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Beste Medicaner, geïnteresseerde lezer

Een heuglijk moment is wederom aangebroken. De eerste Palfijn van het 
jaar is weer daar. Wekelijks voorzie ik mijn lievelingsdeel van de Gast-
huisbergse populatie van een brokje leesvoer in ons wekelijks kringblad 
'Akuut'. Voor een speciale gelegenheid als Palfijn kruip ik dan ook met 
veel genoegen opnieuw in mijn vir tuele pen. Met trots blik ik kor t terug 
op de voorbije weken. 

Sinds enkele maanden heb ik de eer praeses te zijn van onze  geliefde 
faculteitskring. In één woord valt het als volgt samen te vatten: intens. 
Leven van activiteit tot activiteit, van vergadering tot vergadering. Af en 
toe ter plaatse blijven trappelen om alles in me op te nemen en zoveel 
mogelijk te genieten van de buitengewone momenten. Zo konden we 
opnieuw de beste openingsTD van Leuven op onze naam schrijven, kregen 
we een geweldig gevarieerde cantusweek voorgeschoteld en braken we 
ons persoonlijk record op de 24 urenloop. Nu ik dit zo schrijf voel ik 
weer kippenvel opkomen en vormt er zich een fiere glimlach op mijn 
gezicht. Er staat nog zoveel op het programma, het zal enkel beter worden!

Tot slot wens ik jullie het allerbeste voor 2020. Een warme kerst, een 
spetterend nieuwjaar en glansrijke examens. En natuurlijk ook een goede 
gezondheid. We blijven immers de faculteitskring voor en door studenten 
biomedische wetenschappen en geneeskunde.

Het maken van een Palfijn is altijd een huzarenstukje. Het afnemen 
van interviews, interessante ar tikels schrijven en deze inhoud 
in een mooi vormgegeven verpakking gieten. Het gaat toch 
gepaard met bloed, zweet en tranen. Graag bedank ik unit 
communicatie en hun medewerkers om de vernieuwde 
Palfijn in leven te houden. Ze hebben alweer fantas-
tisch werk verricht!

Veel leesplezier!

Alexander Deprez
Praeses Medica 
2019 - 2020
   

Beste Medicaners

Wat een knallende star t hebben we gemaakt met kiesploeg  
Medica Ignite! Een nieuwe lading eerste jaars verwelkomd in 

Leuven, een schitterende Kick Off georganiseerd en een record 
aantal rondjes  gelopen op de 24 urenloop (waar we ook nog eens 

de supportersprijs hebben gewonnen!). Het vuur van Ignite blijft zich 
verspreiden en we zijn er nog lang niet klaar mee. Hopelijk hebben jullie 

er even hard van genoten als wij!

Het eerste semester loopt stilaan ook op zijn einde: de blokkers hebben zich 
al flink in de bib gevestigd en voor de feestbeesten onder ons is het steeds ‘nu 

is het echt het laatste feestje’ elke week opnieuw. Bij deze wil ik iedereen ook veel 
succes wensen met de  naderende examenperiode! You can do it. 

Het tweede semester wordt ongetwijfeld eentje om nooit te vergeten en we gaan weer 
ons uiterste best doen om jullie de tijd van je leven te bezorgen met tal van evenementen.

Ik kan met volle over tuiging zeggen dat ik enorm trots ben op wat het Praesidium dit semester al 
heeft bereikt. Het is prachtig om te zien hoeveel nieuwe vriendschappen zijn ontstaan en hoeveel 

nieuwe herinneringen al zijn gemaakt. Daarbij wil ik ook iedereen die zich dit semester al heeft ingezet 
voor Medica heel erg hard bedanken. Van projectmedewerkers tot mede-kernraad: jullie zijn allemaal 

toppers, stuk voor stuk!

Veel liefs,

Emilia Bialek
Vice-praeses Medica 

2019-2020

Team Praeses 
aan het woord
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Verslag

19:30 Woordje vooraf van team 
sport: “Het is een project waar we 
al 3 maanden mee bezig zijn. We 
keken hier al lang naar uit en het 
doel dit jaar is niet de vijfde plaats 
maar het record van 973 rondjes  
verbreken. We zijn allemaal goed 
voorbereid en we zijn er zeker van 
dat we ons record gaan verpletteren. 
We hebben er alvast veel zin in!”

19:50 10 minuten voor de start 
staat sportverantwoordelijke Brecht 
Vandeputte klaar aan de medi-
castand. Schachtentemmer Degraef 
poseert naast hem, klaar voor zijn 
job als bezieler der supporters.

20:25 Tijdens het goodiebag graaien 
was de pingpongtafel net vrij. Ook 
daar waren de Medicaleden op ni-
veau.

22:00 Na een spannende eerste 2 

uur van het speedteam, ga ik even 
naar kot om wat uit te rusten voor 
de lange nacht.

23:07 Net een half uur gewacht voor 
twee bicky’s bij Wina: puur genot 
voor de prijs van 80 cent.

23:43 We zitten op de grond met 
Ruben, Diederik, Stephane en 
Joppe. We discussiëren over onze 
kansen. 

00:20 We blijven supporteren voor 
Medica. Sportverantwoordelijke 
Brecht raast net voorbij aan een 
waanzinnige snelheid. Er hangt 
een uitzinnige sfeer aan de stand 
van Medica en elke loper wordt 
onthaald op een applaus van de 
aanwezige supporters.

1:20 We staan aan het Medica 
eetstandje: het eten is nog altijd 
even lekker om 1u20 als om 20u. 
'Aanrader! Super goed!’, verkondigt 
feestverantwoordelijke Cas Remans 
aan enkele supporters van Apolloon 
over de Hakuna Patata-maaltijd.

1:30 Na 3 uurtjes nodige slaap, 
ben ik helemaal klaar 
om te lopen voor het 
schachten team. De 
nachtshift is net afge-
rond. Ze hebben alles 
gegeven en snakken naar 

een welverdiende Aquarius.

2:00 Schachten zijn aan het opwar-
men. We krijgen nog een peptalk 
van het doopteam. Zij weten zowel 
supporters als lopers klaar te sto-
men om het uiterste van zichzelf 
te geven.

2:30 Tussen het intensieve spor-
ten door kunnen we uitrusten op 
 zetels of bedden in het standje van 
Medica.

3:00 Het gaat hier hard! De scha-
chten zien het nog helemaal zitten 
en we gaan Industria verpletteren.

3:20 ‘Blijkbaar kunnen we nog eten 
halen bij het eetstandje!’ ~ Iven

3:40 Een woordje van onze 
praeses Alexander Deprez: ‘De 

24 Urenloop 2019
remember who you are 

24 oktober was het weer zo ver, de 24 urenloop, 
het toppunt van het jaar van menig sportief en 
minder sportief student. Vele leuke herinneringen 
worden gemaakt op een dag als deze, daarom 
vroegen wij ons af hoe onze eerstejaars de 24 
urenloop beleefden. Art, Gerry en Gust brachten voor 
ons verslag uit van hun belevenissen.
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schachten zijn aan het knallen, we 
gaan Industria nu inhalen want die 
zijn aan het sterven!’ We gaan nog 
altijd voor die 5e plaats! 

