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Beste collega,
We kunnen gerust stellen dat de resultaten van het eerste
kwartaal nagenoeg volledig aan de verwachtingen beant
woordden. We boekten een omzetdaling die – als we
rekening houden met de wisselkoerseffecten – beperkt
bleef tot 1,3%, een recurrente EBITDA van 37 miljoen
euro, een nettowinst van 7 miljoen euro en een stabiele
netto financiële schuld van 19 miljoen euro. De rest
van het jaar zal echter moeilijker worden. De stijgende
aluminiumprijzen en de zwakte van de dollar zullen
immers meer en meer op onze resultaten wegen. Daarom
moeten we onze inspanningen voortzetten om onze
kosten onder controle te houden en ervoor te zorgen dat
we waarde aan de markt verkopen.
De goede cijfers van het eerste kwartaal zijn te danken
aan de sterke prestaties van Hospital IT en Specialty
Products, het herstel van de HealthCare-filmbusiness
in China, het herstel van DR en een verbetering van
Imaging IT. Aan de andere kant stellen we vast dat Inkjet
een trage start nam in 2018 en dat Prepress het moeilijk
blijft hebben in een moeilijke markt. We moeten dus
verder werken om deze problemen aan te pakken. Met
de introductie van de nieuwe Adamas-drukplaat tonen
we aan dat we verder blijven investeren in prepress.
Verder werken we hard aan manieren om actief deel te
nemen aan de marktconsolidatie in de grafische industrie
en nemen we maatregelen om de erosie van onze
brutomarge tegen te gaan.

we ook naar de buitenwereld. Recent hebben we zo
voor Graphics een strategische alliantie met het Duitse
Siegwerk aangegaan en hebben we voor HealthCare het
Franse Inovelan overgenomen. De overeenkomst met
Siegwerk biedt uitstekende kansen voor een welbepaald
deel van onze inkjetinkten. De overname van e-health
softwarespecialist Inovelan past dan weer volledig in de
uitbouw van onze Integrated Care-strategie.
In het jaar waarin we herdenken dat de stichter van
onze onderneming Lieven Gevaert 150 jaar geleden
werd geboren, kunnen we dit niet beter doen, dan door
een beetje van zijn vindingrijkheid en zijn zin voor
ondernemerschap die hem zo karakteriseerden in onze
dagelijkse activiteiten te tonen.
Christian Reinaudo

Wat betreft het doelgerichte groeiproject van Agfa,
kortweg Project G, hebben we op het vlak van de
technische splitsing de eerste drie fases succesvol
afgesloten. De vierde en wellicht de meest complexe fase
waarbij voornamelijk de Europese landen aan bod komen,
gaat nu van start.
Op het niet-technische vlak is met de hulp van Boston
Consulting Group het proces opgestart waarbij de toe
komstige strategieën voor IT Co en Main Co worden
uitgetekend. Hierover zal in de tweede helft van het jaar
verder worden gecommuniceerd.
In tussentijd moeten we ons blijven focussen op het
neerzetten van een sterk resultaat in 2018. Sterke
resultaten zijn immers van het uiterste belang voor het
succes van onze groeistrategie, zowel voor IT Co als
voor Main Co. Voor verdere groeimogelijkheden kijken
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Op 28 mei jongstleden werd aan het Lieven
Gevaert-monument in de Guido Gezellelaan
in Mortsel hulde gebracht aan de stichter
van de Belgische tak van onze onderneming.
Dit jaar is het immers precies 150 jaar
geleden dat Lieven Gevaert in Antwerpen
geboren werd.
Op de volgende pagina’s schetsen we een
portret van de man wiens ondernemerschap
en vindingrijkheid een invloed hadden en
nog steeds hebben op de vele tienduizenden
werknemers die ooit voor Agfa-Gevaert
in binnen- en buitenland werkten of
nog steeds werken.

150 jaar

Lieven Gevaert
Uittreksel uit de geboorteakte van Lieven Gevaert.

Hoe het begon
Op 28 mei 1868 werd Lieven Gevaert geboren in
Antwerpen. Zijn vader, afkomstig uit Ath, Henegouwen,
had zich in Antwerpen gevestigd als vergulder en
inlijster. De man stierf toen hij amper 31 was, zodat zijn
echtgenote de werkplaats moest overnemen. De jonge
Lieven Gevaert werd reeds op twaalfjarige leeftijd
opgeleid tot inlijster en moest zijn studies op eigen
houtje verderzetten.
Hij ontwikkelde echter een grote belangstelling voor
de fotografie. Het duurde dan ook niet lang voor hij
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zijn eigen fotografisch atelier oprichtte. In zijn vrije tijd
studeerde hij Frans, Duits en Engels.
In 1890 vestigde hij zich als fotograaf, gespecialiseerd
in portretten op porselein. Een jaar later nam hij
Hendrik Kuijpers, toen 15 jaar, in dienst. Die zou later
Algemeen Technisch Directeur worden van Gevaert Photo
Producten N.V.
Lieven Gevaert fabriceerde ook zijn eigen fotografisch
calciumpapier op houten ramen van 50 op 60 cm. Zo kon
hij acht vellen per uur maken. Deze werden aan de muur
van het werkhuis opgehangen om te drogen. Die beperkte
capaciteit vond hij onvoldoende en dus werkte hij aan
een halfautomatische machine waarmee de emulsie
doorlopend op het papier kon worden gegoten. Hiermee
kon hij aan de steeds groeiende stroom van bestellingen
voldoen. Door de hoge kwaliteit van zijn calciumpapier
stopten veel fotografen steeds vaker met de productie van
hun eigen fotopapier en plaatsten ze hun bestellingen
bij Gevaert.
Een schaalvergroting drong zich daardoor opnieuw op.
Op 28 juni 1894 werd de commanditaire vennootschap
op aandelen L. Gevaert & Co opgericht. Het kapitaal:
20.000 frank. Lieven Gevaert had zijn gietsysteem verder

Lieven Gevaert op 17-jarige leeftijd.

verbeterd om nog meer te kunnen produceren. In plaats
van met verschillende ramen te werken kon de emulsie
nu op papierrollen worden gegoten. Snelheid: 1,50 meter
per minuut met een rolbreedte van 66 cm. Nieuwe

u

De eerste gietmachine ontworpen door Lieven Gevaert.
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Afbeelding van de fabriek in Mortsel begin 20ste eeuw.

gebaryteerde en gesatineerde papiersoorten volgden. Door
de steeds stijgende productie kon Gevaert zijn papieren
nu ook in het buitenland verkopen. Al in 1895 werd een
eerste depot in Parijs opgericht.
De productie groeide zo snel dat er in Mortsel een terrein
van 20.000 m² werd aangekocht. De eerste steenlegging
gebeurde in 1904, het bedrijf zelf verhuisde in 1905 van

Oude God naar de plek in Mortsel waar nu nog steeds
het hoofdkwartier van de Groep gevestigd is. Toen was er
echter geen spoor van bebouwing in de buurt, nu bevindt
de onderneming zich in de grootstedelijke omgeving van
Antwerpen.

Een belangrijk event in 1906 wanneer een nieuwe stoomketel geleverd wordt in de fabriek in Mortsel. Lieven Gevaert poseert met zijn vrouw Maria Prop en hun
kinderen Joseph, Maria, Elza en Carlo.
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Gevaert Photo-Producten N.V.
Op 4 december 1920 werd de firma omgevormd tot een
naamloze vennootschap. Kapitaal: 15 miljoen frank. Er
rees een compleet nieuwe fabriek uit de grond met de
meest moderne machines waarvan verschillende door
Gevaert zelf waren ontworpen. Het bedrijf groeide zo
snel dat de nieuwe gebouwen vaak al voor hun voltooiing
te klein bleken. Vooral de filmfabricage nam een hoge
vlucht. In die periode, meer bepaald in 1928, legde
Gevaert de basis voor de fabriek in Heultje waar het
zeer ontvlambare nitro-cellulose, toen het basisproduct
voor filmonderlaag, werd geproduceerd. In 1929 bracht
Gevaert röntgenfilms en geluidscinefilm op de markt.
De economische crisis van de jaren 30 vertraagde de groei
van de onderneming, maar door een herziening van de
fabricagemethodes was Gevaert vrij snel gewapend om de
moeilijkheden het hoofd te bieden.

