentrum, en 
werden nu op de verdieping boven KCGG 
ingericht.

Hoge tafels en stoelen in de ‘mobiele’ en 
‘open groepswerk’ zone geven op de een 
of andere manier een informelere manier 
van zitten en werken en werden snel in 
gebruik genomen. Waar we geen reke-
ning mee gehouden hebben, is de flexi-
biliteit van de meubels, waarbij bijna alle 
meubels vast staan of op maat gemaakt 
zijn. 

Naast de open groepsruimte zijn er ook 
drie afgesloten ruimtes voor zes tot acht 
personen die gebruikers kunnen reserve-
ren. Er is bewust gekozen om de lokalen 
niet te voorzien van multimediale appara-
tuur en enkel van een pc. 

Maar waar de studenten vooral op 
gewacht hebben, is de stille afgesloten 
zone met 80 zitplaatsen, de stilte blijkt 
nu vanzelfsprekend. Bij het bouwpro-
ject werd veel aandacht geschonken aan 
de akoestiek en aan de verlichting, wat 
het voor de student tot een aangename 
leeromgeving maakt. De nood aan een 
plaats om te studeren en de sociale con-
trole bij het studeren zorgen er zelfs voor 
dat studenten zich vrijwillig opgeven om 
KCGG in moeilijke periodes op vrijwillige 
basis open te houden. KCGG zet dit jaar 
in om tijdens de blok- en examenperiode 
extra te openen. Voor een afgelegen cam-
pus als de onze is het voor de huidige stu-
dent een belangrijk gegeven om een leer-
community te hebben. Dit heeft echter 
ook een keerzijde, KCGG biedt uiteindelijk 
maar 80 stille werkplaatsen aan, voor een 
faculteit van ongeveer 6000 studenten.

Door de verhuis naar een gebouw van 
de faculteit, beseffen we als dienst hoe 
belangrijk een goed gelegen locatie is. 
De nabijheid van het studentenrestaurant, 

 22 | META 2014 | 9

artikel



leslokalen en decanaat maken dat we 
algemeen meer deel uitmaken van een 
groter geheel. De universitaire commu-
nity is ook voor ons, als bibliotheekmede-
werker belangrijk, we komen vaker colle-
ga’s of onderzoekers tegen en er is sneller 
informeel overleg. 

Enkele kenmerken die wij als positief 
ervaren hebben zijn: locatie, akoestiek, 
informeel karakter, afgesloten stille en 
groepsruimtes, mobiele zone, flexibili-
teit naar de toekomst en de community. 
Let wel op, dat het bouwproject continu 
wordt opgevolgd, men op tijd start met 
de voorbereidingen van de verhuis en er 
genoeg studieplaatsen worden voorzien 
(mits beschikbare ruimte), probeer geïn-
tegreerde pc-lokalen en vast meubilair te 
vermijden. 

KCgg – VOlgENDE STAP
Met de digitalisering van de collectie, 
het gebruikersgericht aanbieden van 
informatie, de integratie van informatie-
geletterdheid binnen het onderwijs en 
het aanbieden van informatie via nieuwe 
technologieën, zijn er ook andere behoef-
ten op vlak van personeel bijgekomen. 
Het is steeds belangrijk om medewerkers 
met gedifferentieerde ervaring te hebben: 
bibliotheek, ICT, onderwijs, vakspecifieke 
kennis, onderzoek. KCGG mag van geluk 
spreken om in haar personeelsbestand (6 
FTE) over heel wat verschillende profie-
len te beschikken, waardoor zij dergelijke 
projecten kan begeleiden. Het kenniscen-
trum beseft het belang van verdere inves-
tering in de uitbreiding van de inhoudelijk 
ondersteuning, want dit is de volgende 
belangrijke stap die nu moet genomen 
worden. 
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