4:00 Samen met de supporter-
schachtjes gaan we eens kijken bij 
de start. Er heerst ook daar nog 
altijd een goede sfeer!

5:00 Iedereen is moe.

5:09 Sportverantwoordelijke 
Vandeputte steekt de aanwezige 
schachten nog een keer in vuur 
en vlam met zijn begeesterende 
woorden. Een meesterlijke speech 
zorgde voor een inhaalmanoeuvre 
van jewelste.

5:18 We krijgen net te horen dat 
de schachten nog een uur langer 
dan voorzien moeten blijven. Dit 
om zeker te voorkomen dat er te 
weinig lopers zijn.

5:25 ‘We gaan ze pakken!’ ~ loper 
Art

5:37 Het einde is inzicht voor onze 
schachtjes, we blijven er wel nog 
voor gaan!

5.42 ‘We staan nog maar 1 ronde 
achter op Industria, we gaan ze 
pakken! Echt op 3 meter!’ ~ doop-
meester Van Rossum

6:05 Iedereen wordt hier gek, het 
is ons gelukt. We hebben de vijfde 
plaats kunnen veroveren en gaan 

deze ook behouden! De sfeer zit er 
nog altijd in, beter dan ooit tevoren.

7:00 Eindelijk het bedje in. Iedereen 
is moe maar voldaan.

12:30 Na een korte nachtrust is het 
tijd om terug te keren naar het front. 
Toen ik opstond, kon ik het bijna 
niet geloven: we staan 3 rondes voor 
op Industria en we liggen volop op 
recordkoers! Komaan mannen!

12:37 We komen aan het standje 
van Industria een paar hardcore 
Medicasupporters tegen die bij de 
Industrianen het bloed onder de 
nagels vandaan halen.

13:27 We hebben lopers tekort, di-
rect komen de eerstejaars terug. We 
staan wel nog altijd 3 rondjes voor.

15:15 ‘Het record valt sowie-
so, plaats nog onzeker.’ ~ Brecht 
Vandeputte

18:34 Het eten blijft ook de tweede 
dag heerlijk. Dit is toch nog een 
lichtpuntje na de inhaalbeweging 
van Industria.

19:43 Het is ons gelukt! Het recor-
drondje werd gelopen: ons doel is 
dus bereikt!

20:00 Het eindsignaal klinkt. 
Hoewel Industria ons klopt, was het 
toch een buitengewoon succesvolle 
editie voor Medica. Het doel was 
ons record te verbreken en we heb-
ben dit ook ruimschoots gedaan.

20.32 De avond wordt nog suc-
cesvoller: Medica krijgt ook de 
supporters prijs. De honderden sup-
porters die voortdurend aanwezig 
waren - vooral in de nacht - worden 
beloond.
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RubriekInterview

Professor De Hoon achter zijn bureau in het UZ Leuven

Dag professor de Hoon, kunt u uzelf 
even kort voorstellen?
Ik ben Jan de Hoon, wil je mijn leeftijd 
ook weten? (lacht) Ik ben geboren 8 mei 
1964, dus ik ben 55 jaar. Over mijn op-
leiding kan ik jullie vertellen dat ik eerst 
scheikunde gestudeerd heb. Ik heb eerst 
2 jaar in Diepenbeek gestudeerd, daarna 
2 jaar in Antwerpen. Destijds was een 
licentie (wat nu master is) 4 jaar, onder-
tussen is dit 5 jaar geworden. Ik vond 
scheikunde heel interessant en heb dit 
ook heel graag gedaan. Ik heb toen o.a. 
in syntheselabo’s bij Janssen Farmaceutica 
stage gelopen, dat was begin de jaren 
‘80. Echter, wat ik frustrerend vond, 
was dat ik de (macro)molecules en hun 
structuur wel begreep, maar ik snapte 
niet wat ze deden en hoe ze werkten als 
geneesmiddel. Na scheikunde rees dan 
ook de vraag of ik verder zou doctoreren 
in organische scheikunde of iets anders 
zou bijstuderen. Door mijn ervarin g bij 
Janssen Pharmaceutica had ik erg veel zin 
om geneeskunde te gaan studeren met 
het oog op geneesmiddelenonderzoek. 
Zo ben ik na mijn opleiding scheikunde 
naar de échte universiteitsstad Leuven 
gekomen. Ik mocht een jaartje overslaan, 
dus ik heb dan nog 6 jaar geneeskunde 
gestudeerd. Na die opleiding koos ik 
ervoor om te specialiseren in algemeen 
inwendige geneeskunde, omdat ik dat de 
ruimste opleiding vond. Op dat moment 
had ik nog veel twijfels tussen kliniek en 
onderzoek, want het sprak me allebei wel 

aan. Na 3 jaar voltijdse opleiding als in-
ternist, ontdekte ik dat er in Nederland de 
mogelijkheid bestond om een erkenning 
te bekomen in de klinische farmacologie 
(als onderdeel van inwendige genees-
kunde). Ik besloot om deze opleiding te 
volgen in combinatie met een doctoraat 
in de geneeskunde en ondertussen deed 
ik ook mijn specialisatie (nog 4 jaar) tot 
internist verder.
Als ik mijn carrière opnieuw zou begin-
nen, zou ik wellicht opnieuw kiezen voor 
dezelfde combinaties van opleidingen die 
zeer complementair zijn in mijn huidige 
job. Ik zou waarschijnlijk ook opnieuw 
starten in Diepenbeek. Dat was maar 
twee jaar en in het begin vond ik het ook 
goed dat je iets meer begeleiding kreeg; 
een geleidelijkere ov ergang van het mid-
delbaar onderwijs naar de universiteit 
had ik nodig (ik was niet klaar voor de 
“grote” stap). Maar na die twee jaar zou 
ik meteen naar Leuven komen. In Leuven 
heb ik pas écht het gevoel gekregen aan 
de universiteit te studeren... 

Van waar bent u dan afkomstig? 
Ik ben afkomstig uit Beerse; we waren 
bijna buren van Janssen Farmaceutica. 
Misschien ben ik wel een soort van 
proefbuisbaby van de syntheselabo’s en 
is daar ook de liefde al een beetje gegroeid 
voor geneesmiddelen en onderzoek. In 
het middelbaar ging ik naar het Sint-
Josefcollege in Turnhout, midden in de 
Antwerpse Kempen. 