Sociale en maatschappelijke rol
van Lieven Gevaert
Lieven Gevaert was niet alleen een begaafd
uitvinder, technicus en een vooruitziend
zakenman. Vanuit zijn eigen bescheiden
afkomst begreep hij de noden van

zijn medewerkers en nam hij op dat vlak tal van
baanbrekende initiatieven. Zo richtte hij op 1 juli 1905 als
eerste in België een mutualiteit op met een ziekenfonds,
een steunfonds en een pensioenfonds. Later volgde nog
een steunfonds voor weduwen en wezen van arbeiders.
Hij richtte avondcursussen in voor de werknemers, richtte
een bedrijfsbibliotheek op en subsidieerde verschillende
centra voor vakopleidingen. Ook het overleg op bedrijfs
niveau wou hij paritair formaliseren in een fabrieks
raad, een voorloper van wat we nu kennen als de
ondernemingsraad.
Die sociale ingesteldheid trok hij ook door in zijn maat
schappelijk leven buiten de onderneming. Zo heeft Lieven
Gevaert een belangrijke rol gespeeld in de vernederland
sing van het bedrijfsleven en van het onderwijs. In 1907
regelde hij het taalgebruik in een dienstnota waarin hij
stelde dat het Nederlands de officiële taal is in de onder
neming. De correspondentie in “Vlaamsch België (Brussel
inbegrepen) met alle openbare besturen zoals Ministeriën,
Tolwezen, Post, Telegraaf, Telephoon, IJzeren
weg enz. alsook met alle leveranciers zal in
het Nederlandsch geschieden.” De klanten
werden geantwoord in de taal waarmee zij
zich tot de firma richten.

u
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In 1909 kwam het conflict omtrent de verfransing van het
onderwijs tot een uitbarsting. Een grote groep Vlamingen
waaronder Lieven Gevaert ondertekenden een manifest.
In de jaren die volgden nam Gevaert het voortouw
bij initiatieven om een Nederlandstalig onderwijs te
realiseren. Dat leidde in 1927 tot de bouw van een
volledig Nederlandstalige meisjesschool in Antwerpen, de
Sint-Lutgardisschool. Een jaar later volgde – eveneens in
Antwerpen – het Sint-Lievenscollege voor jongens.

Ondertussen ijverde Gevaert ook voor de invoering van
het Nederlands aan de Universiteit van Gent.
Ten huize van Lieven Gevaert aan de Belgiëlei in Antwerpen
werden de plannen gesmeed voor de oprichting van
het Vlaams Economisch Verbond (VEV). Bij de stichting
op 16 november 1924 werd Lieven Gevaert de eerste
voorzitter van het VEV.
Lieven Gevaert stierf op 2 februari 1935 in Den Haag in
Nederland.

Bloemenhulde aan monument
Lieven Gevaert
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Nieuw vlaggenschip Jeti Tauro H3300 LED voorgesteld op FESPA 2018

Agfa Graphics lanceert
EXTREME-campagne
Half mei presenteerde Agfa
Graphics zijn nieuwste generatie
inkjetprintoplossingen op de FESPAbeurs in Berlijn. De businessgroep
had daarvoor een meeslepend
standconcept uitgewerkt dat inzette
op virtuele realiteit en interactieve
zintuiglijke ervaringen.
Een reeks indrukwekkende gedrukte
samples illustreerden perfect wat
sign & display-bedrijven zoal kunnen
bereiken met de technologie van
Agfa Graphics. ‘Extreme productiviteit.
Extreme kwaliteit.’ is niet voor niets
de tagline van Agfa Graphics’ nieuwe
communicatiecampagne voor inkjet.

Unieke toepassingen in
de schijnwerpers
FESPA Global Print Expo is de grootste Europese beurs
voor breedformaatdrukwerk. Elk jaar trekt Agfa Graphics
er de aandacht met zijn stand, maar dit jaar ging de
businessgroep nog een stap verder. “Om het potentieel
van onze drukoplossingen te demonstreren, vonden we
het niet nodig de machines zelf op de stand te hebben”,
aldus Kristof Van Cleemput, Global Communications
Manager bij Agfa Graphics. “In plaats daarvan toonden
we een hele reeks reële druktoepassingen van top
kwaliteit, die het unieke potentieel van onze producten
illustreerden. Bezoekers konden op onze stand de
nieuwste mogelijkheden ontdekken én inspiratie opdoen.
De nieuwste machines, zoals de gloednieuwe Jeti Tauro
H3300 LED, konden ze ervaren door middel van virtual
reality-brillen en informatieve touchscreens.”

u
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De kleurrijke FESPA-stand met talrijke samples en touchscreens met info over het inkjetaanbod.

Nieuw vlaggenschip:
Jeti Tauro H3300 LED
Voortbouwend op het succes van de Jeti Tauro H2500 LED
introduceerde Agfa Graphics op FESPA de (nog) grotere,
stevigere en snellere Jeti Tauro H3300 LED. Het nieuwste
staaltje engineering van Agfa Graphics zet een nieuwe,
extreem hoge standaard voor wat betreft productiviteit en
kwaliteit in grootformaatdruk.
De Jeti Tauro H3300 LED is het icoon van de nieuwe
EXTREME-campagne van Agfa Graphics (zie kadertje).
Hij verenigt kwaliteit en productiviteit. Dit hybride werk
paard kan visueel verbluffende beelden printen tot wel
3,3 meter breed met een snelheid tot 475 m²/u. Hij kan
24/7 doorgaan en is converteerbaar om verschillende
niveaus van automatisering mogelijk te maken.

Geïnteresseerden kregen een cardboard viewer mee naar huis om op hun
smartphone de 360°-films nog eens te bekijken.
10

“Klanten die voor de volautomatische versie kiezen,
kunnen tot wel vier te bedrukken borden of vellen
geautomatiseerd in- en uitladen. Zo gaat er minder tijd
verloren en wordt de productie efficiënter”, zegt Reinhilde
Alaert, Marketing Product Manager van Sign & Display
bij Agfa Graphics. “De extreme snelheid valt nog meer op
in de roll-to-roll-versie, die zware masterrollen aankan
in enkele of dubbele rolmodus voor een breed scala aan
soepele dragers. Met de Jeti Tauro H3300 LED kunnen we
maximale kwaliteit en productiviteit leveren. Dankzij een
gloednieuwe vacuümsysteem blijven de materialen perfect
vlak onder de printkop, waardoor elke inktdruppel exact
op de juiste plaats terechtkomt.”
Niet alleen de productiviteit van de nieuwe Jeti Tauro
is indrukwekkend; de kwaliteit is dat ook. De speciaal

Virtual reality-viewers en de nieuwe Jeti Tauro H3300 LED als LEGOschaalmodel.

Extreme productiviteit.
Extreme kwaliteit.

Alsof je naast de printer staat. De splinternieuwe Jeti Tauro H3300 LED in
virtual reality.

Het rad van EXTREME print samples.

samengestelde UV LED-inkten produceren in combinatie
met de Asanti-software het breedste kleurengamma
en een superieure hechting en duurzaamheid. “LEDlampen leveren ongeveer 10.000 uur lang consistente
lichtkwaliteit”, zegt Reinhilde Alaert. “LED UV-inkten
harden onmiddellijk uit en bieden een uitstekende
hechting op een groot aantal dragers, een goede kras
bestendigheid en een perfecte kleurstabiliteit. Dat de Jeti
Tauro H3300 LED volledig op deze technologie steunt, is
één van de vele troeven van de machine.”
De gepatenteerde Thin Ink Layer-technologie van Agfa
Graphics garandeert ook nog eens het laagste inkt
verbruik per vierkante meter op de markt, dankzij
de hoge pigmentlading van de inkten en het unieke
kleurbeheer van de Asanti-software.
Half juni organiseerde Agfa Graphics een ‘Red Carpet
Event’, een VIP-dag waarop (potentiële) klanten uit de
hele wereld de nieuwe Jeti Tauro H3300 LED live aan het
werk konden zien, evenals alle andere inkjetprinters.

A. Bi
am op FESP

Het inkjette

tand horen

ijke beurss
j een kleurr

kken.

kleurrijke so
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Direct Export

Top Strategie 2018 Meeting

99ste Deutscher Röntgenkongress
Van 9 tot 12 mei nam Agfa HealthCare naar jaarlijkse
gewoonte deel aan de 99ste editie van het Duitse
Röntgencongres. Niet minder dan 6.145 bezoekers
kwamen dit jaar afgezakt naar het congres, dat plaats
vond in Leipzig. 120 bedrijven stelden er hun producten
voor. Agfa HealthCare IT stalde IMPAX EE, de XERO
Universal Viewer en de nieuwste ontwikkelingen binnen
ORBIS RIS & Tqm/Dosemanagement uit.
Op het vlak van beeldvorming konden de bezoekers
kennismaken met onze mobiele DR-oplossingen en
onze DR Retrofit-systemen.

