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Team Praeses
aan het woord

Beste lezer,
Elke week voorzie ik een deel van de Gasthuisbergse studentenpopulatie van een portie
pittige lectuur in Medica’s wekelijks kringblaadje, het Akuutje. Met het grootste genoegen
ben ik dan ook deze week een keer extra in mijn virtuele pen gedoken om het eerste
praesestekstje in de vernieuwde Palfijn te schrijven. Dit keer niet om de wekelijkse
activiteiten van Medica in de schijnwerpers te zetten, maar wel om met bijzonder veel
trots terug te blikken op de voorbije maanden en om evenwel een blik voorwaarts te
werpen naar de aankomende kerst- en nieuwjaarperiode.
Het praesesschap is als een wervelende tornado waarin je geweldig intensief wordt
meegezogen. Een tornado die van activiteit naar activiteit davert en af en toe ter plaatse
blijft om te genieten van deze unieke momenten. Zo konden we onder meer genieten van
een spetterende TD met niemand minder dan Yolotanker, een mega hippe cantusweek
en last but not least een oerspannende 24 urenloop. Als ik eraan terugdenk, komen de
haren op mijn arm recht te staan en bonst mijn hart nog enkele keren na in mijn keel.
Ik heb er alle vertrouwen in dat semester 2 nog beter wordt!
En hoewel de kerstvakantie en de daaraan verbonden blok- en examenperiode
Medica!
nog enkele weken verwijderd ligt, wil ik van dit medium gebruik maken om
het volgende mee te geven: de blok is een harde tijd, maar met de warmte
van vrienden en familie ben ik er zeker van dat jullie deze tot een goed
Het eerste semester zit er weer bijna
eind zullen brengen. Tot slot wens ik jullie het allerbeste voor 2019,
op. Wat een knaller van een semester
een warme en vreugdevolle kerstperiode, sprankelijke examens en
was het al! Niet alleen wisten we onze
zoals het een praeses van Medica beaamt: in hoofdzaak een goede
vaste vijfde plaats te behouden op de 24
gezondheid!
urenloop, maar maakten we ook reeds een
mooie start met ploeg Novation! Dit jaar staat
Zoals jullie doorheen deze literaire parel zullen merken, is
alles namelijk in het teken van ‘het nieuwe’ en het
hier bijzonder veel tijd ingekropen. Ik wil dan ook in het
creëren van nieuwe concepten voor onze studenten,
bijzonder de makers bedanken voor de lef om Palfijn
kortom: Novation.
nieuw leven in te blazen, voor de creativiteit en handigheid die nodig was om hiertoe te komen en tot slot
voor de vele uren werk die hierin zijn gekropen.
Met onze nieuwe structuur hebben we geprobeerd om onder
Jullie hebben fantastisch werk verricht!
andere een hechter praesidium te creëren. En dit is zo, want
het is hechter dan ooit! Niet alleen merkte ik dit tijdens onze
talrijke teambuildings, maar tevens aan de hechte vriendschappen die
Aan u allen: geniet ervan!
reeds gevormd zijn. Bovendien blinken we vanaf dit jaar uit met onze
nieuwe pijler Development. Zij gaan jullie de rest van het jaar voorzien
van geweldig interessante activiteiten om jullie als persoon en student te
Cédric Vanluyten
ontplooien. Ook Sport en Ontspanning bracht prachtige initiatieven naar
Praeses Medica 2018-2019
boven. Zo was de Open Mic Avond in combinatie met de kunsttentoonstelling
een avond die iedereen kippenvel bezorgde.
We kijken er alvast naar uit om jullie in het tweede semester te overladen met nog
meer leuke activiteiten. Cédric, ik en de rest van Novation kunnen alvast niet wachten!
Bedankt alvast aan ons praesidium en aan alle gemotiveerde projectmedewerkers voor
hun inzet van het voorbije semester!
WE <3 YOU
Kiara Roskin
Vice-Praeses Medica 2018-2019
December 2018 | Palfijn |
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Palfijn

De herleving van een

gezonken strijdschip

Je hebt zonet een tijdschrift opengeslagen waarvan je waarschijnlijk nog nooit
gehoord hebt, Palfijn. Een tijdschrift dat weliswaar ouder is dan Medica en 10 jaar na
zijn laatste verschijning een comeback maakt onder het bewind van Ploeg Novation.
Er zijn meerdere uren opzoekwerk nodig geweest om de rijke geschiedenis van dit
kringmagazine te achterhalen. Het resultaat lezen jullie hieronder.

D

e naam Palfijn doet misschien wel een belletje rinkelen. Het is de naam van
een algemeen ziekenhuis in Gent en
Merksem, maar ook van een zeer
gerespecteerd geneesheer uit de 17e
eeuw. Jan Palfijn (28 november 1650
– 21 april 1730) was een Vlaams
verloskundige geboren in Kortrijk.
Nadat zijn vader hem het vak van
chirurgijn had aangeleerd, ging
Palfijn in zijn geboortestad skeletten opgraven om zijn kennis in de
heelkunde te verruimen. Hij werd
betrapt en moest zijn geboortestad
ontvluchten. Zo kwam hij op 22-jarige leeftijd in Gent terecht.
Jan Palfijn is vooral bekend geworden omwille van de verlostang die
hij ontwierp, waarvan hij tevens het
gebruik openbaar maakte.

Verder werd Palfijn lector in de
osteologie en chirurgie aan de
Heelkundige School van Gent en
schreef hij verschillende boeken,
waaronder ‘Heelkonstige ontleding
van ’s menschen lighaam’ (1718).
Op het eind van zijn carrière werd
hij tot leraar in de ontleed- en heelkunde benoemd en was hij ook
pestmeester i.e. een functionaris die
pestlijders verzorgde tijdens epidemieën. Hij overleed op tachtigjarige
leeftijd in Gent.
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Medica’s voorlopers
Het tijdschrift Palfijn vindt zijn
oorsprong helemaal in 1942, vijftien
jaar voor er zelfs nog maar sprake
was van de studentenkring Medica.
Voor de student geneeskunde van
die tijd waren er drie andere grote verenigingen die zich over hen
ontfermden: Men had (1) Taal en
Kennis, een overkoepelende en uitgesproken Vlaamsgezinde vereniging die afdelingen had in heel wat
Leuvense faculteiten. Stuk voor stuk
verdwenen de afdelingen waardoor
Taal en Kennis vereenzelvigd werd
met de geneeskundige afdeling. (2)
De Sint-Lucas Gilde, een vereniging
voor de Vlaamse artsen en artsen in
spé. (3) Pteron, een kring voor pendelende geneeskundestudenten. Het
zijn deze mastodonten die aan de
basis liggen van het medisch-wetenschappelijk tijdschrift Palfijn.
Deze verenigingen vormden
met de Farmaceutische Kring
en de Kring der Lichamelijke
Opvoeding samen in 1945 de
Geneeskundige Federatie,
die de studenten
verbonden aan de
opleidingen van de
toenmalige Faculteit
Geneeskunde vertegenwoordigde.

Geboorte van Medica
Tien jaar later werd onder de stuwende impuls van Dolf Holemans
een afsplitsing van de Federatie
voorbereid. Het academiejaar erna
had de student geneeskunde een eigen faculteitskring Medica met als

De oudste Palfijn teruggevonden in het archief van
Doc’s met het eerste schild van Medica op de cover.

eerste praeses Rik Vandekerckhove.
De ouderere verenigingen
bleven nog even bestaan
binnen Medica, maar doofden geleidelijk uit. Het
blad Palfijn daarentegen werd, twee jaar na
de oprichting van deze
kring, door Medica uitgebracht en bleef nog
decennia lang bestaan.

Diploom:
Akuut avantla-lettre
De serieuzere stijl van
Taal en Kennis en Palfijn
zorgde voor een populariteitsdaling. Van 1968
tot 1974 verscheen er een
weekblad van Medica dat
nauw samenhing met
Palfijn: Diploom. De

medisch-wetenschappelijke inhoud
moest wijken en de focus werd nu
volledig gelegd op het studentikoze:
de faculteit en de studentenkring.

Radicale afzetting
tegen de archaïsche
mentaliteit
Wanneer dit weinig succes bleek te
hebben, herbronde Palfijn opnieuw
en in 1974 zette de redactie zich radicaal af tegen de Palfijn-Diploom
periode. De ‘Nieuwe Palfijn’ was
een ‘tijdschrift voor alternatieve
middelen en methoden in de geneeskunde, gezondheidszorg en
wetenschapsbeoefening’. Het was de
crisis in de gezondheidszorg die de
redactie dreef tot radicale afzetting
tegen de archaïsche mentaliteit die
de studenten niet meer duldden.
Ze zagen zichzelf dan ook vooral
als een tegenbeweging die druk
wilde zetten op het establishment.
Vandaag zou men dat kunnen zien
als een uiting van de hippie-cultuur
van de tijd.
De artikels legden de klemtoon terug op medisch-wetenschappelijke
inhoud, maar het standpunt dat ze
innamen was wel radicaal anders
geworden. Ineens waren artikels
over homeopathie, acupunctuur en
de overconsumptie van geneesmiddelen overmatig vertegenwoordigd.
Deze medisch-wetenschappelijke
artikels werden vervoegd door
vlijmscherpe commentaren op het
medisch onderwijs en de hervormingen die daar plaatsvonden. Dit
was namelijk ook de periode waarin
grondig aan de opleiding gesleuteld
werd: er werd een numerus clausus
ingevoerd, de opleidingsduur werd
aangepast en de huisartsopleiding
onderging ook verschillende veranderingen.

Conflict
Palfijn kende een breed succes
en zowel de lezers als de redactie
bestonden uit medewerkers van
alle leeftijden, vele universiteiten
en verschillende werkvelden van
de gezondheidszorg. Deze grote

Palfijn was een blad van uitersten: van het linker exemplaar werden 5000 exemplaren verkocht, enkele
jaren later was het magazine plots herleid tot een kopietje van een handgeschreven document.

organisatie profileerde zich als een
anti-cultuur tegen de gezondheidszorg en was niet schuw de farmaceutische industrie met harde taal
te confronteren met hun wanpraktijken. Aangezien Medica sinds jaar
en dag gesponsord werd door de
farmaceutische industrie, was een
conflict hierdoor onvermijdelijk.
Op dit punt was Palfijn financieel
en inhoudelijk onafhankelijk van
Medica. In 1978 zag Medica zich
zelfs genoodzaakt een ‘bijsluiter’
mee te leveren met het magazine
om hun eigen officiële standpunt
duidelijk te kunnen maken.