Professor
Professor zijn is een heel aparte carri-
ère. Waarom heeft u ervoor gekozen? 
Wat vindt u het leukste aan lesgeven? 
Je kiest daar niet echt voor. Ik was heel 
erg geïnteresseerd in geneesmiddelen-
onderzoek vanuit mijn scheikundige 
achtergrond, ik deed ook heel graag 

klinisch werk met patiënten, maar ge-
leidelijk aan werd het de combinatie van 
de twee. Ik moet toegeven, al tijdens de 
eerste les farmacologie die ik zelf had aan 
de universiteit – gegeven door mijn voor-
ganger wijlen Prof. De Schepper - had ik 
meteen het gevoel “dat wil ik ook doen”. 
Farmacologie leek mij heerlijk. Ik ben na 
mijn opleiding geneeskunde dan wel eens 
bij Prof. De Schepper langs geweest voor 
advies; hij raadde me aan om me zo ruim 
mogelijk te blijven oriënteren. Vandaar 
ook de keuze voor algemeen inwendige 
geneeskunde. Ik heb er even aan gedacht 
om in de industrie te blijven toen in voor 
6 maanden in Londen bij GlaxoWellcome 
stage liep. Maar uiteindelijk heb ik er toch 
voor gekozen om de positie van professor 
De Schepper op te nemen toen hij met 
emeritaat ging en er dus een plaats vrij 
kwam.
Ik geef graag les. Ik vind het plezant 
als de aula’s goed vol zitten, als er een 
publiek is dat geïnteresseerd is. Ik geef 
graag les in alle richtingen, maar ik moet 
toegeven dat, omdat ik zelf arts ben, mijn 
hart nog net iets meer bij geneeskunde 
ligt. Dit omdat het je het gevoel geeft iets 
over te brengen aan mensen die straks 
ook dezelfde job zullen uitvoeren als jij 
gedaan hebt. 
Ik vind het heel fijn om vanuit de klini-
sche praktijk mensen les te kunnen geven. 
Dat geeft een extra dimensie. Studenten 
vinden dat waarschijnlijk ook leuk dat er 
iemand staat die vanuit een praktische, 
klinische achtergrond spreekt.
Het leukste aan lesgeven vind ik het idee, 
misschien de illusie, dat je studenten iets 
kunt meegeven. Over het leven, een aan-
tal wijsheden. Het gaat mij niet zozeer 
over die feitenkennis, ook al is deze zeer 
belangrijk, maar wat je vandaag leert is 
morgen verouderd en een aantal dingen 
die ze later nodig zullen hebben bestaan 

Jan de Hoon: in de wieg gelegd 
voor geneesmiddelenonderzoek

Enkele weken geleden volgde de redactie van Palfijn de grijze pijlen in het UZ Leuven tot 
aan de afdeling klinische farmacologie. Daar werden wij goed ontvangen door Jan de Hoon, 

hoofd van het centrum klinische farmacologie en professor in de geneeskunde en biomedische 
wetenschappen. Met veel plezier beantwoordde hij al onze prangende vragen...
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nu nog niet. Het gaat vooral om het mee-
geven van principes, ideëen, concepten. 
De hoop om er goede “doktoors” van te 
maken, mensen die later in de praktijk 
staan met een gevoel van verantwoorde-
lijkheid voor hun patiënten.
                                  
Hoelang geeft u al les?
Voor ik in Leuven voltijds ben aange-
steld, heb ik een halfjaar in de industrie 
gewerkt in de vroege ontwikkeling van 
geneesmiddelen bij het farmaceutisch 
bedrijf Glaxo Wellcome. Ik ben dan pas 
in 2000 aangesteld als docent. Ik geef dus 
al 19 jaar les, volgend jaar 20. Dan zal ik 
les geven aan de studenten die geboren 
zijn in het jaar dat ik docent geworden 
ben. (lacht) 

Hoe ziet u de studenten veranderen? 
Er zijn een aantal goede en een aantal 
minder goede evoluties, zoals dat is bij 
alles. De studenten zijn zeker mondiger 
geworden, wat goed is. Wij keken echt op 
naar onze professoren, jullie niet meer he. 
(lacht) Wij durfden nauwelijks iets zeg-
gen op wat de prof zei, dat was heilig. Nu 
is dat veel minder en dat is ook beter. De 
studenten zijn veel kritischer geworden 
en terecht. Ik denk dat het belangrijk is 
te beseffen dat de man die vooraan staat 
ook maar iemand is van vlees en bloed 
en die kan soms gelijk hebben, maar die 
kan ook fouten maken. Ik denk dat wij 
proffen vroeger te veel op een voetstuk 
plaatsten of dat zij zich te veel op een 
voetstuk geplaatst voelden. Die kloof 
is kleiner geworden en dat vind ik wel 
positief. Maar geleidelijk aan beginnen 
we op een punt te komen dat die kloof 
misschien te klein wordt. Als de studen-
ten je bijna als Piet, Jan en Jos beginnen 
aan te spreken, dan is dat ook niet goed. 
Er moet toch een beetje respect blijven 
en een respectvolle benadering. 

Een andere evolutie die er ook zeker is, 
is de digitale revolutie. In 1995-96 heb ik 
ooit mijn eerste e-mail geschreven denk 
ik. (lacht) Ondertussen is alles digitaal en 
ik denk niet dat dat per se een verbetering 
is. Wat vooral storend is in de lessen, is 
dat iedereen met zijn smartphone en lap-
top bezig is. Op zich, als dat is voor de les 
kan ik hier geen probleem in zien, maar 

we weten allemaal dat er ook veel andere 
dingen gebeuren in die lessen. Mensen 
zitten er wel fysisch, maar psychisch zijn 
ze er niet altijd en dat stoort mateloos. 
Het is niet prettig als je vooraan staat 
en je probeert iets over te brengen, je 
best te doen, en je merkt aan een aantal 
gezichten dat ze er niet zijn. Dat komt 
ook heel onrespectvol over. Dat vind ik 
jammer en tijdverlies voor beide partijen.

Een derde evolutie, maar daar kunnen 
jullie niet aan doen: puur de kennis van 
de Nederlandse taal, de schrijfvaardig-
heid en zich proper en correct kunnen 
uitdrukken in het Nederlands, dat wordt 
minder. Ik denk dat dat ook te maken 
heeft met de digitale revolutie. Er ont-
staat een zeer slordig taalgebruik in het 
sms’en, whatsapp en sociale media. Dat 
vertaalt zich toch deels in taalarmoede 
van studenten.