Midden april verzamelden de belangrijkste Direct Exportbusinesspartners van Agfa HealthCare in Antwerpen
voor de Direct Export Top Strategie 2018 Meeting. De
55 deelnemers uit het Midden-Oosten, Rusland en Afrika
zijn in hun regio’s de belangrijkste vertegenwoordigers
van Agfa HealthCare. Zij leveren zo een belangrijk
aandeel in de omzet. Het is dan ook belangrijk hen bij
de business te betrekken en regelmatig op de hoogte
te brengen van de strategie en nieuwe oplossingen
van Agfa HealthCare.
Tijdens de meeting gaf CEO Christian Reinaudo een
update over het doelgerichte groeiproject (Project G).
Hij nam uitgebreid de tijd voor vragen en antwoorden.
Voorts gingen de Business Unit-verantwoordelijken en
productspecialisten in detail in op de resultaten en de
visie op de toekomst voor de verschillende productlijnen.
De bijeenkomst viel bij de businesspartners zeer in
de smaak. Ze kregen veel nuttige informatie en ze
stelden het op prijs dat ze de mogelijkheid kregen om
te netwerken en om ervaringen uit te wisselen met
andere businesspartners.

Medical Imaging op het WWW
Binnen het kader van het doelgerichte groeiproject
(Project G) moesten ook de marketing- en
communicatietools van Agfa HealthCare (websites,
LinkedIn, MailChimp, YouTube-kanaal, Blog,...)
verdeeld worden tussen IT en Medical Imaging.
Dit zorgde achter de schermen voor heel wat werk.
Er werd voor geopteerd om alle bestaande
platformen aan Agfa HealthCare IT toe te wijzen.
Voor Medical Imaging werden nieuwe kanalen
gecreëerd die nu in gebruik genomen worden.
Nieuwe Medical Imaging-kanalen:
Website: https://medimg.agfa.com/main/
YouTube-kanaal: https://medimg.agfa.com/youtube/
LinkedIn-bedrijfspagina: https://medimg.agfa.com/linkedin/
De blog van Medical Imaging is geïntegreerd in de nieuwe website. Je vindt hem onder ’News’.
Wil je op de hoogte blijven van de nieuwigheden op het vlak van medische beeldvorming,
schrijf je dan in via de ‘subscribe’-knop van de Medical Imaging-blog.
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My Clinic:
een klantenverhaal
uit Jeddah, Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië heeft voor zijn bevolking een
vooruitstrevend gezondheidszorgsysteem
uitgebouwd. Patiënten worden er voornamelijk
verzorgd in grote zorgcentra en ziekenhuizen.

Enterprise Imaging zorgt
voor een ‘waaw’-gevoel
De Nazer Group wil de zorgverstrekking nog verder uit
breiden. Met dat doel bouwt ze een netwerk van dag
klinieken – ‘My Clinics’ genoemd – waar patiënten voor
een heel ruime waaier aan behandelingen terecht zullen
kunnen. Men streeft ernaar de zorg dichter bij de
patiënt te brengen en tegelijkertijd eerste
klas service te leveren. Ze wil de patiënt
een ‘waaw’-gevoel bezorgen, ondanks
de moeilijke situatie waarin hij/zij
zich bevindt. De Nazer Group laat dan
ook niets aan het toeval over. De dag
klinieken zullen allemaal vanaf nul
opgebouwd worden. Voorts gaat de orga
nisatie samenwerken met de beste gezond
heids
zorginstellingen ter wereld en kiest
ze steeds voor de allerbeste technologieën en
oplossingen die er op de markt te vinden zijn.
Om een echt netwerk te creëren, zullen de verschillende
klinieken allemaal op één centraal zorgsysteem aan
gesloten worden. Voor het beheer van alle medische
beelden koos de Nazer Group voor Agfa HealthCare’s
Enterprise Imaging-platform. De keuze is gebaseerd op
de uitgebreide mogelijkheden die het platform te bieden
heeft, maar ook op de expertise en service waarvoor Agfa
HealthCare bekend staat.

Waar ze ook gemaakt worden, alle beelden van de
patiënten zullen via het Enterprise Imaging-platform
beschikbaar zijn voor alle zorgverstrekkers. “De oplossing
heeft zichzelf al bewezen in vele ziekenhuizen over de hele
wereld”, zegt Samuel Alejaga, Senior Manager
van de IT-afdeling van de Nazer Group. “Het
platform is technologisch geavanceerd en
tegelijkertijd eenvoudig te gebruiken.”
De Nazer Group acht het van cruciaal
belang dat het Enterprise Imaging-plat
form niet alleen de productiviteit van de
dagklinieken zal verhogen, maar ook de
samenwerking tussen de collega’s binnen
en buiten de dagklinieken zal verbeteren.
In welke kliniek van het netwerk de patiënt zich ook
aanbiedt, de zorgverstrekkers zullen dankzij het platform
steeds toegang hebben tot zijn/haar volledige dossier.
Patiënten die in eigen land op reis zijn, zullen in elke
kliniek even goed geholpen worden. Hun patiëntendossier
reist als het ware met hen mee.
De eerste ’My Clinic’ opende in mei 2017 zijn deuren in
Jeddah. In de toekomst zal de Group ook uitbreiden naar
de steden Dammam en Riyadh.
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De koers
Eenmaal per kwartaal geeft PLUS je een
kort overzicht hoe ons aandeel het in de
voorbije periode gedaan heeft. We doen
dat onder meer aan de hand van wat de
analisten van de Agfa-resultaten vinden.

7 maart 2018

3,640 €

-17,96 %

8 mei 2018

2,986 €

Een gespleten persoonlijkheid
Op de dag van de publicatie van de resultaten van het
eerste kwartaal bracht CEO Christian Reinaudo goed
nieuws over Agfa HealthCare en Agfa Specialty Products.
Wisselkoerseffecten niet meegerekend, boekten beide
businessgroepen een bevredigende omzetgroei, terwijl ook
hun rendabiliteit er duidelijk op vooruit ging. Hun groei
motoren deden wat van hen verwacht wordt en binnen
Agfa HealthCare verbeterden ook de hardcopy-volumes
weer na de reorganisatie van de Chinese distributie
kanalen in 2017. Het contrast met Agfa Graphics was
groot. Geplaagd door de sterke euro, de achteruitgang
van de analoge drukvoorbereiding en de beslissing om
bepaalde reseller-activiteiten in de VS stop te zetten,
moest deze businessgroep een stevige daling van de
omzet rapporteren.
Over het algemeen stemden de resultaten overeen met de
verwachtingen van het management en van de financiële
analisten. Die laatsten ontging echter het opvallende
verschil tussen de businessgroepen onderling niet.
Degroof Petercam-analist Stefaan Genoe verwoordde het
zo: “De gespleten persoonlijkheid van Agfa-Gevaert werd
in het eerste kwartaal nog meer uitgesproken, met een
nog grotere divergentie tussen Agfa Graphics en Agfa
HealthCare.”
Ook op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die op
dezelfde dag als de publicatie van de resultaten plaats
vond, had een aandeelhouder vragen bij het grote
prestatieverschil tussen de businessgroepen. Voorzitter
van de Raad van Bestuur Julien De Wilde pareerde de
suggestie dat Agfa Graphics ‘too little too late’ gedaan
zou hebben om de digitalisering op te vangen met een
vergelijkende analyse van de grafische industrie en de
zorgsector. Terwijl de drukvoorbereidingsmarkt onder
14

meer door de concurrentie van digitale media wereld
wijd krimpt, blijft de zorgsector een groeimarkt. De uit
dagingen waarmee Agfa Graphics mee te kampen heeft
(overcapaciteit voor drukplaten, zware concurrentiedruk
van traditionele en nieuwe spelers, hoge aluminium
prijzen,…) gelden voor Agfa HealthCare niet of in
mindere mate. Om aan te tonen dat Agfa de snelle
technologische en marktgebonden veranderingen wel
degelijk doordacht heeft aangepakt, verwees Julien De
Wilde terloops naar de toestand van een van onze tradi
tionele concurrenten. Hij bedankte de aandeelhouder
– die al jaren trouw de jaarvergadering bijwoont – op
schalkse wijze voor zijn tussenkomst door te stellen dat
kritische loyaliteit het beste is wat een onderneming kan
overkomen, daarmee verwijzend naar de historische
figuur en oprichter van de Jezuïetenorde Ignatius
van Loyola.
Guy Sips, analist bij KBC Securities, zag eveneens een
tweedeling binnen de Agfa-Gevaert Groep, maar dan
vanuit een heel andere invalshoek. Hij keek in een artikel
in de krant De Tijd al vooruit naar de nakende opsplitsing
van de Groep in twee delen, HealthCare IT enerzijds en
de rest van de activiteiten anderzijds. Sips berekende
de beurswaarde van de huidige Groep en de mogelijke
beurswaarde van de twee toekomstige delen. De huidige
Groep is volgens hem zo’n 534 miljoen euro waard. Na
de splitsing zou de HealthCare IT-poot zo’n 800 miljoen
euro waard kunnen zijn en het andere deel van de Groep
zo’n 1 miljard euro. Na aftrek van de pensioenprovisies
komt hij op een som der delen van 783 miljoen euro. Met
andere woorden: de geplande opdeling van de Groep zou
volgens Sips voor de aandeelhouders een mooie meer
waarde kunnen creëren. Daarom blijft hij voor het Agfaaandeel een doelprijs van 4,7 euro vooropstellen.