Strijdschip van Medica
Na enkele jaren uitgegeven te zijn
door Helicon Books, trok in 1983
Medica het kringmagazine terug
naar zich toe om dit opnieuw het
‘Strijdschip van Medica’ te maken.
De inhoud werd weer volledig gericht op de studenten geneeskunde
in Leuven en het blad werd opnieuw
gratis verspreid.
De redactie slankte af, er werd
ferm gesnoeid in het aantal artikels
en de vormgeving en het enthousiasme vanuit de studenten begon te
minderen. In 1990 kende de redactie nog slechts drie leden.

Continuïteit
Continuïteit was een groot probleem voor Palfijn: De redactie
wisselde elk jaar waardoor steeds
opnieuw een nieuwe ploeg zich
vertrouwd moest maken met de
opdracht. Men vond een oplossing
en liet in 1993 Palfijn overnemen
door een artsenkoppel met een medisch bedrijfje ‘Zuidvork Medical’
dat medische artikels schreef.
Dat heeft niet lang geduurd want
in 1996 kwam de samenwerking alweer abrupt tot een einde. Medica
pikte de draad weer op. Palfijn werd
nu echt Medica’s strijdschip en diende om te verdiepen in thema’s waar
de ruimte van Akuut niet volstond.
Er verschenen interviews met professoren, rectoren en mensen uit het
toekomstig werkterrein. Artikels
over de geschiedenis van Medica,
Doc’s Bar en collega-studentenverenigingen. Kortom een Palfijn zoals
het had moeten zijn.

Aktu
De laatste Palfijn dateert van 2009
en daarvoor was het geleden van
jaargang ’06-’07 dat er nog een
nummer verscheen. Palfijn was een
verplichte functie binnen de oude
structuur die maar nooit opgevuld
geraakte, tot men in 2011 besloten heeft Palfijn officieel stop te
zetten en te schrappen uit het
Huishoudelijk Reglement. Men
zag geen toekomst meer in Palfijn.
Door de continuïteitsproblemen
die inherent zijn aan een studentenvereniging en de beperkte
December 2018 | Palfijn |
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Omslagen van enkele Palfijntjes door de jaren heen.
Van links naar rechts: 1992, 2005 en 2009

interesse zag Medica zich niet
meer in staat een kwaliteitsschrift
te onderhouden. In plaats daarvan
werd Akuut uitgebreid met Aktu,
een extra rubriek die fungeerde als
een mini verderzetting van Palfijn.
Deze rubriek verscheen tweewekelijks in Akuut en stelde een ‘aanbod
van de redactie’ voor met een artikel
over het medisch wetenschappelijke
of het studentikoze.
Ook Aktu moest er aan geloven
en heeft slechts drie jaar bestaan.
In academiejaar ‘14-‘15 kon je nog
regelmatig een Akuut Extra naast de
normale Akuut vinden in plaats van
het rubriekje Aktu. De jaren erop
zijn er geen enthousiastelingen
meer gevonden om Palfijn/Aktu/
Akuut Extra/… te schrijven.

Palfijn remastered
En dat brengt ons bij de kiesweek van vorig jaar, naar jaarlijkse traditie vond een visieteksten
avond plaats. Deze avond licht de
opkomende ploeg toe wat zij van
plan zijn te verwezenlijken binnen
Medica en hoe zij hun mandaat
trachten in te vullen. Tijdens de visie van de opkomende Coördinator
Communicatie kwam de vraag uit
het publiek of er ambitie was om
Palfijn terug te brengen. Hierdoor
is de bal aan het rollen gezet. Dit is
het jaar van vernieuwing, het jaar
dat de nieuwe structuur van Medica
zich heeft ontplooid, het jaar van
Ploeg Novation. Daarom heeft Unit
Communicatie beslist dat dit het
ideale moment is om Palfijn terug
te brengen en in een nieuw jasje te
steken.

In 2011 noemde men Palfijn een
gezonken strijdschip. Een mooie
analogie kan gemaakt worden
met onze huidige Praeses: Cédric
Vanluyten. In zijn visietekst maakte
hij de vergelijking tussen Medica
en een schip, hij zag zichzelf als
de trotse toekomstige kapitein van
het Medica-schip. Samen met de
ploeg zou het Medica-schip alle
hindernissen kunnen trotseren. Wij,
Ploeg Novation, gaan het gezonken
strijdschip ‘Palfijn’ terug tot leven
wekken en helemaal renoveren
waardoor het er sterker en grootser uitkomt dan ooit tevoren. Onze
nieuwe werking zal ervoor zorgen
dat de continuïteit beter bewaard
blijft en zet bij deze een eind aan het
knipperlicht-aspect van de relatie
tussen Palfijn en Medica.
De nieuwe Palfijn is een feit!

Referenties
1. Geschiedenis Jan Palfijn [Online]. AZ Jan Palfijn. [geraadpleegd op 10 nov 2018]. Beschikbaar via: https://www.janpalfijn.be/geschiedenis
2. Jan Palfijn [Online]. Wikipedia. 2018 [geraadpleegd op 10 nov 2018]. Beschikbaar via: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Palfijn
3. Blykers J. Aktu 10: Medica, een lange geschiedenis. Akuut. 11 maa 2013;40(18):p12–16.
4. Dedeurwaerdere M-A. Biomedische Wetenschappen: nu ook in (Bio-)chemie? Veto. 19 feb 2001;27(20):p1.
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24 Urenloop 2018:

Eentje om nooit te vergeten!

Sport

Dat het een strijd zou worden, dat wisten we. Dat onze lopers alles uit de
kast zouden moeten halen, dat wisten we. Maar dat we zo zouden moeten
knokken voor die 5de plaats te behouden? Dat, dat hadden we niet verwacht. Het
waren 24 uren vol wisselende emoties, bloed, zweet en tranen. Maar het was het
allemaal waard! Ik ben trots om lid te zijn van Medica! En die vijfde plaats? Die blijft
van ons!

E

lk jaar weer stijgt het aantal
toertjes op de 24 urenloop.
Ook dit jaar was niet anders.
Het algemeen record vloog de lucht
in: 1061 rondjes direct naar 1074.
Dat zijn 13 rondjes meer, een gemiddelde van 0,30 km/uur sneller
dan vorig jaar. Proficiat Apolloon
met deze geweldige prestatie! Ook
aan VTK die maar één rondje achterstond en daarmee ook zijn record wederom wist te verbreken.
Daarnaast wens ik proficiat aan
LBK, die na drie jaren eindelijk de
economisten te snel af was en dat
ook maar met één rondje verschil:
maar liefst 1017 rondjes, wat een
prestatie! Eentje die in de top 10
aller tijden mag staan. En alsof er
nog niet genoeg stress en spanning
in de lucht hing, was de strijd
om die vijfde plaats echt ééntje
om nooit te vergeten!

Snelle start

Bij ons was het jammer genoeg het
laatste. We hielden sterk stand, maar
onze lopers werden moe en velen
gingen na het verbruiken van hun
laatste beetje energie naar bed voor
een welverdiende rust. Zo kwamen
er enkele tekorten, maar we wisten
dat als we nog een uur volhielden
er een verse lading schachten zou
aankomen. En daar waren ze dan,
een 140-tal schachten die klaarstonden om alles te geven. Dit deden ze
ook, maar elk uur werden de snellere schachten meer vermoeid en
moesten er minder snelle schachten
ingezet worden. Zo verloren we
vele rondes en zagen we dat die
derde plaats waarschijnlijk niet
meer haalbaar zou zijn. Maar de
hoop niet verliezen en blijven
knallen, dat was de boodschap!

} ~
De hoop niet verliezen
en blijven knallen!

Ons leger kwam al marcherend aan bij ons oorlogschip, de
trommels galmden, de trompetten
weerklonken, maar vooral de liederen en het gejuich van onze supporters waren overdovend. Onze
bemanning stond klaar en toen de
wapperende vlag voorbij kwam,
gedragen door onze praeses Cédric
Vanluyten, konden we het begin
Wist je dat 🏆

voelen naderen. De epische muziek
en de seconden die wegtikten, de
spanning was te snijden. En toen
plots: muziek stil en “PANG!”. Al
onze blikken gericht naar die oneindig lijkende bocht en ik voelde
de seconden tikken in mijn hoofd.
1, 2, 3, 4… 10! Toen zag ik de eerste
lopers verschijnen: VTK, Apolloon,
LBK die snel wisselde, Ekonomika
die vooruitschoof, maar vooral Tim
Van Assche met het groene T-shirt
en nummer 16 erop. Medica was
goed gestart en we zaten dicht op
de hielen van VTK en Apolloon.
Tim spurtte naar ons loopstandje
toe en gaf de stok mooi door aan
onze veteraan, Ewout Heylen, die
dat tweede rondje eveneens met
een knal wist in te zetten. Zo wa-

Wist je dat ❄

De editie van 1975 tot het heden toe de
koudste 24 urenloop ooit was. Op het
koudste moment stond de thermometer
op -20°C. Het was zo koud, dat zelfs de
tapinstallaties bevroren waren.

5 jaar geleden wisten we die felbegeerde derde plaats te behalen! Maar
wist je dat we dit jaar maar 4 rondes
minder liepen? Niet zo slecht dus!

ren er nog vele spannende rondjes
en ons gemiddelde na één uur was
zeer sterk, namelijk 1 minuut en 19
seconden. Na vier uren alles geven,
bleef het gemiddelde nog steeds zeer
laag: 1 minuut en 21 seconden. We
stonden twee rondes achter op LBK
en Ekonomika, maar alles was nog
mogelijk!

MUG-team
Na die lange uren, kwam de ochtend. Ons klaarwakkere MUG-team
was er om deze vroege uurtjes aan
te gaan, want deze zijn zeker niet te
onderschatten. Van zodra het terug
begon te schemeren, voelden we dat
we al ettelijke uren op onze benen

De nacht
Maar dan de nacht, nog steeds een
van de moeilijkste momenten van
de 24 urenloop, maar ook een van
de belangrijkste. Elke kring weet
het: “In de nacht, daar sta of val je!”
Supporters waren talrijk aanwezig in de buurt van ons Medica standje

stonden. Maar er was geen tijd voor
rust, het ene na het andere rondje
moest geknald worden.
De klok sloeg 9 uur. De uren van
onze jaren kwamen eraan, maar
jammer genoeg zagen we niet veel
volk verschijnen. Ons zeer hardwerkende MUG-team bleef maar
volhouden. Ik weet niet waar ze
al die kracht vanuit haalden, maar
steeds weer zeiden ze “Ik doe nog
een rondje!” Het waren moeilijke
uren, maar ons MUG-team heeft
het tot 14 uur enorm hard weten
volhouden tot er voldoende volk
was. Daar wil ik hen nogmaals
enorm voor bedanken.