Onder uw functies op KU Leuven wie-
is-wie staat dat u lid bent van “raden 
en (P)OC’s, wat houdt dit allemaal in?
Alle professoren zijn lid van raden en 
POC’s. Ikzelf ben lid van de ethische 
commissie van het UZ Leuven, al zo lang 
als ik hier werk. De ethische commissie 
beoordeelt alle geneesmiddelenstudies 
en onderzoeksvoorstellen die worden 
ingediend. Zij kijkt of deze ethisch ver-

antwoord zijn en beantwoorden aan de 
wettelijke normen. Ik ben ook lid van 
de Clinical Research Board van het zie-
kenhuis. Dat is eigenlijk een vergadering 
waarin het algemene beleid met betrek-
king tot de uitvoering van klinische 
studies in UZ Gasthuisberg besproken 
wordt. Dat zijn de twee belangrijkste 
raden van het universitair ziekenhuis 
waarin ik zetel. Daarnaast als professor 
zit ik in de POC van de opleidingen ge-
neeskunde en biomedische wetenschap-
pen, wat ik prettig vind, maar soms ook 
een beetje frustrerend. Frustrerend in die 
zin dat er soms toch wat mankementen 

aangekaart worden die we niet goed op-
gelost krijgen. Maar goed, we zijn aan het 
werken aan (alweer) een hervorming van 
het curriculum van geneeskunde en dat 
zal er dan binnen een aantal jaar komen. 
Daarnaast zetel ik ook in de faculteits-
raad, zoals iedereen aangesteld als do-
cent, en de departementsraad. Maar dat 
zijn geen bijzonderheden.

Centrum Klinische 
Farmacologie
U bent staflid van het Centrum 
Klinische Farmacologie. Wat mogen 
we ons daarbij voorstellen?
Ik ben afdelingshoofd van CKF, Centrum 
Klinische Farmacologie. Wij zitten hier 
fysisch in het ziekenhuis, maar zijn nog 
geen onderdeel van het ziekenhuis. Ik 
ben verantwoordelijk voor alle klini-
sche studies die hier in het centrum 
gebeuren. Wij zijn een onderzoeksafde-
ling, men noemt ons officieel een ARO 
(Academic Research Organization). Wij 
voeren vooral geneesmiddelstudies uit in 
samenwerking met en in opdracht van 
de industrie. De farmaceutische industrie 
ontwikkelt dus nieuwe geneesmiddelen, 
die worden getest op dieren. Op het mo-
ment dat ze denken een veilige molecule 
te hebben die goed zou kunnen zijn en 
als geneesmiddel ontwikkeld zou kunnen 
worden, dan gaan die geneesmiddelen 

(meestal) in eerste instantie getest wor-
den op gezonde vrijwilligers. Dat is het 
soort werk dat wij doen, men noemt 
dit fase 1 studies. Een molecule wordt 
hier voor de eerste keer toegediend bij 
de mensen om te kijken of deze veilig 
is, goed verdragen wordt, bijwerkingen 
geeft, hoe snel ze opgenomen en verwij-
derd wordt (de farmacokinetiek), etc. We 
krijgen hier een eerste idee of de mole-
cule potentieel heeft om geneesmiddel 
te worden. 
Onze studies worden eerst inge-
diend bij de ethische commissie 
én bij de overheid, het Federaal 

}De meeste moleculen die we testen 
gaan de vuilbak in

~



8 | Palfijn | November 2019

Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG). Als 
we goedkeuring krijgen van de ethische 
commissie, en dan ben ik daar voor alle 
duidelijkheid niet bij betrokken, en als 
de overheid toestemming geeft tot de 
uitvoering van het protocol, dan wordt 
de studie uitgevoerd in opdracht van de 
industrie. Wij worden daar uiteraard voor 
betaald, maar dat betekent niet dat we de 
resultaten mooier zouden voorstellen dan 
ze zijn. Niemand heeft daar baat bij. Een 
bedrijf wilt eerlijk weten wat zijn mole-
cule waard is. Als de molecule slecht is, 
weten zij dat ook liefst zo snel mogelijk. 
Dan kunnen ze deze in de vuilbak gooien 
en aan iets interessanters beginnen. Ik 
ben verantwoordelijk voor die studies, 
het medische overzicht ervan. We werken 
hier ondertussen met 22 vaste mede-
werkers (artsen, apothekers, verpleeg-
kundigen, …) en een tiental interims 
verpleegkundigen. Dus u bent zelf niet 
meteen betrokken bij de ontwikkeling 
van het geneesmiddel? Dat gebeurt, er 
zijn veel verschillende situaties mogelijk. 
Soms komen er bedrijven naar hier met 
een idee of een molecule die ze hebben 
en dan vragen ze advies: “moeten we deze 
verder ontwikkelen?” Het kan ook zijn 
dat we samen met de firma het protocol 
uitwerken wanneer zij komen met een 
globaal idee. Andere firma’s komen dan 
weer met een volledig uitgewerkt studie-
protocol. 
Naast het contractonderzoek dat we uit-
voeren voor bedrijven, hebben we ook 
ons eigen academisch onderzoek. Wij 
maken zelf geen nieuwe geneesmiddelen, 
maar we proberen wel methoden op punt 
te zetten die kunnen gebruikt worden in 
de geneesmiddelenontwikkeling. Vaak 
methoden om al bij gezonde deelnemers 
te kunnen aantonen dat het geneesmid-
del doet wat het verwacht wordt te doen 
(de farmacodynamiek). Dat is voor de 
industrie ook zeer waardevol. Daarmee 
maken we publicaties en verwerven we 
meer bekendheid wat weer meer onder-
zoek kan aantrekken.

Hoe staat het lesgeven in verhouding 
met uw werk als arts in het Centrum 
Klinische Farmacologie?
Lesgeven is eigenlijk maar een heel klein 

stukje van ons werk. Als je kijkt naar de 
tijdsbesteding dan is lesgeven misschien 
vijf of tien procent van de totale werklast. 
Sommige mensen denken wel eens dat 
wij drie maanden vakantie hebben in de 
zomer, maar dat klopt helemaal niet. Het 
lesgeven stopt wel eventjes, maar om te 
beginnen heb je dan weer de herexamens 
en ook de afdeling blijft gewoon verder 
draaien. Net zoals een gewone werkne-
mer hebben wij 25 à 30 dagen verlof per 
jaar. Het lesgeven is dus echt niet veel, 
maar wel heel plezant. Ik doe dat heel 
graag; het zijn ontspannende momenten 
tussen de soms hectische toestanden in 
de afdeling.