Build for the Extreme
Op de FESPA-vakbeurs (Berlijn, 15-18 mei)
stelde Agfa Graphics de nieuwe Jeti Tauro
H3300 LED-grootformaatprinter voor
(zie artikel p. 9), het boegbeeld van de
‘Extreme Productivity. Extreme Quality’campagne. Het nieuwe vlaggenschip van
het inkjetassortiment stond zelf niet op
de beursstand, maar bezoekers konden
het ontdekken via virtual reality-films,
touchscreen-presentaties en… een maquette in
LEGO. In het FESPA Daily-krantje verschenen
bijpassende advertenties.
Half juni organiseerde Agfa Graphics
een ‘Red Carpet Event’, een VIP-dag
waarop (potentiële) klanten uit de
hele wereld de nieuwe Jeti Tauro
H3300 LED live aan het werk
konden zien. Na het evenement
kregen de bezoekers hun eigen
Jeti Tauro als LEGO-model mee
naar huis.

Erkamp Reclame kiest voor Anapurna-inkjetprinter
Erkamp Reclame uit het Nederlandse Purmerend investeerde onlangs in een Anapurna H2050i LED hybride grootformaat
printer van Agfa Graphics. Niet alleen de kwaliteiten van de inkjetprinter, maar ook de vele troeven van workflowsoftware
Asanti, waren doorslaggevend.
Directeur Kees Erkamp: “De nieuwe investering was nodig
om weer helemaal up-to-date te zijn. Er verandert immers
veel in de sign & display-wereld. De technologische
ontwikkelingen verlopen in sneltreinvaart, niet alleen op
het vlak van drukkwaliteit, maar ook wat automatisering
betreft. Wij hebben bewust gekozen voor een hybride
printer om zowel rollen alsook plaatmateriaal tot een dikte
van 45 mm te kunnen bedrukken. Onze nieuwe aanwinst
print met LED UV-lampen, waardoor de prints direct droog
zijn en de jobs elkaar snel kunnen opvolgen. Met de Asantiworkflowsoftware van Agfa Graphics kunnen wij ook onze
andere systemen, zoals de snijtafel, de freestafel en onze
andere inkjetprinters, aansturen. Bovendien stelt Asanti ons
in staat om in een handomdraai kleurmanagement toe te passen, de dagelijkse opmaakhandelingen te automatiseren
en onze processen verder te standaardiseren. Dat alles maakt het drukproces allemaal nog beter controleerbaar en
beheersbaar. Dat is voor ons een belangrijke reden geweest om deze Agfa Graphics-grootformaatkleurenprinter in huis
te halen. Met de Anapurna kunnen we er weer een tijdje tegen aan.”
De Anapurna H2050i LED kan zowel rollen- als plaatmaterialen bedrukken in zes kleuren en wit tot een breedte van
205 cm. De deal werd beklonken door de Nederlandse distributeur Igepa.
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China omarmt UNIQOAT
Van 28 tot 30 mei vond in Shanghai
de jaarlijkse, internationale hoogmis
van de zonne-energie plaats.
De vele en indrukwekkend grote
tentoonstellingshallen ontvingen
er aanbieders van alle mogelijke
producten die te maken hebben met
die markt. 200.000 m² beursopper
vlakte, 1.800 standen en 220.000
bezoekers. Een ding was duidelijk:
als je iets in de fotovoltaïsche wereld
wil betekenen, moest je hier zijn.
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Op deze beurs draait het allemaal om zonneprojecten,
zonnecellen en zonnepanelen. Maar in hun kielzog vind
je ook de fabrikanten van allerlei elektrische onderdelen,
schoonmaakoplossingen, funderingspalen voor de
montage van panelen of de ontwikkelaars van software
om de energieopbrengst te monitoren. Kortom alles wat
van ver of van dichtbij met zonne-energie te maken heeft,
is hier aanwezig.
In dit hoogtechnologische, internationale gezelschap
mocht Agfa met zijn UNIQOAT-backsheet voor zonne
panelen niet ontbreken. Intussen is bekend wat UNIQOAT
te bieden heeft: het is de enige backsheet ter wereld
die uit één enkele laag bestaat. Alle andere backsheets
bestaan uit minstens twee verlijmde filmlagen. Het feit
dat ze verlijmd zijn, betekent ook dat er een risico bestaat
dat ze kunnen loskomen van elkaar. Het zonnepaneel
levert dan minder opbrengst op of moet zelfs vervangen

worden. Maar Agfa’s éénlaagsconstructie biedt nog
meer voordelen: ongevoeligheid voor beschadiging, een
kleinere ecologische voetafdruk en een veelbelovend
potentieel tot kostenreductiepotentieel.
Met de eenvoudige boodschap UNIQOAT. THE SINGLELAYER BACKSHEET kreeg Agfa de aandacht die het
verdiende tijdens SNEC. Dankzij zijn opvallende stand
en een supergemotiveerd team straalde Agfa kracht en
zelfvertrouwen uit rond de toegevoegde waarde die
UNIQOAT biedt. Die boodschap werd duidelijk goed
begrepen. Fabrikanten van zonnepanelen kwamen
aandachtig luisteren naar de ongeziene voordelen die
UNIQOAT biedt. Er werden vele nieuwe contacten gelegd
en zowel de Chinese, Indiase als de Turkse modulemakers
(= fabrikanten van zonnepanelen) luisterden aandachtig
naar Agfa’s argumenten over hoe gelamineerde backsheet
‘old-school’ is en waarom UNIQOAT de ‘next-gen’
backsheet is.

Het mooiste compliment voor de kwaliteit van ons
product was voor rekening van de concurrentie. Zo kwam
de CEO van één van de wereldwijd bestverkopende
– maar gelamineerde – backsheets op de Agfa-stand
met een vertwijfeld grijnzende opener: “Zo, jullie gaan
dus mijn product kelderen?” Het team kreeg ook het
bezoek van leveranciers van films voor multi-layer
backsheets die met enige ongerustheid begrepen dat het
éénstaps-productieproces van UNIQOAT hen volledig
buitenspel zet.
Het Agfa-team op de stand werd aangevuld met vertegen
woordigers van onze internationale distributeurs en
ook zij konden tijdens SNEC vaststellen dat UNIQOAT
een stevige plaats kan innemen in de sterk groeiende
fotovoltaïsche zonne-energiemarkt omdat de functionele
meerwaarde van ons product echt wel relevant is. Het
was fijn te mogen vaststellen dat de markt er net zo
over denkt.

Nog belangrijker is dat bestaande contacten met module
makers verdiept werden tijdens SNEC. In de loop van
de voorbije maanden bezochten medewerkers van Agfa
China samen met collega’s uit Mortsel zowel de kleinere
als de zeer grote fabrikanten van zonnepanelen in China
en Zuidoost-Azië om UNIQOAT voor te stellen. Tijdens
SNEC kwamen meerdere van hen op de afspraak bij Agfa
om méér te weten te komen en hun diepgravende vragen
beantwoord te zien. Sommige van deze fabrikanten
zijn jaarlijks goed voor enkele miljoenen vierkante
meter backsheet, dus je begrijpt dat ons team zich extra
hard inspande.

17

Begin mei werd bekendgemaakt dat
collega Karin Vercauteren, hoofd van
Agfa’s Materials Technology Center,
unaniem verkozen werd als voorzitter
van SIM-Flanders. SIM staat voor
Strategic Initiative Materials. Het is
een van de speerpuntclusters van
het Vlaamse overheidsbeleid gericht
op het bevorderen van innovatie.