Spannend

} ~

14 uur, nog acht uren te gaan en
toen we opmerkten dat Industria
gevaarlijk dicht kwam in de stand:
maar een zevental rondes respijt.
Niet enorm veel dus. Daarnaast
hadden we nog een probleem: wel
genoeg lopers, maar vele lopers die
al zeer lang aan het lopen waren.
Onze nieuwe ploeg was dus ook al
snel uitgeput en dat begonnen we
na enkele uren te merken. 17 uur
stond op de klok en Industria had
3 rondes ingehaald. Mijn hartslag
stond al hoog, maar verhoogde toch
nog met elke minuut. Ons SPEEDteam zou moeten terugkomen, maar
velen waren er nog niet. In paniek
Wist je dat

Dit jaar werd het individuele record
van 161 rondjes van Pieter Rijnders
in 1996 verbroken door Tom Merlevede, die maar liefst 170 rondjes liep.

Onze lopers gaven op toptempo de stokken
door zoals op dit shot te zien is.
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Wist je dat 👟
begonnen we met Van 2003 tot en met 2007 er op
MEDICA! We
de atletiekpiste werd gelopen. Maar
zijn allen mensen door de enorme populariteit van het hebben gebikkeld,
op te bellen. Het evenement, werd in 2007 terug op met tranen in de
was 17u30 en er het huidig parcours rondom de piste ogen gestaan, gekwam weer een gelopen. Het jaar voordien wisten streden en overklein groepje aan, we ook die derde plaats te behalen wonnen,
maar
met 1223 rondjes.
18 uur en een
vooral verbroevolgend groepje
derd! Samen wisten
stroomde toe. Dat was echter niet we de industriële ingenieurs te slim
voldoende om met een gerust hart af te zijn en samen behaalden we
te zeggen dat we de vijfde plaats die welverdiende vijfde plaats. Veel
gemakkelijk konden behouden.
respect voor Industria, die ons zo
De laatste 2 uren gingen in. Het nauw op de hielen zaten en zeer
ging van vier naar drie en dan naar sterk gestreden hebben. Ze hebben
er echt een mooie competitie van
gemaakt, maar het mocht niet zijn.
Wij, Medica, wij waren sterker.

Die vijfde plaats
is van ons!

twee rondes voorsprong. Om 18u55
stonden we dus twee rondes voor
op Industria. En of het dan nog niet
spannend genoeg was, ging het telsysteem (zoals gepland) offline om
19u00. Het tellen kon dus beginnen,
nog steeds 2 rondes voor, nog 1 ronde en 45 seconden voor, 1 ronde en
25 seconden voor… Industria wist
met elk rondje toch een klein beetje
tijd te pakken op ons. Ze stoomden
ook als treinen voorbij, maar onze
lopers wisten van geen ophouden en
gingen die vijfde plaats niet zomaar
afgeven. Met elk rondje haalden ze
de verborgen kracht uit hun lijf en
bleven we sterk.

Finish
De klok sloeg 20 uur, het einde.
Echter, omdat we te laat gestart
waren, moesten we nog enkele
minuten lopen. Dat leverde nog
wat meer stress en chaos op. Het
was nog maar 1 rondje verschil
en zo wilden we het ook houden.
Industria leek ons net op het einde
even in te halen, maar toen zette
onze loper nog een spurt in en wist
zo Industria te snel af te zijn. Een
laatste loper stond klaar om nog een
eventueel rondje te knallen, maar
gelukkig was het einde aangekomen. We waren gerust gesteld. Die
vijfde plaats is van ons!

Bedankt Medica!
Als laatste wil ook twee heren
bedanken die tezamen 9,7% van
onze rondes liepen: Marco Garcia
Van Bijsterveld (47 rondjes) en
Tim Van Assche (46 rondjes). Echt
chapeau! Ook proficiat aan Kasper
Torfs met het snelste rondje van de
mannen: 1 minuut en 11 seconden.
Ook proficiat aan Helena Polette!
Met een toptijd van 1 minuut en 24
seconden wist zij de snelste ronde
van de vrouwen te lopen! Wij zijn
echt onder de indruk van al die
topprestaties!
Als allerlaatste een enorme, maar
dan ook enorme bedanking aan jullie allen! Aan al die supporters, die
maar bleven juichen, die prachtige
mascottes, het heerlijke eten dat
altijd voor ons klaarstond door de
medewerkers van het eetstandje,
team sport dat ik nu echt als een
familie sport kan beschouwen, het
MUG-team, het SPEED-team, al die
schachten, ... maar gewoonweg aan
alle lopers! Iedereen die dat laatste
beetje fut in zich kwijt kon voor
Medica. Jullie liepen met hart en
ziel, een hart en ziel voor MEDICA!

Tot volgend jaar!
Ward Paredis
Teamcoördinator
Sport & Ontspanning

Duo-interview

Praesides vroeger tot nu Interview
Zoals je eerder al las, is Medica opgericht in 1955. Sindsdien wordt onze kring
al elk jaar door een praeses geleid. Wie gaat kijken op medica.be/praesidesmedicae ziet dat enkele van deze vroegere praesides bekend voorkomen. Een
mooi voorbeeld is onze enige echte hoofdarts van het UZ Leuven en prof spijsvertering in
1e Master geneeskunde, Professor Gert Van Assche. We nodigden hem uit voor een dubbelinterview met onze huidige praeses. Het interview begint met een korte voorstelling.

Cédric: Ik ben Cédric Vanluyten,
afkomstig van Sint-Truiden, ik zit in
de eerste master geneeskunde en ik
ben Praeses in '18-'19. Ik heb altijd
(top)sport* gedaan, voornamelijk
tennis en ooit in combinatie met
zwemmen, daar heb ik voornamelijk veel tijd in gestoken en ik ben
de enige zoon van mijn ouders.
*De 'top' is op verzoek tussen haakjes gezet.

Gert: Ik ben Gert Van Assche, ik

ben maag-darm-lever specialist en
momenteel hoofdarts in UZ Leuven.
Ik was Praeses in '89-'90, tijdens
mijn tweede doctoraat (nu 1e à 2e
master). Dat was het tweede jaar dat
we hier in de Brusselsestraat zaten.
Mijn hobby’s zijn sporten, vooral
lopen en fietsen en ik kook ook heel
graag.
Wanneer hebben jullie besloten
om Praeses te worden?

sinds het begin van mijn
studententijd in Leuven.
Ik heb nog altijd het eerste
EJW Akuutje liggen en daar
stond een Praesestekstje in
van Victor Mazereel, toenmalig Praeses. Sindsdien
is mijn interesse blijven
toenemen. Bijgevolg ben ik
zeer actief geweest binnen
onze kring, mijn liefde voor
Medica is enkel nog maar
gegroeid en dan leek Praeses
mij een logische stap.
Welke functies hebben
jullie uitgeoefend binnen
Medica vóór je Praesestermijn?

C:

Eerst jaarverantwoordelijke,
dan eerstejaarswerking en vorig jaar Coördinator Onderwijs
Geneeskunde.

G: In de kleuterschool (lacht). Nee, G:
eigenlijk op het einde van het 1e
doctoraat. Ik was al heel actief in
Medica, in mijn tweede jaar heb ik
heel veel in het onderwijs gedaan.
Dan ben ik actief geweest binnen
LOKO. Toen was LOKO alles omdat
de associatie KU Leuven nog niet
bestond. Ik was daar studentenvertegenwoordiger op de Academische
Raad, dat zou ik normaal gebleven
zijn maar dan ben ik terug naar
Medica gekomen als Praeses.
Hoe komt het dat je die overstap van Academische Raad naar
Praeses gemaakt hebt?
Omdat Medica de leukste kring van
heel Leuven was (lacht).
C: Ik herken mezelf wel in het verhaal, dat is geleidelijk aan gegroeid

Ook eerst onderwijs vooral,
toen was dat enkel Geneeskunde
want Biomedische Wetenschappen
bestond toen nog niet. Dan ben ik
afgevaardigde van Medica geweest
bij LOKO. Dan deed ik tussendoor
natuurlijk ook heel graag de 24
urenloop en zorgde ik dat de omzet
van de bar hoger was.
Was jij ook zo’n toploper als je
zoon?*
Nee (lacht), ik liep heel graag
maar ik ben nooit zo goed geweest
als mijn zoon.
*Tim Van Assche heeft de laatste 2 jaar respectievelijk 35 en 46 rondjes op toptempo gelopen.

Was er vroeger al sprake van een
kernraad? Met welke functies
werkte je nauw samen? Hoe was

de rest van het praesidium opgebouwd?

G:

Er was een kernraad, die
kwam hier* elke zondag avond
samen om de belangrijke agendapunten van de week te bespreken. Belangrijke beslissingen
nam ik samen met de Beheerder,
Vice-Praeses, Bar-, Sport- en
Cursusdienstverantwoordelijke. Als
Praeses werk je dus met alle functies
nauw samen, het was nog niet zo
gestructureerd als nu want Medica
was kleiner. We hadden waarschijnlijk nog maar 60% van de studenten
die jullie nu vertegenwoordigen.
*Met ‘hier’ wordt Bureau bedoeld, het lokaaltje
boven Doc’s Bar.

Hoe gebeurde jullie interne communicatie?

G:

Multimedia moest nog uitgevonden worden, wij hadden bijvoorbeeld nog geen gsm, kan je
het je voorstellen? Onze interne
communicatie was dus enkel hier
in Doc’s Bar en anders moesten we
naar elkaar fietsen om een briefje in
December 2018 | Palfijn |
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de bus te steken. Je kon ook bellen
maar het was meestal niet efficiënt
om te bellen naar iemand zijn kot.
Er bestond dus nog geen sociale
media en geen gsm’s… Laat me het
anders verwoorden: ze bestonden
al wel maar we hadden ze nog niet!

te vertegenwoordigen, ook op de
faculteit.

Cédric, hoe ziet de structuur van
Medica er vandaag uit?

bellen van de decaan is nu eerder
mailen geworden, maar het grootste
deel is nog altijd hetzelfde gebleven.
Ik zit nog altijd de kernraadvergaderingen voor. Verder ben ik nog altijd
het aanspreekpunt voor zowel internen en externen. Ik ben vertegenwoordiger in de faculteit, LOKO en
Stura. Dus er is niet veel veranderd
denk ik. Ik ben ook verantwoordelijk
voor als er iets mis gaat.