Welke zijn de nieuwste of meest interes-
sante projecten waaraan u meegewerkt 
hebt?
Ik kan niet teveel vertellen over waar 
we nu mee bezig zijn, want het is alle-
maal heel vertrouwelijk. Waar we wel 
heel veel jaren aan gewerkt hebben en 
waar ik ook wel fier op ben: we hebben 
heel veel bijgedragen aan de ontwikke-
ling van anti-migraine geneesmiddelen. 
Mijn doctoraat, eind de jaren ’90, ging 
al over calcitonin gene-related peptide 
(CGRP, een neuropeptide) en vooral over 
de vaatverwijdende effecten ervan bij de 
mens. Toen was er al indicatie dat dit 
peptide een rol speelde bij migraine en 
enkele jaren later begon men met de ont-
wikkeling van CGRP-antagonisten voor 
de behandeling van migraine-hoofdpijn. 
De eerste publicatie hiervan dateert van 
2004. Deze verscheen in de New England 
Journal of Medicine. Toen al werd be-
wezen dat CGRP-antagonisten werken 
tegen migraine, maar er kwamen er geen 
op de markt omdat de ene na de andere 
(small) molecule die getest werd een 
of ander mankement had. Er was altijd 
wel een probleem. Wij hebben heel veel 
studies gedaan met CGRP-antagonisten 
en we hebben vanuit ons academisch 
onderzoek een mooie methode op punt 
gezet om aan te tonen of een molecule 
de effecten van CGRP kan blokkeren 
bij de mens. Sinds 2011-2012 zijn dan 
de monoklonale antistoffen voor injec-
tie gekomen tegen de CGRP-receptor. 
Ook daar hebben we vele studies mee 
gedaan en nu pas, sinds dit jaar, zijn de 

eerste monoklonale antistoffen voor de 
behandeling van migraine op de markt 
in de Verenigde Staten en Europa; deze 
monoclonale antistoffen zijn bij ons in 
Leuven voor het eerst getest. Op basis van 
onze methodologie is ook de dosis gese-
lecteerd om bij patiënten te testen en het 
is deze dosis die nu op de bijsluiter staat. 
Het geeft veel voldoening te zien dat iets 
waar je al 15 à 20 jaar aan gewerkt hebt, 
eindelijk op de markt komt en de patiënt 
bereikt. Het duurt dus gigantisch lang. 
Deze monoclonale antistoffen werken 
profylactisch en blijken in een subgroep 
van patiënten enorm efficiënt te zijn. Het 
verbetert hun levenskwaliteit zichtbaar. 
Een succesverhaal dus. Maar maak je 
geen illusies, de meeste moleculen die 
we testen gaan de vuilbak in. (lacht)

Hoe kunnen studenten hun steentje 
bijdragen aan het geneesmiddelenon-
derzoek?
We hebben voor alle studies die hier 
lopen gezonde vrijwilligers nodig. Het 
wordt moeilijker en moeilijker om men-
sen te motiveren tot belange-
loze inzet, tot een bijdrage 
aan het geneesmiddelenon-
derzoek. Natuurlijk worden 
alle vrijwilligers hiervoor 
betaald en de vergoeding 
staat in verhouding tot 
de tijdsbesteding. 
Soms zijn dat 
heel behoor-
lijke bedra-
gen. Toch 
blijkt het 
soms moeilijk 
om voldoende volk 
te vinden. Het valt me 
op dat men meedoen 
aan een onderzoek nu 
ook meer als iets vrij-
blijvend ziet. Vroeger, 
als studenten zich op-
gaven om mee te doen, 
kon je erop rekenen dat ze 
meededen, zich engageer-
den, bleven komen tot het 
einde van de studie. Nu zie 
je dat dat minder het geval 
is. Mensen zeggen dat ze 
willen deelnemen, komen 
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éénmaal en daarna zie je ze niet meer. 
Dat is vervelend. Als deelnemer weet 
je op voorhand precies hoe vaak je zult 
moeten komen of hoelang je zult moe-
ten blijven. Sommige mensen hebben 
uiteraard te veel andere dingen te doen 
waardoor het moeilijker wordt om deel 
te nemen. Ik heb er dan ook alle begrip 
voor als mensen niet geïnteresseerd zijn 
en zich niet aanmelden. Het is gewoon 
lastig als mensen zich wel aanbieden en 
nadien niets meer van zich laten horen. 
Die verdwijnen dan precies van de aard-
bol. Een studie wordt van tevoren altijd 
zeer nauwgezet gepland en georgani-
seerd; alles wordt geregeld op basis van 
het aantal deelnemers en als dan opeens 
iemand niet komt opdagen is dat een 
kleine catastrofe voor ons. Dan moeten 
we plots voor 1 deelnemer een volledige 
studieperiode opnieuw plannen. Dat zijn 
enorme extra kosten en vertragingen. 

Studenten kunnen hun steentje dus bij-
dragen door eens mee te doen aan een 
geneesmiddelenstudie. Daarmee helpen 
ze de wetenschap vooruit. Er wordt over 
die studies goed nagedacht zodat de din-
gen die we doen ook veilig zijn. Dat wordt 
bekeken door de ethische commissie én 
door de overheid. Er is niemand bij ge-
baat, wij niet en de industrie niet, om 
 dingen te doen die echt gevaarlijk zijn 
en die leiden tot weet-ik-wat-voor onge-
wenste effecten. We proberen het zo veilig 
en goed mogelijk te doen. Gelukkig, in 
de 20 jaar dat ik hier werk, zijn er nog 
nooit onoverkomelijk ernstige dingen 

gebeurd. Er zijn uiteraard wel af en toe 
bijwerkingen, dat kan niet anders, 

er zijn af en toe kleine  incidenten 
om op te volgen. Maar dra-

matische zaken zijn er 
godzijdank nooit ge-

weest. Op voorwaarde dat we alles goed 
en grondig bekijken (een risico-analyse 
maken) en de studies uitvoeren met 
voldoende verstand van zaken, dat het 
deelnemen aan fase 1 studies als veilig 
kan beschouwd worden. De kans op een 
ernstig incident door het deelnemen aan 
een klinische studies is zeer, zeer klein. 
We hebben die getallen ooit eens beke-
ken, dat gaat over één tot drie mensen 
op de 10.000 deelnemers die ooit eens 

een ernstig incident hebben in de loop 
van een studie, maar dat incident hoeft 
dan nog niet eens te wijten te zijn aan 
het geneesmiddel. Het kan zijn dat ie-
mand in de periode dat hij/zij deelneemt 
aan een studie zijn/haar been breekt en 
daarvoor gehospitaliseerd moet worden. 
Dan wordt dat per definitie beschouwd 
als een ernstig incident en dat moet ge-
rapporteerd worden. Het aantal ernstige 
incidenten dat écht gerelateerd is aan een 
geneesmiddelonderzoek is zeer klein. Er 
zijn dingen die veel gevaarlijker zijn en 
die iedereen als “normaal” beschouwd 
zoals, diepzeeduiken, parachute springen 
en bunjee springen. Ook met je fiets van 
Gasthuisberg naar beneden crossen, is 
ongetwijfeld veel gevaarlijker dan deel-
nemen aan een geneesmiddelenstudie; 
de kans dat daar onderweg iets gebeurt, 
is veel groter.