Karin Vercauteren
nieuwe voorzitter
SIM-Flanders
SIM-Flanders is een virtueel onderzoekcentrum dat
door zijn werking wil bijdragen tot de verbetering
van de Vlaamse concurrentiepositie van de materiaal
industrie: enerzijds door het versterken van haar
wetenschappelijke basis en het bouwen van relevante
technologieplatformen, anderzijds door het creëren van
een open innovatieomgeving waarin de industrie en de
academische wereld kunnen samenwerken. Samen sterk
voor groei is dan ook de terechte slogan van SIM-Flanders.
Karin volgt Marc van Sande op die begin april op pensioen
ging. Zij is sinds juni 2011 lid van de raad van bestuur van
SIM-Flanders en ze kent de organisatie dus door en door.
Als voorzitter zal Karin Agfa opnieuw onder de aandacht
brengen van onze collega-bedrijven, de universiteiten, de
Vlaamse overheid in het algemeen en het VLAIO (Vlaams
Agentschap Innovatie en Ondernemen) in het bijzonder.
Over het belang van onze aanwezigheid zegt Karin:
“SIM-Flanders biedt Agfa de mogelijkheid om de markt
gerichte samenwerking met andere Vlaamse bedrijven
verder te versterken en om sneller, efficiënter te focussen
op het ontwikkelen van innovatieve materiaaloplossingen
voor concrete marktbehoeften. Marktgerichte innovatie,
eerder dan technologie-gedreven innovatie, is voor Agfa
de sleutel tot het versterken van onze concurrentiepositie
en groei, met SIM-Flanders als katalysator.”
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ECO -software:
een revolutie
in de drukkerij
3

In het kader van het ECO³-concept –
gefocust op ecologie, rendabiliteit en
gebruiksgemak – biedt Agfa Graphics
sinds dit voorjaar twee unieke
softwareoplossingen aan die de
productiviteit en winstgevendheid
van drukkerijen verhogen. InkTune en
PressTune zijn speciaal ontwikkeld
om het verbruik van papier, inkt
en energie te verlagen en de
drukkwaliteit te verhogen.

Inktverbruik optimaliseren
met InkTune
Het inktverbruik met 30% verlagen en de drukkwaliteit
tegelijk nog verbeteren: het kan. De InkTune-software
van Agfa Graphics maakt gebruik van GCR (Grey
Component Replacement), waarbij een percentage van
de dure CMY-inkten wordt vervangen door goedkopere
zwarte (K) inkt. Dit resulteert in een lagere inktdekking,
betere inktinstellingen op de pers, minder interferentie
tussen verschillende inkten, snellere droging, verbeterde
kleurconsistentie en een optimale stabiliteit bij het
drukken op de pers, zelfs met hoge snelheid. InkTune
bevat ook DLC-technologie (Dynamic Low Ink Coverage)
die de totale hoeveelheid inkt op intelligente wijze
schaalt, met positieve gevolgen voor de stabiliteit van
het drukken.

u
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Omdat InkTune de hoeveelheid inkt in de kleurscheidingen
reduceert, worden de beelden frisser en krijgen ze meer
details. De uitgesproken rozetstructuren verdwijnen, er is
minder smetpoeder vereist en het wordt gemakkelijker om
de juiste grijsbalans in stand te houden.
InkTune integreert naadloos in de bestaande prepresswork
flow, zonder een enorme kleurenexpertise te vereisen.

Standaardiseren en stroomlijnen
met PressTune
Consistentere kleuren en snellere voorbereidingstijden:
dit zijn slechts enkele van de voordelen die de PressTuneoplossing van Agfa Graphics voor de standaardisering van
het drukproces te bieden heeft.
Onafhankelijk van druktechnologie of drukpersmodel
zorgt deze unieke tool er voor dat drukopdrachten
consistent worden afgedrukt volgens ISO-, G7- of
klantspecifieke kleurstandaarden. Een algoritme voor
dynamische densiteitsaanpassing zorgt voor de best
mogelijke inktdensiteit voor elke taak. De unieke Dryback
Compensation-technologie berekent dan weer droog
effecten van de inkt, om zo de kleurechtheid bij levering
aan de eindklant te garanderen. De oplossing identificeert

Tevreden klanten aan het woord…
Verschillende klanten werken sinds enige tijd met PressTune en InkTune.
Zij getuigen welke meerwaarde beide softwarepakketten hen brengen.

“Met PressTune en InkTune is
onze drukkwaliteit over de hele lijn
meer consistent”
Claude Bertin, prepress manager Imprimerie Henry
Imprimerie Henry is een familiedrukkerij in het noorden
van Frankrijk. PressTune en InkTune hebben hen in staat
gesteld om de consistentie van hun drukopdrachten te
vergroten, terwijl ze tegelijk papier en inkt besparen.
Bekijk het filmpje op https://bit.ly/2HrfTcq

PressTune analyseert in hoeverre drukwerken beantwoorden aan
vooropgestelde normen.
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PressTune stelt Imprimerie Henry in staat om dichter bij de vooropgestelde
norm te drukken. De software verhoogt de consistentie van hun
drukopdrachten en verkort de voorbereidingstijd.

Het ECO3-programma van Agfa
Graphics bewijst zijn waarde
ook mogelijke problemen op de pers en vergemakkelijkt
goedkeuring op afstand van de drukkwaliteit.
Al deze elementen dragen ertoe bij dat inkt- en
papierverbruik dalen, dat de communicatie tussen alle
betrokkenen in het drukproces verbetert en dat er meer
werk in minder tijd kan verzet worden.

PressTune en InkTune: powercombi
Met zijn krachtige procesbeheersing en analytische
mogelijkheden helpt PressTune een ideale omgeving te
creëren waarin InkTune kan zorgen voor een maximale
inktbesparing. Bovendien kunnen drukkers met de cloudgebaseerde PressTune-oplossing InkTune implementeren
op verschillende locaties. Zo kunnen de kosten nog meer
verlaagd worden en wordt de consistentie over de gehele
lijn bevorderd.

“Met PressTune en InkTune besparen
we 30 tot 50 vellen per drukopdracht
en gemiddeld 15% inkt”
Izabela Jasin’ska, directeur db Print Polska
db Print Polska is een handelsdrukkerij met twee
vestigingen in de buurt van Warschau, Polen. Het
bedrijf is koploper op het vlak van procesefficiëntie.
Het investeert steeds in de meest recente
technologische ontwikkelingen. Daarin passen ook
de PressTune- en InkTune-softwarepakketten van
Agfa Graphics, die hen inkt en papier helpen besparen.
Bekijk het filmpje op https://bit.ly/2kVqeot

PressTune toont de kwaliteitsscores van de verschillende parameters van
een drukopdracht. Het analyseert elk drukvel op LAB-waarden, densiteit,
toonwaarden, productiemodi enz.

Bij db Print Polska werden drie persen uitgerust met PressTune en InkTune.
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Antwerpen als

wetenschappelijk
kenniscentrum

in de 19 en 20 eeuw
e

Begin 2018 werden de verschillende
deelcollecties van het Historisch
Archief overgedragen aan hun nieuwe
eigenaars. Zoals je weet, werd dit
archief eind 2015 aan de Provincie
Antwerpen geschonken. Het verhuizen
van zo’n omvangrijke collectie vraagt
echter heel wat voorbereiding op
het vlak van inventarisatie, museale
waardering en logistiek. Het leeuwen
deel van het archief zal voortaan door
het Fotomuseum Antwerpen (FOMU)
worden beheerd en in zijn werking
worden geïntegreerd. De deelcollecties
wetenschappelijke literatuur en appa
raten in het domein automatisatie
en computers vonden echter een
onderkomen in de Universiteit
Antwerpen. De universiteit creëerde
vrijwel onmiddellijk een eerste mooie
tentoonstelling rond de nieuwe aan
winsten, aangevuld met stukken die
deel uitmaken van het academisch
erfgoed van de universiteit.