C: We

zijn sinds dit jaar overgestapt naar een nieuwe structuur. We
hebben twee en een half jaar lang
nagedacht over hoe we de vorige
structuur van Medica konden verbeteren en dit jaar zijn we daarmee
van start gegaan. Er zijn nu elf coördinatoren, genaamd kernraad, en
vijf teamcoördinatoren aangestuurd
door de coördinator activiteiten.
Ons praesidium is in tegenstelling
tot de voorbije jaren kleiner: 50
mensen. Ik weet niet of dat groter
is dan vroeger? Gert knikt.
Je zou kunnen zeggen dat de unit
van de praeses kernraad is. Met deze
mensen werk ik het nauwste samen.
Wij vergaderen elke zondagavond.
Natuurlijk werk ik het allernauwste
samen met de vice-praeses die mij
ondersteunt en daarnaast met de
barverantwoordelijk, met beheer
en de onderwijsverantwoordelijken.
Hoe zag het takenpakket van een
praeses er vroeger uit?

In welke mate verschilt dit met
het takenpakket van een praeses
vandaag?

C: Ik herken eigenlijk heel veel. Het

G: Dat was ik ook, elke vrijdag een

proces. Als ik thuis was, ik was thuis
gedomicilieerd, stond mijn moeder
al met het volgende proces te zwieren voor nachtlawaai.
C: Daar zijn we nu wel in gebeterd. Dankzij de werking van de
fakbar-stewards houden we het
nachtlawaai zoveel mogelijk tegen. We hebben ondertussen ook
een goede band opgebouwd met de
studentenflik.
Hoe slaagt een praeses erin zijn
functie al dan niet te combineren
met een gezonde levensstijl?

G: Ik denk dat we minder gestruc- G: Niet. (lacht) Ik probeerde 2 maal
tureerd waren en een praeses was
eigenlijk een aanspreekpunt voor
alles en iedereen, bijvoorbeeld als
er iets van de pers kwam.
De decaan belde soms
ook naar het kot van
de praeses omdat er iets
urgent geregeld moest
worden. Daarnaast
was je verantwoordelijk om alle
projecten in
gang te steken en daar
een
concept rond
te bouwen.
De
praeses
zat op LOKO
om daar alles
van Medica
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per week te lopen, maar als ik nu
nadenk over hoe ik at, hoe ik leefde
toen en hoe weinig ik sliep, was het
echt niet gezond. Ik kwam er niet
aan toe om te koken. Soms kookte
ik op kot, maar meestal ging ik
naar een broodjeszaak die vroeger
naast Doc’s Bar was. Daar hadden
ze vettige hamburgers en meestal
had ik geen tijd voor wat anders. Af en toe geraakten we
nog in de Alma, als we in de
les zaten. Bij Cédric zal dat
nu veel beter zijn. (beide
lachen)

C: Nee, ik
herken er mij in.

Het eetpatroon is het onregelmatigste van allemaal denk ik. Er zijn
momenten dat je gemakkelijk een
maaltijd overslaat en vaak bestel ik
online eten wat ook niet altijd gezond is. Qua sporten kan ik zeggen
dat ik een toertje heb gelopen op
de 24 urenloop, dat was toen mijn
sport van de week. Af en toe proberen we met een paar in het bestuur
ook te gaan tennissen.
Ben je volledig gestopt met de
topsport die je vroeger beoefende?

C: Ja, daar heb ik absoluut geen tijd
meer voor.

G: Topsport met de ellebogen (doet
drinken na) (lacht)

Hoe doet de praeses aan studentenvertegenwoordiging binnen de
faculteit? Hoeveel inspraak hadden/hebben jullie daar?

C: Als praeses heb je een plaats in

het faculteitsbestuur geneeskunde,
het hoogste orgaan van de faculteit.
Hier worden faculteitsbrede zaken
besproken waarbij input geleverd
kan worden vanuit de studenten
GNK en BMW.
Daarnaast is het heel belangrijk
voor de studenten om goed vertegenwoordigd te zijn in de POC’s
(permanente onderwijscommissies).
Er is een heel leuke en aangename
sfeer om te vergaderen aan de faculteit. We hebben ook het gevoel dat
onze input gewaardeerd wordt en dat
er naar ons geluisterd wordt. Dat is
heel belangrijk, zeker als ik vergelijk
met sommige andere faculteiten. De
voornaamste plaatsen waar er input
kan gegeven worden
zijn dan ook de
POC geneeskunde en biomedische
wetenschappen en
het faculteitsbestuur.

G: Vroeger was het eenvoudiger, er

was enkel geneeskunde. De inspraak
was echter wel belangrijk en er werd
geluisterd naar Medica. Men wist
ook dat als men niet zou luisteren,
de studenten het niet zouden pikken. We konden echt wel dingen
veranderen, niet alles natuurlijk,
maar onze stem werd gehoord. Het
was natuurlijk belangrijk dat je weloverwogen sprak en goed aftoetste
op kernraad en bij de studenten dat
je standpunt gedragen was. Anders
werd je onderuit gehaald door de
studenten zelf.
Hoe werd er vroeger aan studentenbevraging gedaan?
Er waren enquêtes in de auditoria,
op papier met briefjes. Er waren toen
nog geen social media, dus alles was
op papier of met handopsteking.
Toen ik praeses was, is de nieuwe
abortuswet er gekomen. België was
toen één van de eerste landen die
abortus gelegaliseerd heeft onder
bepaalde termen en men verwachtte

van de geneeskundestudenten een
standpunt. We hebben toen een enquête gedaan in elk jaar in de auditoria. Iedereen moest zijn briefje in
een busje steken.
Een praeses komt dagelijks in
Doc’s Bar, is dit ook het geval in
de lesvrije week en de vakantie?

G:

Ik kwam weldegelijk elke dag
in Doc's Bar. Ik heb zelfs mijn
echtgenote hier ontmoet, die geen
geneeskundestudent was.

C: De dagen dat ik nog niet in Doc's
Bar ben geweest kan ik voorlopig

nog op één hand tellen. De lesvrije
week is anders, omdat ik dan mee
ga skieën. In de vakantie ben ik
vaak in Doc’s Bar geweest met de
verbouwingen, maar ook gewoon
om alles na te kijken, te werken,
dossiers voor te bereiden, mails te
beantwoorden etc.

G: Wij hadden een jaarsysteem, niet

hetzelfde systeem als nu. Tot en met
februari à maart woonden we zo
goed als hier. Vanaf dan moesten we
echt beginnen blokken. We hadden
geen lesvrije week zoals jullie. Ook
in de vakantie begonnen wij te bouwen. Zeker omdat wij dat jaar dit
huis nog aan het opbouwen waren.
De bar bestond toen nog maar twee
jaar, het moest hier dus opgebouwd
worden en niet verbouwd. Ook Zaal
Monella moest gebouwd worden.
Er waren wel al feestjes vanaf het
begin.
Was Doc’s Bar populair bij de studenten?
Doc’s was zeer populair omdat we
zo'n unieke bar waren in Leuven.

VRG had zijn eigen bar, Huis der
Rechten, en Ekonomika kreeg een
bar toegewezen van de universiteit, maar dat was hun eigendom
niet. De enige die hun eigen bar
in eigendom had, was Medica. Wij
konden ons wat meer vrijheid permitteren. De aankoop van Doc’s Bar
is een beslissing geweest van Frank
Verbeke, drie jaar voor ik praeses
werd, wat denk ik wel heel belangrijk is geweest voor Medica. Ik heb
nog meegemaakt dat Doc’s Bar in
de Tervuursestraat was. Het gebouw
is later een wasserette geworden en
nu nog steeds denk ik.
Bestond Palfijn toen u praeses was?

G:

We hadden een werkgroep
Palfijn. Die deden ook Akuut, maar
voornamelijk Palfijn. Het tijdschrift
werd over heel de faculteit verdeeld.
De meeste professoren lazen stiekem ook wel de Akuut op maandag
in het auditorium, maar Palfijn hadden ze zeker altijd gelezen.
Leest u het Akuutje op maandag?
Als ik les geef, ja! Vroeger schreef
ik een Column op het einde van
Akuut, genaamd de Denkende
Radijs, waarin ik reflecteerde over
wat er gebeurd was en wat er zou
gebeuren die week.
Wat is jullie favoriete drankje in
Doc’s Bar?

G: Het aanbod in Doc’s Bar is spec-

taculair verruimd. Ik blijf toch bij
de klassieke pint of een Duvel. Ik
streef niet naar cocktails.

C: Soms vind ik een pintje van de

tap geweldig smaken, maar ik kan
eigenlijk het meest genieten van

een Chouffe op zondagavond, als
het niet te druk is aan de toog.

G: Chouffe was nog niet geïntroduceerd in Vlaawnderen toen wij hier
studeerden, dat was toen enkel in
Wallonië gekend. Dat drink ik ook
wel heel graag nu.

Wie tapt het beste pintje? (Zie
foto's)

G: Cédric sowieso, dat is een thuismatch die Cédric zo kan binnenhalen.
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Is vaccinatie tegen meningoko
kken
nodig in België?

Door een lichte uitbraak van de gevaarl
ijke type W variant meningokokken in Nederland, moeten we ons afvr
agen of wij, als buurland, ons niet
beter preventief al kunnen laten vac
cineren tegen deze boosdoener. De
meningokok, die een bacteriële hersen
vliesontsteking kan veroorzaken,
is namelijk overdraagbaar via speeks
eldr uppeltjes en zou zo wel eens
de grens kunnen oversteken. Bij jon
ge kinderen zijn de symptomen
van de ziekte minder specifiek. Zij
voelen zich vooral enorm ziek. Bij
oudere kinderen moet gelet worden
op sufheid, hoge koorts, braken,
hoofdpijn en nekstijf heid.
Sinds 2002 behoor t het vaccin tege
n type C meningokokken tot het
basisvaccinatieschema in Vlaanderen
, wat wilt zeggen dat het vaccin
gratis is. Vaccinatie gebeurt op de leef
tijd van 15 maanden. Het vaccin
van type W kent echter een beperkte
beschermingsduur, werkt minder
goed bij jonge kinderen en is relatief
duur. Daarom wordt het afgeraden dit vaccin preventief te laten plaa
tsen. Gezondheidsinspecteurs
volgen, in samenwerking met de Hog
e Gezondheidsraad, de opmars
van de meningokokken nauw op.
De meningokok zal ons dus niet
snel verrassen!