Vrije Tijd en 
studentenleven
Naast het lesgeven en het Centrum 
Klinische Farmacologie, hoeveel vrije 
tijd houdt u nog over? 
Ik probeer er echt wel over te waken om 
een evenwicht te vinden tussen werk en 
familie, om toch voldoende gezinsleven 
te hebben. Ik heb drie kinderen en een 
vrouw, die hebben ook recht op tijd. Ik 
geef toe dat dat niet altijd even gemakke-
lijk is. Ik heb heel vaak het gevoel ofwel 
mijn werk tekort te doen, ofwel mijn ge-
zin en ik denk dat veel mensen daarmee 
worstelen. Een paar jaar geleden heb ik 
beslist dat ik voldoende tijd voor mezelf 
en voor mijn gezin wil houden, want de 
tijd vliegt voorbij. Wat doet u graag in uw 
vrije tijd? Wat ik heel graag doe, is af en 
toe eens gaan sporten, lopen bijvoorbeeld 
maakt het hoofd goed leeg maar geeft 
tegelijk ook wat tijd tot bezinning. Ik kan 
het spijtig genoeg niet meer genoeg doen 
vind ik. Meestal lukt het één keer per 
week op zaterdagochtend, soms twee keer 
per week. Heerlijk, eventjes drie kwartier 
tot een uur gaan lopen, ’s morgens vroeg 
als het nog fris is, door de bossen terwijl 
de kinderen nog slapen... Daarnaast speel 
ik ook saxofoon. Dat ontspant enorm. 
Als je zelf muziek maakt, ben je exclusief 
geconcentreerd op die muziek. Je kunt 

ondertussen niets anders doen; je moet 
noten lezen en je instrument spelen en 
dat is zo intensief dat al de rest verdwijnt. 
Dat zijn momenten waarop je je hoofd 
kunt leegmaken (zonder te bezinnen). In 
groep is het ook wel tof musiceren, dat 
geeft een extra dimensie. Ik ben nog een 
redelijke beginner hoor, ben nog maar 
vier jaar bezig, maar er komt al aardig 
mooi geluid uit. (lacht)

Was u een flinke student of ging u al 
eens graag weg? 
Ik was waarschijnlijk in jullie ogen een 
saaie student. Ik heb uiteraard ook plezier 
gemaakt, maar toen ik naar leuven kwam, 
was ik al een stuk “rijper” en een paar jaar 
ouder. Ik zat tussen studenten die 3 à 4 
jaar jonger waren, dat voel je. Ik was ook 
enorm geïnteresseerd in het vak. Ik had 
een honger naar kennis, ik zat graag in 
mijn boeken en ik las ook boeken naast 
de les puur uit interesse.
Maar dat wil niet zeggen dat ik geen ple-
zier heb gemaakt in Leuven he, ik ben 
zeker in Doc’s Bar geweest. Ik deed mee 
aan de 24 urenloop, ik sportte vaak, maar 
ik was (ben) geen uitgaanstype. 

Om af te sluiten...
Welke boodschap wilt u nog meegeven 
aan de studenten?
Wat ik belangrijk vind voor de jeugd: als 
je voor iets kiest, dat je er ook voor gaat. 
“Choose your love and love your choice”. 
Zorg dat je zeker bent van jezelf: ik ken 
mijn vak. Maar ken ook je limieten: weet 
wat je kunt en wat je niet kunt. En ga er 
ten volle voor.



10 | Palfijn | November 2019

RubriekRecept Boodschappen 

(3-4 personen)

• Blader of kruimeldeeg
• 5 eieren
• 25 cl room
• 1 bolletje mozarella
• 200g ham- of spekblokjes
• 250g champignons
• 15-tal kersttomaten
• Peper, zout en andere kruiden

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Doe een beetje boter in de bakplaat, 
zodat de quiche er nadien makkelijker 
uit kan. Prik ook met een vork enke-
le gaatjes in het deeg, zodat er geen 
luchtbellen in komen. Bak het deeg 
kort (15-20 minuten) voor.

3. Ondertussen kan je de vulling maken. 
Doe de eieren samen met de room in 
een kom en meng goed. Kruid het 
mengsel goed af met peper, zout… 
Tip: provençaalse kruiden zijn altijd lekker!

4. Indien je voor spek gekozen hebt, bak je deze eerst in de pan. Bij ham is dit niet nodig, deze 
blokjes kunnen rechtstreeks in de quiche.

5. Snijd de champignons in stukjes en de kerstomaatjes in 2.

6. Als het deeg lichtjes bruin begint te worden, mag je het uit de oven halen. Je kan de vorm nu 
vullen met ham/spek, champignons en de kerstomaatjes.

7. Giet nu het eiermengsel over de groentjes.

8. Snijd het bolletje mozzarella in schijfjes en verdeel deze bovenaan op de quiche.

9. Zet de quiche nu in de oven. Afhankelijk van je oven, zal de quiche na ongeveer een half uurtje 
klaar zijn. Prik zeker eens in het midden om te zien of de eieren goed gestold zijn!

Deze quiche bestaat uit ham, champignons en tomaat maar je kan eender welke combinatie van 
groenten in de quiche doen, het recept blijft hetzelfde voor de vulling en het deeg! 
Tips voor combinaties:

• Zalm met spinazie of prei
• Appeltjes, witloof en roquefort
• Rode ajuin, appeltjes en geitenkaas
• Broccoli, spek en champignons

Laat je fantasie maar de vrije loop! 😉

Quiche
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Boodschappen
 (4 personen)

• 500g pasta
• 400g spek (gezouten of gerookt)
• 500g champignons
• 1 zakje rucola
• 5 eieren
• 1 zakje parmesaanse kaas

Pasta 
Carbonara
1. Breng een pot water aan de kook.

2. Snijd de champignons in stukjes en bak ze, 
alsook het spek.

3. Klop nu de eieren los, samen met veel par-
mezaanse kaas. Laat nog een beetje kaas over 
voor de afwerking. Kruid met wat peper en zout. 
Pas op met het zout als je al voor gezouten spek 
gekozen hebt! Ook de parmezaanse kaas geeft 
een zoute smaak.

4. Kook de pasta. Na het afgieten van de 
pasta, doe je deze terug in de kookpot, 
maar haal deze van het vuur!

5. Giet het eiermengsel over de pasta. Blijf 
ondertussen goed roeren, zodat de eieren 
stollen door de hete pasta.

6. Doe het spek en de champignons bij de 
pasta.

7. Serveer met een beetje rucola en parme-
zaanse kaas naar wens.



~
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WG Onderwijs GNK: 
Wie zijn ze? Wat drijft ze?

De opleiding geneeskunde wordt vaak gestereotypeerd als een opleiding vol 
blokmonsters, aula’s volgepropt met koffie en een bibliotheek die al vanaf begin 

november overvol zit. Naast de talloze hoorcolleges, klinische colleges (die soms iets minder 
klinisch zijn dan gewenst) en vaardigheidstrainingen zijn sommige studenten ook bezig met 
extra-curriculaire activiteiten: ze organiseren symposia of screeningen, flansen een heuse 
skireis in elkaar of lokken de studenten in de avond uit hun koten om de voeten van onder 
hun lijf te dansen. Dit zijn de evenementen die enorm in de kijker gezet worden. Echter zijn 
er ook activiteiten die constant actief zijn maar zich eerder achter de schermen bevinden. 
Een voorbeeld hiervan is de Werkgroep Onderwijs geneeskunde. Deze vertegenwoordigt 
de studenten op alle studiegerelateerde facetten, van opleidingsgebonden thema’s tot 
interuniversitaire dialogen. De huidige onderwijsverantwoordelijken vertellen ons graag 
wat de werkgroep allemaal doet.