e

Vanaf 1 mei 2018 is de tentoonstelling ‘Antwerpen
als wetenschappelijk kenniscentrum in de 19e en
20e eeuw’ te zien in de museale ruimte ‘In De Kijker’
op de Groenenborger Campus van de Universiteit
Antwerpen. De tentoonstelling toont aan de hand van
wetenschappelijke instrumenten uit het voormalige
Lieven Gevaert-archief en objecten uit het Antwerpse
Rijksontledingslaboratorium en het apothekerslabora
torium Van Melckebeke dat het wetenschappelijk onder
zoek in Antwerpen een lange traditie heeft.
De tentoonstelling is elke werkdag vrij toegankelijk
van 8 uur tot 17 uur. De voorlopige planning is dat de
tentoonstelling één jaar in de museale ruimte van de
universiteit te bezoeken zal zijn. Het adres:
UAntwerpen, Campus Groenenborger gebouw T lokaal
148, Groenenborgerlaan 171 in Wilrijk.
De sluiting van het Varenthof in Mortsel, dat jarenlang
onderdak bood aan het omvangrijke Gevaertarchief,
creëerde een unieke kans tot herbestemming en
ontsluiting van de bedrijfscollectie. De provincie
Antwerpen sloot in 2015 met Agfa en FOMU een
intentieverklaring om de collectie over te nemen. Een
herbestemmingstraject voor de collectie drong zich dus
op, met als ambitie het unieke industrieel erfgoed van
Agfa-Gevaert in de beste omstandigheden te beheren en
te ontsluiten.
“Herbestemmen zonder waarderen was echter niet moge
lijk,” verduidelijkt Ann Deckers, afdelingshoofd collectie
bij het Fotomuseum. “We moesten immers een antwoord
vinden op verschillende vragen: moest alles wel naar
het FOMU komen? Zaten bepaalde deelcollecties niet
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beter op een andere plaats? Hoe ‘waardevol’ waren de
deelcollecties? Alleen door de deelcollecties nauwgezet te
identificeren, inventariseren en documenteren zouden we
die antwoorden helder kunnen formuleren.”
FOMU bundelde voor dit waarderingstraject de krachten
met de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen, Agfa
NV, ETWIE en het ADVN. Deze partners vormden een
stuurgroep die, samen met projectcoördinator Patrick
Van den Nieuwenhof, aan de slag ging met de collectie.
Voor de waardering van de deelcollecties werd gebruik
gemaakt van de methodiek ‘Op de museale weegschaal’.

Tijdens de studiedag werd het waarderings- en her
bestemmingstraject voorgesteld en gingen een aantal
experten in gesprek over de rol van waarderen in de
erfgoedsector. De resultaten van het traject werden ook
gebundeld in een fraaie publicatie, die inzicht geeft in het
proces dat de partners hebben afgelegd en de stappen die
nog gezet moeten worden.
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Agfa loopt steeds beter!
Zondag 22 april werd Antwerpen naar
jaarlijkse traditie overspoeld door enkele
tienduizenden atleten. Even traditie
getrouw was ook Agfa met een behoorlijk
team aanwezig. Liefst 82 collega’s
verschenen aan de start voor één van de
verschillende loopafstanden.

Het Agfa-team werd in de bedrijvenrangschikking knap
elfde op 293 teams. Twee jaar geleden behaalde Agfa de
50ste plaats. We mogen dus gerust van een flinke vooruit
gang spreken. Die prestatie leverden onze atleten uiteraard
op eigen kracht, maar toch ook een beetje dankzij de
goede logistieke ondersteuning van collega’s Jeanine Joris,
Ronald Hermans en Frank van Den Bogaert en van het
team dat voor de opbouw en afbraak van de tent instond,
Guido Wenselaers, Carlo Uyttendaele en enkele brand
weermannen. Zij offerden opnieuw hun zondag op om de
Agfa-stand op de terreinen van de zeescouts te bemannen.
Gesterkt door het mooie resultaat hebben de Agfa-lopers
hun ambities voor volgend jaar alvast wat bijgesteld: een
plaats bij de eerste tien in het bedrijvenklassement is dan
het doel. Proficiat!
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Tips voor verstandig Meer-Bewegen deel 2

Blijven bewegen!
Na Meer- Bewegen kan je best
stretchen, of niet?

Muziek beluisteren tijdens het
Meer- Bewegen, helpt dat?

Worden blessures echt vermeden door voor en na het
sporten even alle spieren op te rekken? Het antwoord is
duidelijk: neen. Vergeet het stretchen of statisch oprekken
van spieren en pezen: het helpt niet! Dat werd al
meermaals bewezen in verschillende studies. Integendeel,
het zou zelfs de elasticiteit van pezen en spieren onder
mijnen en zo een nadelig effect kunnen hebben bij het
sprinten of bij het springen.

Als je muziek kiest die in jouw bewegingsritme past, dan
zal het luisteren ernaar zeker helpen om de inspanningen
minder zwaar te doen lijken. Maar vergeet niet dat de
muziek je ook een ritme kan opleggen waarbij je minder
efficiënt gaat trainen. Op het internet vind je ongetwijfeld
een app (bv. Spotify…) die de muziek aanpast aan je
eigenlijke bewegingsritme. Let ook op dat je door de
muziek het contact met de omgeving niet verliest. Vaak
hoor je het andere verkeer niet goed meer.

Meer- Bewegen betekent
Meer- Zweten?
Neen, het zweten geeft enkel aan dat je lichaam meer
moeite moet doen om je warmtebalans in evenwicht te
houden. Ook genetisch kan je voorgeprogrammeerd zijn
om bij een zelfde inspanning meer te zweten dan iemand
anders. Zo zweten mannen bij een zelfde inspanning
harder dan vrouwen.
Zelfs zonder één druppel zweet kan je werken aan een
betere vitaliteit. Sommige sporters denken ook dat ze
meer gewicht verliezen als ze veel zweten. Jammer, maar
helaas! Eventjes weeg je wel wat minder, maar dat duurt
maar tot je dorst gelest is.
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Agfa trekt naar de jobbeurs

We are chemistry
In de scheikundige sector is er heel wat
vraag naar procesoperatoren, laboranten
en ingenieurs. Dat is bij Agfa niet anders.
Veel jongeren worden dan ook al in hun
laatste studiejaar door heel wat bedrijven
aangesproken, vaak nog voor ze hun
einddiploma op zak hebben.
Om zijn leden/bedrijven te helpen in
hun zoektocht naar de juiste mensen,
steunt de federatie van de chemische
nijverheid essenscia samen met
de provincie Antwerpen al enkele
jaren de jobbeurs van de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen:
We are Chemistry. Agfa was dit jaar voor
het eerst van de partij.
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Op 21 maart 2018 stelden 18 bedrijven, waaronder dus
ook Agfa, zich voor aan een 450-tal studenten en recent
afgestudeerden in de zalen van Blue Point in Berchem.
Verdeeld over een namiddag- en een avondsessie konden
onze HR-collega’s kennismaken met heel wat enthousiaste
en gemotiveerde jongeren die op zoek waren naar een
eerste of een nieuwe werkervaring.

Na een aantal korte speeddate-sessies waarin alle onder
nemingen zich konden voorstellen en een panelgesprek
over de loopbaanmogelijkheden in de scheikundige
sector, konden geïnteresseerde jongeren in één-op-ééngesprekken zich persoonlijk aan de bedrijven voorstellen.
De formule met panelgesprek, speed dating en één-opéén-gesprekken (gekoppeld aan een lekker hapje en een
drankje) sloeg prima aan. Voeg daarbij het enthousiasme
van onze collega’s en dan weet je dat onze stand
zeer druk bezocht werd. Alle standbezoekers
kregen echter een professioneel antwoord op hun
vele vragen en de echt geïnteresseerden werden
uitgenodigd voor een intensieve Meet & Greet
enkele dagen later op Agfa zelf.
Het Agfa-team mag er dan ook trots op zijn dat
het met hun inzet en enthousiasme vijftien nieuwe
collega’s heeft binnengehaald. Een mooie return on
investment heet dat!
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BUITEN DIENST

In deze rubriek gaan we op zoek naar collega’s die zich ook in hun vrije tijd op
een bijzondere manier laten opmerken. Dat kan bijvoorbeeld met een opmerkelijke hobby
of door een uitzonderlijk sportief exploot. Deze keer kwamen we terecht
bij langeafstandsloper

Danny Michiels.