© Jeroom

S. Boonen. (15 november 2018). In Gezondheidenw
etenschap.be
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezo
ndheid-in-de-media/
moeten-we-ons -laten-vaccineren-tegen-mening
okokken2
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Recept

Chili
con carne
Le t

op:

lekk

er p
ittig

1. Snij de ui en de knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten van
de paprika en snij hem vervolgens in blokjes. Spoel de kidneybonen af en laat ze uitlekken.
2. Verhit de olie in een grote pan, best met zware bodem. Bak
het gehakt hierin.
3. Zet het vuur minder hoog en voeg de ui, knoflook en paprika
toe. Laat dit 10 minuten bakken onder regelmatig roeren.
4. Vervolgens roer je de kidneybonen, tomatenblokjes en chilipoeder erdoor. Schenk de bouillon erbij en breng op smaak
met zout.
5. Breng alles aan de kook. Temper vervolgens het vuur en laat
nog 15 minuten pruttelen. Nu gaan de smaken goed mengen.
Vergeet niet te roeren.
6. Je kan naar keuze de koriandertakjes fijnsnijden en over het
gerecht strooien. Serveer met rijst en zure room.

Perfect als voorgerecht of bij
chili con carne passen:

Nacho's
1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Spreid de tortillachips over een lage ovenschaal. Verdeel de
pepers en paprika over het oppervlak met zout en peper naar
smaak. Strooi tenslotte de kaas over het geheel.
3. Bak 5 tot 8 minuten in de oven tot de kaas gesmolten is.
Serveer warm.
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Blokcommunicatie

Communicatie

Binnenkort is het terug blok... Ai, mochten we jullie daar niet aan doen
herinneren? Geen nood want Communicatie is er om jullie te steunen!
Wij zullen jullie tijdens de blok voorzien van tips, memes, flowcharts,
spelletjes en veel meer.
Vergeet dus zeker niet om Medica op alle sociale media te volgen, memes in te sturen
en snaps naar ons te verzenden. Jullie blokpauzes zullen nooit zo leuk geweest zijn!

Follow us on

medicaleuven

medicaleuven

© Jeroom

Op de achterkant vind je een blokkalender. Maak dit blad
los uit Palfijn en gebruik dit om je planning te maken!
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MAANDAG

24/12

Medica's blok- en
DINSDAG

25/12

WOENSDAG 26/12

DONDERDAG 27/12

1/01

WOENSDAG

2/01

DONDERDAG 3/01

WOENSDAG

9/01

DONDERDAG 10/01

Kerstmis
w

MAANDAG

31/12

DINSDAG

Nieuwjaar

MAANDAG

7/01

DINSDAG

8/01

MAANDAG

14/01

DINSDAG

15/01

WOENSDAG 16/01

DONDERDAG 17/01

MAANDAG

21/01

DINSDAG

22/01

WOENSDAG 23/01

DONDERDAG 24/01

MAANDAG

28/01

DINSDAG

29/01

WOENSDAG 30/01

DONDERDAG 31/01

examenkalender

VRIJDAG

28/12

ZATERDAG

29/12

ZONDAG

30/12

Wees voldoende realistisch bij het opstellen van
een planning. Plan alleen
wat je jezelf ook daadwerkelijk ziet doen.

VRIJDAG

4/01

ZATERDAG

5/01

ZONDAG

6/01
Las genoeg pauzes in.
Tijdens je pauzes kan je
de Snapchat stories van
Medicaleuven checken!

VRIJDAG

11/01

ZATERDAG

12/01

ZONDAG

13/01
Probeer routine in te
bouwen in jouw schema.
Bijvoorbeeld elke dag
op dezelfde momenten
beginnen met studeren.

VRIJDAG

18/01

ZATERDAG

19/01

ZONDAG

20/01
Wees voldoende realistisch bij het opstellen van
een planning. Plan alleen
wat je jezelf ook daadwerkelijk ziet doen.

VRIJDAG

25/01

ZATERDAG

26/01

ZONDAG

27/01
Gooi de ramen eens
open en zorg voor voldoende zuurstof.
Bekijk voldoende memes.

VRIJDAG

1/02

ZATERDAG

2/02

ZONDAG

3/02
Verschijn uitgeslapen aan
het examen.
Succes!!!

Onderwijs

Eerste Hulp Bij Blokken

Motivation is key
Ken je het gevoel dat de blok eeuwig lijkt te duren? Alsof studeren het enige
doel is in je leven? Dan ben jij zeker niet alleen. Je moet er dan ook voor zorgen
dat je deze sleur doorbreekt en de best manier om dit te doen is iets zoeken dat je
motiveert. Dit kan voor iedereen verschillend zijn, maar hier zijn enkele ideetjes:
• Beloon jezelf door na elk hoofdstuk je maagje te plezieren
met een heerlijke lekkernij.
• Wil je toch liever geen 5kg verdikken tijdens de blok?
Probeer dan de vorige tip met een andere soort beloning:
Kijk na een lange studeerdag een aflevering van je favoriete
serie. Opgepast! Binge watch gevaar!
• Tel af naar de geweldige Medica skireis! Zo krijg je moed
om verder te gaan, wanneer je er even doorheen zit in deze
donkere periode. De beloning achteraf is immers groot!

Food is good

Een wijs man zei ooit: ‘Mens sana in corpore sano’. En wees er maar zeker van, al die groentjes en beweging zullen jouw hersencelletjes enkel
en alleen ten goede komen. Gooi je benen dus los
en gebruik die jogging eindelijk eens waarvoor hij
bedoeld is: sporten.
Eens lief lachen naar de mama en ze zal je vast en zeker verwennen met een lekkere en voedende maaltijd
en misschien nog wat potjes meegeven voor op kot.
Zie je het echt even niet meer zitten, vergeet dan
zeker ook niet eens goed te zondigen. Laat gewoon
die overheerlijke pizza of bicky burger leveren en je zal zien dat je er weer helemaal bovenop
komt. Een dessertje kan ook zeker wonderen doen, want remember:

}

Stressed spelled backwards is desserts.
Coincidence? I don’t think so.
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Vandelanotte Medici
draagt u een warm
hart toe

Sponsors

Wat u als zorgverstrekker bent voor
de gezondheid van uw patiënten, dat is
Vandelanotte Medici voor het welzijn van
uw onderneming. Daarom denken we
graag met u mee en begeleiden we u bij het
nemen van strategische beslissingen in
verband met de uitbouw van uw praktijk of
onderneming.
www.vandelanotte.be

Jarenlange expertise in begeleiding van medische beroepen

360° startersbegeleiding vanaf de start van uw assistentie:
. samenwerking met + vergelijking van alle verzekeringsmaatschappijen
. vrije keuze van verzekeraar voor uw RIZIV-toelage
. auto- en brandverzekering: uniek onderhandelde verzekeringen voor starters aan
een uitzonderlijk laag tarief
. advies op maat over de praktische start van uw loopbaan
. gratis belastingaangifte tijdens uw assistentie
. gratis online tools:
. overzicht van uw polissen
. opvolging van uw pensioenopbouw
. fiscale optimalisatie

www.bbamedical.be
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Arterioveneuze
fistels
bij
Onderzoek
chronisch nierfalen
Medisch wetenschappenlijk onderzoek moet niet altijd door masterstudenten of
doctorandi gebeuren. Sommige studenten hebben de smaak van het onderzoek al zeer
vroeg te pakken. Wij interviewden Jef Van den Eynde, geneeskundestudent 3e bachelor.
Hij stelde deze zomer een nieuw dierenmodel op om arterioveneuze fistels te kunnen
bestuderen in chronisch nierfalen. Wij wilden graag polsen naar zijn ervaringen en hoe
hij op dit idee gekomen is.

W

e spreken voor het eerst
met Jef af en hij begint al
meteen erg enthousiast
te vertellen over zijn grote passie.
Zijn ogen fonkelen. “Arterioveneuze
fistels (AVF) zijn vandaag de dag de
gouden standaard om hemodialyse
te kunnen uitvoeren in chronische
nierpatiënten”, aldus Jef. “Toch
blijkt dat slechts 60% van de fistels
uiteindelijk bruikbaar zijn. Dat
moet beter kunnen.”
Een AVF is een verbinding die
tijdens een kleine chirurgische ingreep tussen een slagader en een
oppervlakkige ader in de arm wordt
aangelegd. De toegenomen bloedstroom zorgt ervoor dat de ader gaat
uitzetten, zodat deze gemakkelijk
kan worden aangeprikt. De patiënt
komt zo’n 3 keer per week naar het
dialysecentrum voor een sessie
van 4 uur, waarbij een zogenaamde ‘kunstnier’ via katheters op de
ader wordt aangesloten. Het bloed

}

Tenminste wanneer de fistel goed
werkt. “De voornaamste bedreiging
wordt gevormd door neointimale
hyperplasie, een proces waarbij de
binnenste vaatwand progressief
dichtslibt, met een verminderde
bloeddoorstroming tot gevolg.”

Project
Begin januari dit jaar begon Jef
na te denken over mogelijke oplossingen om dit probleem aan te
pakken. “Zoals op vele gebieden
in het translationeel onderzoek, is
een goed proefdiermodel cruciaal.
Vooraleer we nieuwe therapieën
naar de kliniek kunnen brengen,
dienen we goede evidentie te hebben dat deze therapieën ook werkelijk het beoogde effect hebben.”
Jef kreeg de kans zijn ideeën verder uit te werken bij zijn promotor professor Aernout Luttun aan
het Centrum voor Moleculaire en
Vasculaire Biologie.

Onderzoek is per slot van rekening
een passie, en ik zou er nooit meer
mee willen stoppen.

gaat vervolgens door de machine
circuleren en de functie van de nier
wordt vervangen doordat de machine afvalstoffen, zuren, elektrolyten
en vocht uitwisselt.
De uitvinding van AVF’s heeft
een belangrijke invloed gehad op
de overleving van nierpatiënten.
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Geleidelijk aan kreeg het project
meer gestalte, zodat de eerste experimenten van start konden gaan
begin augustus. “Die week was een
echte opluchting! Na al die voorbereiding zou het plots werkelijkheid
worden.” Toch stond er Jef nog een
druk programma te wachten: “In die

Jef Van den Eynde tijdens zijn onderzoek over
arterioveneuze fistels in het microchirurgielokaal
van Onderwijs & Navorsing (Campus Gasthuisberg)

week heb ik 16 ratten geopereerd.
Ik legde een AVF aan in hun hals
en voerde een partiële nefrectomie
uit, een procedure waarbij de nieren
deels verwijderd worden zodat er
een model van chronisch nierlijden
ontstaat. Tijdens de 4 weken na de
ingrepen volgde ik de dieren op,
waarbij één groep medicatie kreeg
en een andere als controle gold. Ten
slotte verzamelde ik weefselstalen
van de AVF voor genexpressie analyses en histologie. Op die manier
zouden we kunnen kijken of bepaalde medicaties voor een betere
bruikbaarheid van AVF’s kunnen
zorgen.”