Via de jaarraad 
krijg je enorm 
veel kansen
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RubriekOnderwijs

Hanne Van Dongen (3e bachelor)

Eline Vanmarsenille 
(2e bachelor)

Het nieuwe academiejaar was 
nog maar juist begonnen of 
een nieuwe wind waaide 

doorheen het onderwijslandschap: 
elke opleidingsfase in de bachelor 
kende een nieuwe onderwijsverant-
woordelijke, en van vrouweneman-
cipatie gesproken!

"Ik was tijdens de humaniora 
voorzitter van de leerlingenraad, ik 
zie deze functie dus als een logisch 
vervolg", begint Raya, onderwijsver-
antwoordelijke van de 1e bachelor 
en ook het jongste lid van de werk-
groep. "Toen was het al duidelijk dat 
ik deze vertegenwoordiging enorm 
graag wou verderzetten tijdens mijn 
jaren op de universiteit. De stap naar 
de jaarraad was dan ook redelijk 
eenvoudig, het gehele universiteits-
gebeuren is voor ons allemaal nieuw 
en het is de perfecte gelegenheid 
om vanaf het begin een goed func-
tionerende jaarraad op te richten." 
Hierop pikt Eline (onderwijsverant-
woordelijke van de 2e bachelor) in: 
"Inderdaad, het is enorm handig om 

vanaf het be-
gin hier in te 
stappen. Via 
de jaarraad 
krijg je enorm 
veel kansen 
om dingen te 

organiseren waarbij je niet alleen 
een toffe tijd beleeft maar ook je 
soft skills kan ontplooien. Ik ben 
sinds mijn 1e bachelor al lid van 
de jaarraad maar heb de stap naar 
onderwijsverantwoordelijke pas dit 
jaar gezet omdat alle facetten aan de 
universiteit vorig jaar best imposant 
waren en ik deze zelf nog moest leren 
ontdekken. Ik voelde me nog niet 

klaar om deze vertegenwoordiging 
op te nemen. We zijn nu een jaar 
verder, ik weet de (meeste) lokalen 
zijn, ken de aanspreekpunten voor 
de problematieken, etc." Hierop 
bemerken we een grijns bij Hanne, 
huidig onderwijsverantwoordelij-
ke van de 3e bachelor: "Ik heb de 
stap naar onderwijs om dezelfde 
redenen pas dit jaar gezet. Er zijn 
enkele grote dossiers waar best wel 
wat kennis voor vereist is en het 
best handig kan zijn als je steviger 
in je schoenen staat; iets wat als 1e 
bachelor vaak nog ontbreekt. Het 
kriebelde bij me wel al veel langer 
om aan vertegenwoordiging te doen 

en toen de functie 
vrijkwam heb ik deze 
dan ook met beide 
handen gegrepen. Het 
is enorm belangrijk 
dat deze ingevuld is 
en er een aanspreek-
punt voor het jaar 
bestaat zodat er cha-
os hopelijk vermeden 
kan worden en de professoren niet 
met tien dezelfde mails overladen 
worden." (lacht) Eline pikt hier snel 
op in: "Het is inderdaad handig. Bij 
een jaargebonden probleem grijpen 
studenten al snel naar de helpdesk 
(wat trouwens zeer goed is!), maar 
hierdoor overladen ze deze dan ook 
met vragen die eigenlijk jaargebon-
den zijn en dan gemakkelijk door 
de onderwijsverantwoordelijke kun-
nen opgelost worden. Wij kunnen 
de helpdesk omzeilen en direct de 
desbetreffende persoon contacteren 
waardoor het probleem ook vaak 
sneller opgelost wordt (Nota: bij per-
soonlijke problemen dien je wel zelf 
via de helpdesk te sturen). Indien 
slides nog niet 
online staan of er 
ontbreekt een be-
paald aspect in de 
infofiche kunnen 
de studenten ons 
zeker sturen, dan 

Raya Bogdanova (1e bachelor)
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melden we dit aan de faculteit of 
desbetreffende professor. Eigenlijk 
kunnen studenten voor al hun pro-
blemen bij ons terecht, de kans is 
zeer groot dat we die vraag al eens 
gehad hebben en dan is er dus direct 
een oplossing.

Raya: "Voor eerstejaars is het 
meestal nogal onduidelijk:  waar 
zijn de UZ-lokalen, wat betekent 
dat rapport professionele houding, 
hoe werkt de regeling van de ver-
pleegstage? Deze functie is enorm 
verrijkend aangezien je achter de 
schermen van je opleiding kan kij-
ken en zien waarom bepaalde be-
slissingen genomen worden..." "En 
hoe je een vlotte communicatie via 
mail voert", vult Eline aan. 

De meningen zijn echter verdeeld 
wanneer het gaat over de tijdsbeste-
ding.  Raya: "aangezien ook voor mij 
alles nieuw is moet ik nog wel wat 
opzoekwerk doen; ik verwacht dus 
wel dat de workload zal afnemen in 
de komende maanden." Eline pikt 
hier vlot op in: "Het hangt enorm af 
van de week. Wanneer mijn agenda 
vol zit met lessen en practica (bv. 
dissecties) kan het best wel druk 
worden. Hierbij komt dan ook nog 
dat onze aanwezigheid verwacht 
wordt op de onderwijsvergaderin-
gen." Hanne voegt hier nog aan toe: 
"we mogen inderdaad niet vergeten 
dat we om de 2 weken een open ver-
gadering gepland hebben waar alle 
onderwijsverantwoordelijken en ge-
interesseerden aanwezig zijn. Hier 
worden zowel opleidingsgebonden, 
universitaire als interuniversitaire 
topics besproken (zie infra). Soms 
heb ik hier wel nog een beetje het 
gevoel dat ik er eerder als een toerist 
bijzit daar er wel enkele complexe 
dossiers besproken worden die een 
tamelijk lange voorgeschiedenis 
hebben. Gelukkig is iedereen bereid 
me deze uit te leggen en te zorgen 
dat ik mee ben met het verhaal."