PLUS sprak met Danny Michiels, een loper met stalen benen en een gouden hart
Bij Agfa Graphics werkt Danny Michiels mee aan de
ontwikkeling van nieuwe drukplaten. Dat doet hij
vooral zittend aan zijn bureau. Toch heeft Danny
nooit problemen om aan de door gezondheidsexperts
aangeraden 10.000 stappen per dag te geraken. Danny
loopt lange afstanden. Héél lange afstanden. Soms stelt
hij zijn benen ook ten dienste van een goed doel.

om mijn hoofd leeg te maken. En het is een prima manier
om de eigen streek en andere plekken te leren kennen.
Dankzij mijn hobby ken ik nu de mooie plekjes rond
mijn woonplaats Bornem, maar ik heb ook al gelopen in
Barcelona, Eindhoven,… Waar ik ook naartoe ga, mijn
loopschoenen gaan altijd mee.
Welk soort wedstrijden staat op je programma?
Ik heb al zeven keer de Dodentocht gelopen.
Dat is eigenlijk een wandeltocht, maar een beperkt
aantal deelnemers loopt ze. Dat geeft wel eigenaardige
toestanden. We vertrekken om negen uur ’s avonds en
eigenlijk mag je niet voor tien uur ’s ochtends aankomen.
Ik ben twee jaar echt bij de eersten aangekomen. We
moesten ons eigenlijk inhouden omdat de finish nog
niet open was. Ik heb dan samen met wat andere lopers
gewacht aan de laatste controlepost. Na zeven keer had
ik het wel gezien en dan ben ik overgestapt naar de
marathon. Ik heb intussen acht stuks op de teller.
PLUS:

Ben je altijd al sportief geweest of is lopen een
late roeping?
DANNY: Mijn ouders hadden eerst niet graag dat ik aan
sport deed, maar op mijn 18de ben ik gaan voetballen.
Zo’n 20 jaar geleden heb ik door blessures beslist de
contactsporten voorgoed vaarwel te zeggen. Ik ben dan
beginnen te lopen. Ik begon met vijf kilometer, dan tien
en dan ben ik door de microbe gebeten. De afstanden
werden altijd maar groter. Ik hou van het ontspannen
gevoel dat ik krijg wanneer ik loop. Lopen in de natuur
met het gefluit van de vogels op de achtergrond helpt me
PLUS:
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DANNY:

!
n
a
a
m
e
d
Loop naar
100 kilometer lopen, dat moet enorm zwaar zijn…
Die Dodentochten zijn zeker de zwaarste
wedstrijden die ik ooit gedaan heb. Ik kwam mezelf
vooral tegen wanneer het ’s morgens licht begon te
worden. Tegen de ochtend kan het behoorlijk fris zijn,
vooral wanneer het mistig is. Wanneer je dan bezweet
en vermoeid bent, begint het wel te wegen. Ik heb
meermaals gedacht: “Dit nooit meer!” Het helpt wel als
je onderweg iemand tegenkomt die ongeveer hetzelfde
tempo loopt. Met twee gaat het makkelijker dan alleen.
PLUS:

DANNY:

PLUS: Aan welke wedstrijd heb je de beste
herinneringen?
DANNY: Het toppunt is voor mij de marathon van
Barcelona. Het geeft een heel speciaal gevoel om tussen
die 20.000 deelnemers aan de start te staan. De sfeer is
heel anders dan bij ons. Overal langs het parcours staan
bandjes muziek te spelen en de aanmoedigingen van het
publiek steken elke deelnemer een hart onder de riem.
Daarbij komen natuurlijk nog de prachtige gebouwen en
monumenten waar je langs loopt. Het begint eigenlijk al
bij het toeleven naar de citytrip. Al op de luchthaven kom
je in contact met andere lopers.

Zijn persoonlijke records voor jou belangrijk?
Over mijn eerste marathon deed ik 3 uur en
50 minuten, over mijn laatste 3 uur en 27 minuten. Tot
nu toe wilde ik altijd beter worden, maar ik ben net zeven
maanden out geweest met een serieuze blessure aan de
hamstrings. Mijn doel is nu om nog zo lang mogelijk van
het lopen te genieten. Dat is nu veel belangrijker dan
altijd naar een nieuwe recordtijd te streven.
PLUS:

PLUS: Je loopt ook voor het goede doel. Vertel daar eens
wat meer over?
DANNY: In 2017 heb ik meegedaan aan ‘Loop naar de
maan’, een campagne ten voordele van Kom Op Tegen
Kanker. Zoals zoveel mensen kwam de motivatie vanuit
mijn directe omgeving. Zowel mijn vader als een goede
vriend hebben met de ziekte te maken gehad. Op een
website kon elke deelnemer een eigen pagina aanmaken
waarop je je motivatie kon uitleggen. Bezoekers konden
dan via die site een donatie doen. Ik heb zo’n 2.500 euro
aan sponsoring binnengehaald. In totaal heb ik zo’n
1.800 kilometer gelopen. Het hadden er meer kunnen
zijn, was ik niet geblesseerd geraakt. De deelnemers
werden gemotiveerd met een soort competitie. Elke euro
aan sponsoring bracht twee punten op en elke gelopen
kilometer één punt. Wat me altijd zal bijblijven is het
contact met andere deelnemers die allemaal vergelijkbare
verhalen te vertellen hebben. Ik wil in de toekomst zeker
nog aan zo’n initiatieven deelnemen.

Staat er nog een wedstrijd op je to do-lijstje?
DANNY: De marathon van New York is de wedstrijd van
mijn dromen. Ik had graag dit jaar deelgenomen omdat
ik 50 word, maar mijn blessure heeft roet in het eten
gegooid. Ooit komt het er wel van.
PLUS:

DANNY:
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Beestenboel - Pimp your office
Win een van de 25 postersets
Wil jij je kantooromgeving graag opfleuren met een
set leuke posters? De marketingafdeling van Agfa
HealthCare heeft 25 tot de verbeelding sprekende
postersets in handen gekregen en jij kan er eentje
winnen. Elke set bestaat uit zes verschillende posters
die gegarandeerd een glimlach op de lippen van je
bezoekers zullen toveren. Stuur voor 31 juli een mailtje
naar eva.deherdt@agfa.com. Een onschuldige hand zal
begin augustus 25 gelukkige winnaars aanduiden.

Agfa HealthCare

neemt Franse e-health-specialist

Inovelan over

Begin april kondigde Agfa HealthCare de overname
aan van het Franse Inovelan, een specialist in e-health
software.
Agfa HealthCare ondersteunt met zijn oplossingen en
expertise de evolutie naar een zorgverstrekking waarin
de patiënt centraal staat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
ons platform voor geintegreerde gezondheidszorg, dat in
vorige PLUS-nummers al uitgebreid aan bod kwam. Het
platform maakt de communicatie en coördinatie langs
heen het hele zorgtraject mogelijk en versterkt zo de
patiëntbetrokkenheid.
Zorgcoördinatie en communicatie zijn ook de
sterktes van Inovelan. Door de overname zal het Agfa
HealthCare-platform voor geïntegreerde zorg verder
versterkt worden, voornamelijk in Frankrijk. Daar staan
ziekenhuizen voor een grote uitdaging. Er wordt immers
naar gestreefd om verschillende ziekenhuizen samen
te brengen in grote regionale ziekenhuisassociaties
(Groupements Hospitaliers de Territoires, ofwel GHT).
Eind mei op de Health IT-beurs in Parijs stelden Agfa
HealthCare en Inovelan voor het eerst samen hun
oplossingen voor. Het werd meteen duidelijk dat het
bundelen van de krachten ziekenhuizen zal helpen om
zo snel mogelijk ’GHT-ready’ te zijn.
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Eind april was het auditorium in
gebouw 120 aardig volgelopen met
collega’s die alles over het onderwerp
slaap te weten wilden komen.
Gastspreker die dag was dan ook prof.
dr. Johan Verbraecken, in Vlaanderen
dé autoriteit op het gebied van slaap
en slaapstoornissen.

Slaap ze!
In een presentatie van een uur leerde prof. dr. Verbraecken
de aanwezige collega’s alles over de functie van een goede
nachtrust en welke invloed die heeft op onze algemene
levenskwaliteit, op hoe we overdag functioneren, op onze
afweer en welke risico’s we lopen indien we niet goed
slapen. Dat we bij een verstoorde nachtrust bij voorkeur
niet naar slaapmiddelen moeten grijpen, maar dat er juist
heel wat andere mogelijkheden zijn om een slaapstoornis
te verhelpen, was wellicht nog de belangrijkste les.

Indien je de presentatie niet kon bijwonen is het goed om
weten dat deze werd opgenomen en dat je ze (opnieuw)
kan bekijken via het Agfa Learning Platform (ALP) op
het intranet of via de link agfa.to/slaap. Bovendien
werd er in een tweede sessie ook heel wat aandacht
besteed aan slaapproblemen als gevolg van het werken in
ploegensystemen. Meer info vind je hierover op het web
via agfa.to/shiftwerk.

Enkele tips voor een betere nachtrust
SS
Tracht

volgens een regelmatig patroon te slapen.
het gebruik van koffie vier tot zes uur voor
het slapengaan.
SS
Vermijd alcohol en zeker nicotine voor het slapengaan.
SS
Regelmatig fysieke inspanningen zijn goed, maar
vermijd zware inspanningen drie tot vier uur voor
het slapengaan.
SS
Nuttig geen zware maaltijden voor je gaat slapen.
SS
Vermijd

Prof. dr. Johan Verbraecken: “Wie ’s nachts wakker ligt, voelt zich overdag
niet lekker en dat kan schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid.”
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Duiven zijn mooie dieren, maar als ze
met teveel zijn,… Hun uitwerpselen
verontreinigen gangen en gevels en kunnen
ziekteverwekkers verspreiden en hun
nestmateriaal verstopt afvoeren. Wat hun
uitwerpselen doen met de lak van je wagen,
weet je ongetwijfeld ook. Kortom, duiven
kunnen voor behoorlijk wat overlast zorgen.