Onverwachte wending
In de laatste week van de experimenten kwam er nog een verrassende wending. “Omdat we
verwachtten dat de dieren in mijn
model ook hypertrofie van het hart
zouden ontwikkelden als gevolg van
de verhoogde volumebelasting,

geraakte ook professor Oosterlinck
van Cardiale Heelkunde geïnteresseerd in het project. Op zijn voorstel hebben we in die laatste week
nog bijna halsoverkop enkele scans
met positron emission tomography (PET) en magnetic resonance
imaging (MRI) gedaan. We hebben
hieruit geleerd dat dit dierenmodel
heel wat mogelijkheden biedt en dat
het de moeite waard is om de AVF’s
én het hart samen te bestuderen,
alsook hun onderlinge interacties.
We zijn een samenwerking gestart
tussen de twee labo’s om het potentieel hiervan nog verder te verkennen.”

Niet altijd simpel
Gevraagd naar zijn ervaringen
vertelt hij dat het niet altijd even
gemakkelijk is geweest om dit te

doen. “Vaak zat ik ’s avonds nog
artikels bij te lezen en wekelijks
moest ik trainen om de ingrepen
en protocollen onder de knie te krijgen. Ondertussen werkte ik ook nog
aan andere onderzoeksprojecten.
Daarnaast was het soms stressen om
al het materiaal bijeen te krijgen. Zo
heb ik tussen mijn examens in juni
verschillende keren heen en weer
gebeld om een goed testapparaat
te voorzien om de bloedstroom
in de AVF’s te meten. Ook moest
ik de testmedicatie (paricalcitol)
via de ziekenhuisapotheek vanuit
Duitsland laten leveren omdat deze
in België nog niet op de markt is.
Ten slotte was ik genoodzaakt een
crowdfunding op te starten om
delen van het onderzoek te kunnen bekostigen. Nu heb ik echter
de mogelijkheid gekregen om een

beursaanvraag in te dienen die ons
in staat zou kunnen stellen verder
te gaan met het model.”
Toch is hij opvallend positief: “Ik
heb geleerd dat onderzoek vooral
erg praktisch kan zijn. Bij momenten was ik ver verwijderd van mijn
idealistische doel om een bijdrage
aan de wetenschap te leveren. Maar
zelfs dan, wanneer het project even
op niets leek uit te draaien, gaf ik
niet op. Veel moed en doorzettingsvermogen zijn dan ook de grootste
waarden die ik uit deze ervaringen
heb geleerd. Onderzoek is per slot
van rekening een passie, en ik zou
er nooit meer mee willen stoppen.”

http://theawkwardyeti.com/comic/kidneys-goodbyes/

Het artikel en extra beeldmateriaal, inclusief een protocol video, zijn beschikbaar via https://app.box.com/v/arterioveneuzefistel
en op www.medica.be/Palfijn.
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Paul Herijgers: "De universiteit

Interview was voor mij als thuiskomen"

Prof. Dr. Paul Herijgers is arts van opleiding en gespecialisseerd in
cardiale heelkunde. Hij is hoogleraar aan de faculteit geneeskunde en sinds
1 augustus 2016 ook decaan van deze faculteit. Hij volgde toen professor Jan Goffin
op. Daarnaast kennen we professor Herijgers ook als verantwoordelijke voor het
vaardigheidscentrum anatomie, het Vesalius-instituut en als professor anatomie in
het 1e jaar geneeskunde. We werden vriendelijk verwelkomd en kregen gelijk een
lekkere tas koffie aangeboden.

Iedere dag is wat anders maar in
ieder geval zijn er heel veel vergaderingen. Die zijn enerzijds intern,
wat natuurlijk mijn primaire functie
is: de faculteit organiseren. Dat wilt
zeggen: er zijn heel wat vergaderingen met programmadirecteurs,
medewerkers van de faculteit, het
faculteitsbestuur. Er zijn ook de
POC’s waar ik steeds uitgenodigd
ben. Daarnaast is er nog het overleg met de administratief directeur
en medewerkers. Dat is het organisatorische gedeelte. Als tweede

}

Gasthuisberg. Dat zijn de systematische vergaderingen. Daarnaast zijn
er nog veel ad hoc vergaderingen
over de selectie van professoren,
mensen die willen komen spreken,
bepaalde concepten en internationale netwerken. Zo zijn we vorige week bijvoorbeeld nog naar
Kopenhagen geweest in kader van
de LERU (League of European
Research Universities).
Er zijn twee dagen die anders zijn
voor mij: Woensdagochtend geef ik
anatomie, wat in het tweede semester op dinsdagmiddag zal vallen.
Enkele namiddagen per semester
geef ik dissectie en op vrijdag doe
ik klinisch werk, dan opereer ik de
hele dag. Dat is een hele andere dag
voor mij die bijna als vakantie voelt.

Op vrijdag opereer ik de hele dag.
Dat is een hele andere dag voor
mij die bijna als vakantie voelt.

zijn er natuurlijk ook de samenwerkingen binnen de universiteit,
zoals het groepsbestuur met onze
14 onderzoeksdepartementen die
hier op Gasthuisberg en op Sportkot
aanwezig zijn. Daar is veel overleg
nodig, dus bijgevolg heel veel vergaderingen. Er is de academische
raad, wat universiteitsbreed is, afstemmingen met de decanen - dat
is buiten de faculteit, maar binnen
de universiteit - en de verbinding
met ons ziekenhuis (specifiek voor
de faculteit geneeskunde).
Als decaan maak je deel uit van
het directiecomité van UZ Leuven
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Zo ziet de dag er dus uit: ik begin
vroeg en eindig vaak laat, want dikwijls zijn er ook avondvergaderingen. Een decaan heeft het redelijk
druk.
Hoe is de functie van decaan gesitueerd binnen de faculteit?

Uiteindelijk ben je eindverantwoordelijke voor alles. We zijn nu bezig
met een hertekening van de diensten
en verantwoordelijkheden binnen
de facultaire werking, wat het facultair bureau stages doet enzovoort.
We hebben daarvoor een grote oefening gedaan: de Rasci. Ieder proces

© Groep Biomedische Wetenschappen KU Leuven

Goedendag professor Herijgers.
Ondertussen is het twee jaar geleden dat u verkozen bent tot decaan
van onze faculteit. Vertel eens, hoe
ziet de dag van een decaan eruit?

kun je indelen in “Wie is responsible?”, “Wie is accountable?”, “Wie is
supportive?” “Wie is consulted?” en
“Wie is informed?” We hebben met
deze oefening alle processen binnen
de faculteit in kaart gebracht. Voor
de high level processen, die impact
hebben op de ganse faculteit, is
meestal de decaan accountable. Hij
moet niet alles doen, want dat gaat
ook niet, daarvoor zijn fantastische
medewerkers en de vice-decanen.
Accountable wilt zeggen: als het
knalt, naar wie belt de pers? Dat is
zo een beetje het idee dat je moet
hebben: verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor alle processen
binnen de faculteit, het high level
aanspreekpunt om te zorgen dat een
faculteit doet wat ze moet doen:
onze studenten van aan het begin
tot fantastische professionals brengen wanneer ze afstuderen, of toch
zo goed mogelijk.
Als je kijkt naar de facultaire

werking is dat bijna altijd in tandem
met de adminsitratieve directeur.
Deze is het diensthoofd van onze
medewerkers. Het academische rust
meer op de decaan en vice-decanen,
het administratieve rust meer op
de administratieve directeur. Die
tweespan is heel belangrijk, zo zit
heel de universiteit in elkaar.
Op “KU Leuven wie-is-wie” staan
een heel wat verantwoordelijkheden opgelijst onder uw naam. Hoe
slaagt u erin deze te combineren?
Je wordt natuurlijk niet uit het niets
decaan. Normalerwijze is daar een
heel traject voor waarin je in een
aantal aspecten groeit en opleiding
krijgt, zodanig dat je getraind wordt
in de verschillende aspecten.
Die verantwoordelijkheden van
de verschillende units of facultaire
diensten (academisch consulenten,
expertisecentrum onderwijs, vaardigheids- en studiebegeleiding)
behoren tot het decanaat. De academische consulenten zijn onze stagemeesters die overal de stages begeleiden. Ook het verantwoordelijk
zijn voor de klinische assistenten
hoort bij de taak van de decaan. Een
aantal van onze assistenten worden
aangesteld door de faculteit, dit in
ruil voor al het klinisch onderwijs
dat gebeurt.
“Hoofd van divisie hartonderzoek”: Als prof heb ik veel onderzoek gedaan, heel veel zelfs. Nu is
dat wat minder, maar het ligt mij
nog altijd wel nauw aan het hart.
Er moet nu eenmaal iemand dat
administratief coördineren.
Afstandsonderwijs is PENTALFA,

De functies van de decaan zoals te vinden op KU
Leuven wie-is-wie

een navorming die we multidisciplinair met videoconferentie doen,
met plaatsen over heel de Vlaamse
regio.
Voor ik decaan was, was ik verantwoordelijk voor PENTALFA,
stagecoördinator en departementsvoorzitter van cardiovasculaire wetenschappen (ons onderzoek in de
groep biomedische wetenschappen
wordt gestuurd door 14 departementen). Dit wordt nu door Werner
Budts uitgevoerd.
Ik combineer dit door hard te
werken en stilletjes aan groeien, je
kunt dit niet zomaar van de ene dag
in de andere maar wel door expertise op te bouwen. Veel is samen te
brengen tot de functie als decaan,
een stukje is nog uit mijn onderzoeksloopbaan.
Hoe schat u uw tijdsverdeling procentueel in voor decaan, professor,
arts en vrije tijdsbesteding?
Decaan ben je altijd, je kunt nooit
zeggen “nu ben ik een dag geen decaan”, dat blijft altijd meespelen in
al wat je doet. Daar kan ik moeilijk
een procent op plakken.
Onderzoeker is jammer genoeg
heel wat verminderd door gebrek
aan tijd. Op dit moment is er nog
één doctoraatsstudent, die nog aan
een doctoraat werkt. Het onderzoek
zelf zal drie à vier uur per week inpalmen bij mij, niet zo veel dus.
Lesgeven doe ik nog meer, rekening houdend dat ik mijn lessen
anatomie twee uur tot twee uur en
een half voorbereid, even lang als ik
les geef. Zelfs na zoveel jaren is het
toch belangrijk om de les te blijven
voorbereiden. Om de twee weken
geef ik een namiddag dissectie. Wat
dat betreft is het vooral dat, de rest
van de lesopdrachten zijn stages enzovoort, dat doe je tegelijkertijd. Ik
houd me één dag bezig met klinisch
werk, maar tussendoor ga ik ook
nog langs mijn patiënten.
Laat ons zeggen: 20% klinisch, 10
à 15% lesgeven en decaan ben je
altijd.
Als hobby werk ik graag in de
tuin. Ik heb zaterdagvoormiddag
toch een tweetal uur nodig om te
herbronnen, om in de tuin te kunnen werken.

Wanneer binnen uw carrière als
arts en professor heeft u besloten
op te komen voor de functie van
decaan?
Dat is een moeilijke vraag. Ik
heb dat besloten in de lesvrije
week in februari voor mijn
verkiezing. Ik ben wel altijd
zeer facultair betrokken geweest. De beslissing om decaan
te worden is niet zomaar iets
out of the blue, ik heb
al langer een aantal verantwoordelijkheden opgenomen in het
facultair bureau stage (ik
ben jaren stagecoördinator
geweest), ik
heb anatomie
sinds 2007
gere organiseerd en daar
verantwoordelijkheid opgenomen en
P E N TA L FA
op het moment
dat professor
Himpens decaan geworden
was.
Ik heb altijd al
graag verantwoordelijkheden genomen.
Enkele voorbeelden zijn
de curriculum hervorming
en lijn vaardigheden. Mijn
eerste benoemingen waren
namelijk hechten en knopen.
Zo ben ik begonnen als professor, samen met de klinische
lessen cardiochirurgie. Ik ben
er altijd mee bezig geweest en
het is zo gegroeid dat ik me op
een bepaald moment kandidaat
heb gesteld.
Heeft u zich kandidaat gesteld
omdat u iets specifiek wilde veranderen of omdat u zo betrokken
was?
Allebei, je moet dat niet doen
voor de functie. Je moet dat
doen om iets gedaan te krijgen.
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Op een bepaald moment heb je een
bepaalde visie over waar de faculteit
naar toe moet gaan volgens jou. Bij
een verkiezing stel je je beschikbaar,
maar je moet natuurlijk het vertrouwen van de kiezers krijgen. Je
kan enkel op een bepaald moment
zeggen: “dit is het idee naar waar ik
wil gaan.” Dat is niet het enige idee
dat mogelijk is, maar het is een idee
waarvan jij overtuigd bent dat het zo
is hoe de faculteit moet evolueren.
Dat is niet tegen iets anders, maar
eerder positief: hier denk ik dat de
faculteit in de toekomst naar toe zou
moeten gaan. Zo zijn er een aantal
projecten die je gedaan wil krijgen.
Wat is uw visie op de toekomst van
de faculteit geneeskunde en campus Gasthuisberg? Zijn er zaken
die u vandaag graag zou willen
veranderen?
Ja natuurlijk, altijd hé (lacht).
Ik denk dat wij een ongelooflijk
bevoorrechtte positie hebben en
dat velen daar onvoldoende van
doordrongen zijn: the health science campus is een ongelooflijke
opportuniteit. Er zijn heel weinig
universiteiten, faculteiten geneeskunde die zo geïntegreerd kunnen
werken met het ziekenhuis, het

Professor Herijgers achter zijn bureau in het decanaat.
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lesgeven en zelfs met UCCL. Dat
betekent dat wij op 1 locatie onmiddellijk toegang hebben tot een zowel
interprofessionele als interdisciplinaire verstrengeling van opleiding,
onderzoek en klinisch functioneren.
Dit is ó zo belangrijk. Dat vind ik
enorm positief en ik wil in die richting verder gaan.
Wat ik onmiddellijk zou willen
veranderen is nu niet direct dé Big
Bang, maar waaraan we nu heel hard
aan het werken zijn, is een geïntegreerd vaardigheidscentrum.
Dat is een heel groot project wat
ongelooflijk veel geld kost, maar wat
volgens mij echt wel noodzakelijk is.
We willen dit vaardigheidscentrum
ook in de health science campus
integreren, zodat we onze studenten goed kunnen voorbereiden en
onze medewerkers optimaal kunnen
bijscholen. Ik denk dat het vaardigheidscentrum een opportuniteit is
voor iedereen op de health science
campus en dat is niet zo heel eenvoudig.
Wat ik ook graag zou hebben, is
een soort community building, nog
meer dan we nu al zijn. Zo zouden
studenten en medewerkers bijvoorbeeld hun kunst op de campus
kunnen tentoonstellen of ‘s middags
een miniconcertje van 10 minuten
kunnen geven terwijl je in de foyer
aan het wachten bent. Sommige van
onze gangen zijn zo kil en koud, op
deze manier kan onze community
zich meer ontplooien en is er iets
waarover gesproken kan worden.
Ik ben hier altijd graag geweest,
voor mij was de universiteit als
thuiskomen. Toen ik vanuit het
middelbaar kwam, was ik het daar
echt ontgroeid. De vrijheid die een
universiteit je biedt, moet je verantwoordelijk invullen. Je kunt jezelf
ontwikkelen. Je moet natuurlijk op
het einde aan de examens goed passeren, maar dat is je eigen verantwoordelijkheid. Er is niemand meer
die constant op je vingers zit te zien.
Die vrijheid vond ik ongelooflijk en
ik hoop dat iedereen hier in Leuven
dat mag ervaren en dat je echt naar
een hoger niveau kunt groeien hier
in alle mogelijke richtingen dat je
ook doet. Volwassen mens worden.

Vallen de recente vernieuwingen
op campus Gasthuisberg (zoals de
fietsenstalling en de Alma) ook
onder verantwoordelijkheid van
de faculteit en de decaan?
Neen, het ruimtebeleid is bevoegdheid van de groep biomedische
wetenschappen die de drie faculteiten overkoepeld. De vorige fietsenstallingen waren een tijdelijke
maatregel. Nu is de definitieve fietsenstalling open en ik vind het wel
goed. Persoonlijk zou ik een tunnel
hebben aangelegd onder de ringweg
om de toegang te vergemakkelijken,
maar waarschijnlijk zitten daar leidingen enzovoort en kan dit niet.
Het voetbalterrein is momenteel
ingenomen door parking. Dat zal
zo blijven tot de oude parking terug
open is en de nieuwe parking van
het ziekenhuis open gaat. We hebben dus tijdelijk een stukje van de
groene ring rond gasthuisberg moeten inpalmen voor parkeerplaats,
wat eigenlijk niet de doelstelling is.
De bedoeling is dat we terug meer
groen kunnen gebruiken. Er komt
waarschijnlijk ook een Zweedse
piste om te lopen.
Wat vindt u van de vernieuwing van het toelatingsexamen
arts-tandarts?
Ik denk al bij al dat de vernieuwing
wel vrij goed is. Als je naar een numerus fixus gaat, is de eenmalige
kans een afweging die moet gemaakt
worden, dit is een noodzakelijke
manier om een numerus fixus te
krijgen. Het is een vergelijkend examen en je kunt pas vergelijken als
iedereen hetzelfde examen aflegt. Er

zijn nog wat tekortkomingen, maar
daar wordt aan gewerkt. Het examen was iets moeilijker uitgevallen
dan geanticipeerd. Dat benadrukt
het nog eens dat het echt moeilijk
is voor een docent om de moeilijkheidsgraad van een examen in te
schatten. De examencommissie zal
proberen de toelatingsproef volgend
jaar op een iets gemakkelijker niveau te leggen.
Een vergelijkend examen is nu
eenmaal nodig. Als er teveel zouden slagen, zouden er studenten op
het einde van hun opleiding geen
RIZIV-ticket krijgen. Hier vrees
ik een beetje voor in Wallonië.
Daar zijn na de herexamens veel
te veel mensen geslaagd en dat zal
later problemen geven waardoor
er studenten geen RIZIV-nummer
zullen krijgen. Dat is volgens mij
onverantwoord gedrag. Ik denk dat
er geen alternatief is voor het toelatingsexamen, dat dit het beste wat
met deze doelstellingen kan bereikt
worden. Als je ziek bent of je hebt
een slechte dag: uitstel is geen afstel.
Er zijn naast geneeskunde nog heel
veel andere interessante studies en
beroepen en een jaar in een mensenleven is maar een jaar.
U bent gespecialiseerd in cardiale heelkunde, dus u weet wel het
een en het ander over een gezonde
levensstijl. Slaagt u er zelf in een
gezonde levensstijl aan te houden?
Daar moet ik genuanceerd op antwoorden (lacht). Ik probeer gezond
te eten en ik denk dat dat wel lukt.
Een van mijn hobby’s is tuinieren
en de meeste groenten kweek ik zelf.

Ik eet veel groenten en fruit. Op
voedingsgebied denk ik dat ik vrij
gezond ben, uitgezonderd het feit
dat ik meestal te laat eet ‘s avonds.
Wat betreft sport ben ik geen voorbeeld van gezonde levensstijl, ik heb
er gewoon te weinig tijd voor. Daar
ga ik proberen iets aan te doen door
misschien toch iets meer met de
fiets te komen.
Was u vroeger zelf actief binnen
de studentenvereniging Medica?
Ik heb nooit een functie binnen het
praesidium opgenomen. Ik ben in
mijn tweede kandidatuur (nu:
tweede bachelor) begonnen met
onderzoek. Ik ben dus heel vroeg
begonnen met wetenschappelijk
onderzoek te doen en ik heb daar
veel tijd in gestoken.
Kwam u tijdens uw studententijd
vaak in Doc’s Bar? Hoelang is het
ondertussen geleden dat u daar
nog bent geweest?
Ja, dat gebeurde wel, zeker. Het is
niet zo lang geleden dat ik er nog
ben geweest. Ik ben er geweest op de
bijeenkomst van alle oud-praesides
naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van het huidige Doc’s Bar. Dat
was ongeveer een half jaar geleden.
We zijn ook nog eens met het faculteitsbestuur geweest na de verbouwingen beneden in Doc’s, begin
van vorig academiejaar en twee jaar
geleden heb ik ook de proffentap
meegedaan.
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Studentvertegenwoordiging
Onderwijs
c'est quoi ça?
De onderwijswerking van Medica wordt opgesplitst in de twee opleidingen
van onze kring: geneeskunde en biomedische wetenschappen. Beiden worden
normaliter geleid door een coördinator en vice-coördinator en worden in eerste
plaats ondersteund door de specifieke onderwijsverantwoordelijken van elk jaar, in
tweede plaats door jullie allemaal.