Teveel is teveel !
Hoe pakken we dit probleem aan?
Veel maatregelen om een duivenpopulatie onder controle
te houden hebben vaak slechts een tijdelijk karakter.
Duiven blijken zich immers goed en snel aan te passen
aan bedreigende factoren. Vandaar dat we nu opteren
om geboortebeperking toe te passen, een methode die
in Venetië en Barcelona met succes werd toegepast.
Een dierenartsenteam heeft onze site volledig in kaart
gebracht: waar is de grootste overlast en hoeveel duiven
telt de populatie? Vervolgens werd een plan opgemaakt
waarbij elke dag, op een vaste plek en op een vast tijdstip,
de duiven maïs gevoerd krijgen waar 0,08% nicarbazine
aan toegevoegd is. Dit dierengeneesmiddel is onschade
lijk, maar zal wel een betekenisvolle vermindering
van de succesvolle vruchtbaarheid tot gevolg hebben.
De voortplanting wordt afgeremd want een groot deel van
de eieren kan niet langer succesvol uitgebroed worden.
Deze aanpak is ook omkeerbaar: stopt de toediening, dan
stopt het effect ook binnen de paar dagen.

Is dit niet schadelijk voor mens
en dier?
Een hond zou 150 kg van dit voer moeten verorberen voor
er schadelijke effecten optreden. Een kat 30 kg per dag en
voor mensen ligt de schadelijke dosis van dit behandeld
voer zelfs op 750 kg per dag.
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Bij dergelijke hoge veiligheidsmarges mag dit middel
dan ook als veilig beschouwd worden voor mens en
zoogdier. Andere graanetende vogels moeten al ongeveer
van de zelfde grootte of groter zijn dan de stadsduif
om (behandeld) maïs te kunnen opnemen als voedsel.
Bovendien wordt het voeren juist afgesteld (tijdstip en
hoeveelheid) op het aantal duiven. Zodoende zijn we voor
bijna 100 % zeker dat het voer bij de duiven terechtkomt.
En ook voor onze slechtvalken is er geen risico. Zij eten
immers geen granen, enkel prooivlees. Als de slechtvalk
een behandelde duif opeet, krijgt hij weliswaar een lage
hoeveelheid nicarbazine binnen, maar veel te weinig om
de eigen voortplanting te verstoren.
Bovendien willen we niet dat de behandelde duiven zelf
ziek zouden worden van onze aanpak. Integendeel, we
willen een gezonde, maar beperkte populatie onder
houden op onze site. Ook op dit vlak kunnen we stellen
dat nicarbazine veilig is. Dit geneesmiddel kan zelfs
coccidiose – een parasitaire infectie van het maagdarm
kanaal – bij duiven effectief behandelen.

Slechtvalken

spotten bij Agfa…

… moet zowat de gemakkelijkste hobby
zijn die er is. Hoog boven Agfa, in een
kast op de fabrieksschoorsteen, huist al
jaren een koppel slechtvalken. Jaarlijks
zorgen zij ervoor dat deze bedreigde
diersoort er terug bovenop komt. Dit
jaar mochten we weer vier kuikens
verwelkomen en dat hebben we dankzij
de webcam van zeer nabij kunnen
volgen. Reden genoeg dus om ook het
grote publiek kennis te laten maken
met deze prachtige roofvogels.

Op 5 mei organiseerde Agfa daarom in samenwerking
met de lokale Natuurpunt-afdeling Land van Reyen een
slechtvalkenhappening. Aanleiding was het elfde jaar op
rij jonge slechtvalken in de nestkast op onze schoorsteen
en de recente plaatsing van een webcam, zodat iedereen
online het doen en laten van deze bijzondere roofvogel
kan volgen.
Sommige media spraken over half Mortsel, wij telden
ongeveer 250 enthousiaste natuurliefhebbers die de
slechtvalkenhappening bezochten. Het event vond deels
binnen, deels in open lucht plaats. In de cinemazaal werd
met veel interesse geluisterd naar enkele toespraken en
een lezing over de slechtvalk. In de foyer van gebouw
70 en in de wintertuin was er een fraaie educatieve
tentoonstelling over roofvogels en een fototentoonstelling
over biodiversiteit. Natuurpunt, Vogelbescherming
Vlaanderen en Vogelwerkgroep ARDEA hadden elk
een standje opgesteld en verstrekten informatie. Het
prachtige schilderwerk van airbrush-kunstenares Inge
Kennis maakte veel indruk en kinderen konden er zelf een
slechtvalkmasker inkleuren. Buiten aan de personeels
ingang kon men het jaarlijkse ringen van de kuikens live
volgen met verrekijkers en telescopen.
De happening kreeg ook in de pers veel aandacht, met
onder meer reportages in het journaal van de lokale
televisiezender ATV en op de lokale radio Frekwent en
verschillende krantenartikels met titels als “Koppeltje
slechtvalken en kuikens krijgen honderden mensen op de
been in de stad Mortsel”.
Hoewel de vier jongen reeds uitgevlogen zijn, bezoeken ze
nog af en toe de nestkast.
Via www.agfa.be/slechtvalken/webcam kan je het
opgroeien dus nog verder opvolgen.
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Onlangs hebben media over de hele
wereld gemeld dat tussen 2004 en 2017
ongeveer 1,4 miljard gebruikersaccounts
(inclusief wachtwoorden en andere
gevoelige informatie) van LinkedIn,
Yahoo, Dropbox, Myspace en vele
andere sites zijn gelekt.

Wijzig je
wachtwoorden
regelmatig!
Om de risico’s van cybercriminaliteit voor de Agfagemeenschap te beperken en te voorkomen, heeft ICS
onlangs het Security Awareness Program opgezet. ICS
installeerde ook een aantal andere veiligheidsmaatregelen.
De volgende algemene aanbevelingen moeten de risico’s
van cybercriminaliteit helpen beperken:
SS
Wijzig

je wachtwoorden op externe accounts minstens
één keer per jaar (het Agfa-beleid voor interne
rekeningen is 90 dagen).
SS
Gebruik hetzelfde wachtwoord niet voor meerdere
belangrijke sites.
SS
Gebruik je zakelijke account niet voor privédoeleinden.

Prijs!
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SS
Gebruik

indien mogelijk 2-factor authenticatie (*).
Gebruik het altijd voor je e-mailaccount.
SS
Gebruik willekeurige wachtwoorden die een mix van
symbolen, letters en cijfers bevatten.
(*) Authenticatie met twee factoren is een beveiligingsproces waarbij de
gebruiker twee authenticatiefactoren verstrekt om te verifiëren of ze zijn wie
ze zeggen te zijn. Een goed voorbeeld van authenticatie met twee factoren is
het opnemen van geld uit een geldautomaat; alleen de juiste combinatie van
een bankkaart en een pincode maakt het mogelijk de transactie uit te voeren.
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Hier is weer een cryptokwis. In het rooster vul je de antwoorden op de
cryptische omschrijvingen in. Heb je alles goed ingevuld dan lees je een
naam of een begrip dat aan bod komt in dit nummer van PLUS. De cijfertjes
in het rooster zijn er om je indien nodig wat te helpen. Hetzelfde cijfer staat
voor dezelfde letter. Het antwoord kan je inzenden voor 1 september 2018
per e-mail: plus@agfa.com of naar 8933 met de binnenpost. Uit de juiste
inzendingen trekken we een gelukkige winnaar die twee filmtickets ontvangt.
Let op: de ‘ij’ telt ook nu weer voor één letter. Succes!
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Vervelend weefsel.

C

Drink een Antwerps bier en je bent veilig (Eng.).
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Zeer nat.
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Een huis is zeker niet slecht.

F

Mannelijke one-night stands.
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Om de sudoku op te lossen moet je op elke horizontale en op elke verticale lijn de
cijfers van 1 tot 9 invullen, maar ook in elk van de 3x3-vierkantjes. Heb je beide
sudoku’s opgelost, dan maak je kans op twee filmtickets als je de twee cijfers in
de lichtgekleurde vakjes inzendt. Je oplossing stuur je voor 1 september 2018 per
e-mail naar plus@agfa.com, of per binnenpost naar 8933. Succes!
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