V

ia input van de 2 werkgroepen,
respectievelijk geneeskunde en
biomedische wetenschappen,
proberen we de mening van alle studenten op een zo goed mogelijke manier
te laten weerklinken op alle mogelijke
niveaus van studentvertegenwoordiging.
Het is belangrijk dat jullie je mening
steeds verkondigen. Via het invullen van
enquêtes, via een open onderwijsvergadering (OOV), via een mailtje of met een
pintje achter de toog, het kan allemaal.
Dus heb je vragen, problemen met
bepaald lesmateriaal, input over de
manier van lesgeven, suggesties voor
de evaluatie van examens enz., laat
het dan gewoon weten zodat we jou en
al je medestudenten kunnen helpen!
Hieronder een inleiding tot de verschillende vergaderingen waar vertegenwoordigd wordt.

Werkgroep onderwijs
geneeskunde
en biomedische
wetenschappen: Open
onderwijsvergadering
(OOV)
Wil je graag een probleem aankaarten
en er over discussiëren? Heb je een
fantastisch idee? Of ben je gewoon benieuwd naar wat er zich afspeelt achter
de schermen van onze opleiding betreft onderwijs? Kom dan gerust eens
langs op de open onderwijsvergadering van de werkgroep. Exacte data,
plaats en tijd, worden op regelmatige
basis via Akuut gecommuniceerd.

POC
Elke richting heeft een eigen
‘Permanente Onderwijs Commissie’, die
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bestaat uit proffen en ook een aantal studentvertegenwoordigers (de zogenaamde ‘stuvers’). Een aantal keer per jaar
vergaderen ze over OPO wijzigingen,
inhoud, evaluatievormen, … specifiek
binnen je opleiding. Elke student kan
zich aan het begin van het jaar kandidaat
stellen om POC’er te worden.

fPOC
Het overkoepelende orgaan van alle
POC’s aan onze faculteit is de fPOC
(facultaire POC). De studentvertegenwoordiging hiervan is toevertrouwd
aan de coördinatoren onderwijs van de
volgende opleidingen aan onze faculteit.
Geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde, logopedische & audiologische wetenschappen, seksuologie
en master in de verpleegkunde.

FAGO: Open
onderwijsvergadering
(OOV)
FAGO is het Faculteit Geneeskunde
Overlegorgaan. In FAGO zitten studentvertegenwoordigers van alle reeds eerder
opgenoemde opleidingen van onze faculteit. Hier worden faculteit brede zaken besproken en standpunten gevormd
betreft universiteit brede topics om jullie
te vertegenwoordigen in de studentraad
van de KU Leuven (Stura). Iedereen is
welkom om eens een kijkje te komen
nemen. De vergaderingen vinden tweewekelijks plaats op vrijdagavond.

Stura: Algemene
Vergadering (AV)
Op universitair niveau vertegenwoordigen we op de tweewekelijks algemene vergadering onze studenten op de

studentenraad van de KU Leuven via
FAGO. Op Stura komen alle studentvertegenwoordigers van élke opleiding binnen de KU Leuven samen om standpunten in te nemen rond universiteit brede
thema’s. Ook hier is iedereen welkom
om eens een kijkje te komen nemen.
De vergaderingen vinden tweewekelijks
plaats op vrijdagavond, aansluitend op
de OOV van FAGO.

Faculteitsbestuur
Het faculteitsbestuur staat in voor
het dagelijks bestuur van de faculteit
en wordt voorgzeten door de decaan
van onze faculteit. Het kan gaan over de
praktische organisatie van het onderwijs,
het goedkeuren van (uitzonderings)
aanvragen van studenten, financiën,
toewijzen van vakken aan docenten,
contact met de beroepswereld... Aan
onze faculteit zetelen hier 2 studentvertegenwoordigers, de praeses van Medica
en de voorzitter van FAGO.

Faculteitsraad
In tegenstelling tot het faculteitsbestuur is de faculteitsraad een grotere vergadering, met o.a. alle voltijdse docenten
van de faculteit samen met personeelsen studentenvertegenwoordigers. De
faculteitsraad heeft aan onze faculteit
eerder een informatieve invulling. De
faculteitsraad verkiest om de 4 jaar wel
de decaan. De studentenvertegenwoordiging in de faculteitsraad maakt ten
minste een tiende van de gehele faculteitsraad uit, wat bij ons uitkomt op een
50tal studenten.

Ben je ondertussen gebeten
door of warmgemaakt voor
studentvertegenwoordiging?
Altijd welkom op een van de
open vergaderingen. Altijd
meer info te verkrijgen bij
onderwijs-gnk@medica.be en
onderwijs-bmw@medica.be.

Faculteit
Geneeskunde

POC
POC

Faculteitsraad

fPOC

POC

onde

rwijs

Faculteitsbestuur

rdina

toren

Jij

POC

Coö

Studenten
geneeskunde
enquêtes, mails, mondeling, ...

Werkgroep
Onderwijs
(OOV)

Studenten biomedische
wetenschappen

FAGO

Stura

© Jeroom

(OOV)
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BeMSA

Ontplooiing

O

Teddy Bear Hospital

p 20 en 21 oktober was het vaardigheidscentrum van campus Gasthuisberg volledig
omgetoverd tot een waar Teddybear Hospital. Onder persoonlijke begeleiding van
enthousiaste geneeskundestudenten,
kregen de deelnemertjes de kans om hun eigen knuffelbeer
te verzorgen en te onderzoeken. Luisteren naar het hartje
met de stethoscoop, een gebroken pootje gipsen, de tandjes
nakijken bij de tandarts en zelfs de knuffelbeer in slaap doen
in ons nagebouwd operatiekwartier en nog véél meer. Van
het operatiekwartier tot het laboratorium, geen enkele afdeling werd gespaard. Hier zijn enkele foto's van deze schattige
aangelegenheid.

Organisatie
Caroline Lauwers
Kim Matton
Foto's
Paulien Schillemans
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Spelletjes
⭐⭐⭐⭐

Sudoku

Ontspanning

⭐⭐⭐

Binaïro

Tectonic
Een tectonic heeft een rooster dat is opgedeeld in dik
omrande blokken van één tot en met vijf vakjes. In
Bridges
die
vakjes#2moeten cijfers worden geplaatst. Wanneer
het blok bestaat uit één vakje, komt er het cijfer 1 in
te 3
staan. Een blok
2 van twee vakjes krijgt de cijfers 1 en
2; in een blok van3drie vakjes
3 moeten
3 de cijfers 1, 2 en
3 komen, enzovoort. De bedoeling is het diagram zo
1 2 3 1
in te vullen dat vakjes met dezelfde cijfers elkaar niet
3
raken, zelfs niet schuin. 1

UME 3, BOOK 29

3

4

1

2

4

2

2

4

3

2

Hashiwokakero
4 1

1 bruggen
2 bouwen
2
3 genoemd.
Ook wel
De puzzel bestaat uit een serie eilanden (cirkels) met in elk eiland een
2 2De bedoeling
3 is lijnen te trekken tussen deze eilanden zodat aan de volgende voorwaarden wordt
nummer.
voldaan: • Elke lijn verbindt
twee
3
3 eilanden met elkaar, horizontaal of verticaal • Lijnen mogen elkaar niet
kruisen • Tussen twee eilanden mogen niet meer dan twee lijnen geplaatst worden • Het aantal lijnen dat
vanuit een eiland vertrekt moet gelijk zijn
aan het nummer
op datVOLUME
eiland • Ieder
moet
MEDIUM
BRIDGES
5, eiland
BOOK
5 vanuit ieder
ander eiland bereikbaar zijn; dat wil zeggen: de eilanden vormen één enkele groep.
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Bridges #4
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be reached from any other island, and each island has as many outgoing
ertically or horizontally and bridges may not cross. There may be one or two
o. Each puzzle has a unique solution that can be found without making guesses.
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Nonogram

Een nonogram is een beeldpuzzel die bestaat uit een leeg diagram met getallen
boven en links van het diagram. Elk getal staat voor één of meer aaneengesloten
vakjes die ingekleurd moeten worden in de betreffende kolom of de betreffende
regel. Door deze vakjes juist in te kleuren, vormt zich een afbeelding in het diagram: de oplossing van de puzzel.
Hoe groter een nonogram, hoe moeilijker hij op te lossen is. Om het niet onmogelijk voor jullie te maken, krijgen jullie
al enkele vakjes cadeau en staat er in sommige vakjes een grijs ∙ puntje, dit wil zeggen dat ze sowieso leeg zijn.
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Stel nu

Gedicht

Stel nu dat in het verloren moment tussen verwachtingen en onze benen in
ik het vermiste bedmonster mis en misken tot verbuiging van angst
terwijl zij niet meer dan verborgen geborgenheid aanbieden wou.
Intelligente duimzuiger, verhaal ik haar nu,
onderontwikkelde foetus afgeschreven door ontwikkelingspsychologie met als drogreden:
Vanaf het moment dat zij haar moeders tepel verlaat, herleidt zij zich tot misantroop.
Stel nu dat in mijn gesloten ogen duister, jouw handen mijn grenzen aftasten.
Het luchtledige lateraal van mijn ribbenrooster, mediaal mijn borst en
mijn gedachtegang ergens rondom verneveld in afwachting van.
Ongrijpbaar verlangen, beschrijf ik hem nu,
oerprincipes verloren gelopen in evolutionair vervaagde aapjes, want hij zei nooit:
“Vanaf het moment dat jij mijn Broca zone onbeschadigd verklaart, pleit ik jou schuldig”
Stel nu dat in de vooravond van onze onafhankelijke bevrijding,
vrijdags vrijheid ons vastketent en vertekent tot zondags zondaars,
we ons afstaan aan verkrampte hyperventilatie tot we als deken weer in elkaar schuiven.
Goedgelovige boetedoening, vertellen ze mij,
brons aan mezelf in strijd met mezelf, en toch blijf ik geloven:
“Jij en de witte jas.”
~ A.M.

c

JOU

wilt

bij het team!
Een tijdschrift wordt door een team gedragen. Om er voor
te zorgen dat Palfijn grootser dan ooit wordt, hebben
wij dus creatieve geesten nodig die mee willen nadenken
over inhoud en vorm willen geven aan dit magazine.
Ben je geïnteresseerd? Aarzel zeker niet iemand van het
praesidium van Medica aan te spreken, een briefje in
de bus van Doc's Bar te steken, een mail te sturen naar
communicatie@medica.be, een postduif* te zenden,
ons te faxen, ... Noem maar op, iedereen en alles is
welkom, geen ervaring vereist!
*Hoewel een mail naar communicatie waarschijnlijk wel het meeste
succes zal hebben

Praesidium Medica '18-'19