Al sinds de 1e bachelor wordt 
de functie van onderwijs-
verantwoordelijke bekleed door 
Nicolas, voor sommige studenten 

van de 3e bachelor beter bekend 
als de oud-oud-doopmeester. 
"Onderwijs dient niet alleen als 
schakel tussen de studenten en de 
faculteit Geneeskunde maar ook als 
een brug naar de interuniversitair 
gedragen platformen", weet hij ons 
te vertellen. "De Leuvense genees-
kundestudenten worden door ons 
vertegenwoordigd op het VGSO, de 
Vlaamse interuniversitaire organi-
satie van de geneeskundestudenten 
die zich over actuele thema’s buigt 
en onze mening vertegenwoordigt. 
Deze interuniversitaire organisatie 
houdt zich bijvoorbeeld bezig met 
het toelatingsexamen, waarbij we 

trouwens officieel lid zijn van de 
begeleidingscommissie van het 
toelatingsexamen. Enkele jaren 
geleden organiseerden we zo ook 
een curriculumvergelijking waarbij 
de opleidingen naast elkaar gelegd 
werden. Dit maakt het mogelijk om 
van elkaars ‘best-practices’ te leren 
en deze eventueel in onze eigen op-
leiding toe te passen. Daarnaast is 
er ook contact met (onder andere) 
het ministerie van volksgezond-
heid en onderwijs, het RIZIV en 
de Waalse collega’s. Er wordt echt 
wel geluisterd naar de stem van de 
toekomstige artsen!"

Om dit interview af te sluiten vroe-
gen we nog of hij ook dit jaar een ac-
tieve rol opneemt in het VGSO: "Na 
een jaar als vice-voorzitter neem ik 
geen actieve rol meer op binnen het 
VGSO, al zal ik altijd de Leuvense 
geneeskundestudenten blijven ver-
tegenwoordigen. Dit jaar neem ik 
nog steeds de functie als onderwijs-/
jaarverantwoordelijke en lid van de 
POC geneeskunde op (zoals al de an-
dere onderwijsverantwoordelijken, 

zie infra) waarnaast 
ik ook nog stage-
kapitein en mede- 
organisator van het 
VGSO-congres ben. 
Geen tijd dus om 
nog extra taken op 
te nemen, ik moet 
soms toch ook wel 
eens achter mijn boeken geraken. 
(lacht zenuwachtig) Om even terug 
te komen op dat congres: deze zal 
plaatsvinden op zaterdag 10 oktober 
2020 en wordt door Nicolas Degryse 
(1e master), Ymke van Caesbroeck 
(2e master) en mezelf getrokken. 
Aangezien we nog maar juist met 
de organisatie begonnen zijn is ie-
dereen welkom om aan te sluiten, 
bij interesse kan je ons vrijblijvend 
contacteren!"

De tip die we nog kregen: "Wijs 
niet alle extra-curriculaire kansen 
af, je weet nooit welke momenten op 
je liggen te wachten! Je leert nieuwe 
mensen kennen, ontwikkelt bepaal-
de competenties en daarnaast leer 
je ook snel wat je wel en niet kan 
en mag zeggen op een vergadering, 
zeker als er decanen of professoren 
aanwezig zijn." (lacht)

Hierna schakelen we over naar de 
huidige onderwijsverantwoordelij-
ke van de 2e master geneeskunde: 
Ymke Van Caesbroeck. We vroegen 
waarvoor de POC nu eigenlijk staat 
aangezien we aan elke start van een 
nieuwe academiejaar twee studen-
ten moeten verkiezen om hierin te 
zetelen. "Eén keer per maand wordt 
de POC (permanente onderwijs-
commissie) georganiseerd, waarin 
onderwijsvertegenwoordigers van 
elk promotiejaar en verschillen-
de professoren samenzitten. Deze 
vergadering, die voorgezeten wordt 
door prof. dr. Van Raemdonck en 
Pascal Ryckaert, staat in voor het da-
gelijkse bestuur van onze opleiding 
geneeskunde. Hier worden de resul-
taten van de EVALOP bevraging 
besproken, wordt de inhoud van 
de ECTS fiches vastgelegd, wordt 
er gesleuteld aan de examenvorm 

Nicolas De Cleene (1e master)

Er wordt echt wel 
geluisterd naar 
de stem van de 

toekomstige artsen



Elise De Sadeleer (3e master)Ymke Van Caesbroeck (2e master)

groepsfoto WG Onderwijs GNK: bovenaan VLNR: Alexander G. (1e Ma), Nicolas D. (1e Ma), Laurens W. (1e Ma), Charlotte V. (Coördinator, 3e Ba), Nick N. (2e Ma), 
Nicolas D.C. (1e Ma) en Raya B. (1e Ba); onderaan VLNR: Astrid V. (vice-coödinator, 3e Ba), Alexander D. (Praeses), Hanne V.D. (3e bach), Ymke V.C. (2e Ma),  Liese E. 
(1e Ma) - niet alle leden waren aanwezig

van verschillende 
OPO’s enz." 

We brengen ook 
nog even de kwes-
tie van de studie-
tijdmeting aan, een 
term die de laatste 
tijd wel vaker valt. 

Wat bedoelt de faculteit hier nu juist 
mee? "Aha, dat is één van onze twee 
grote projecten! Naast het dagdage-
lijkse bestuur is de POC ook bezig 
met de toekomst van onze opleiding.                                                                                                              
Als eerste project wordt er daarom 
gewerkt rond de belasting van de 
master. Zoals jullie misschien weten 
staat 1 studiepunt gelijk aan 25 à 30 
uren studie door de normstudent. 
Uit de befaamde studietijdmeting 
van de voorbije jaren bleek dat er – 
vooral in de master – heel wat langer 
gestudeerd wordt dan die richtlijn 
voorschrijft. Het doel is dus om ons 
lessenpakket zo te herwerken dat er 
opnieuw een gezonde balans komt. 

Als tweede project wordt er onder-
zocht hoe een opleiding geneeskun-
de er in de verdere toekomst moet 
uitzien. Medische zorg wordt im-
mers almaar meer gespecialiseerd, 
geïnformatiseerd en patient-cente-
red. Het grote vraagstuk: hoe kunnen 
we de kwaliteit van ons onderwijs 
nog verder verbeteren én deze maat-
schappelijke tendens volgen? Prof. 
dr. Bammens (ziekte mechanismen 
3ebachelor) en ex-praeses Astrid 
Goedseels breken er hun hoofd 
over!"

Om de laatste onderwijsverant-
woordelijke te interviewen dien-
den we ons diep in het ziekenhuis 
te begeven om de stagelopende 3e 
masters te vinden. Elise De Sadeleer 
verwacht ons al, waarop we direct 
aan het interview kunnen beginnen.

Ze legt ons de universitaire facetten 
van de werkgroep uit: "Niet alleen 
op opleidingsniveau wordt er hard 
geijverd om de belangen van onze 
studenten te verdedigen, maar ook 
universiteitsbreed komen er heel 
wat topics aan bod die relevant zijn. 
Het orgaan dat zich hierover buigt, 

is de Studentenraad 
KU Leuven (in de 
volksmond ook wel 
bekend als ‘Stura’). 
De Algemene 
Vergadering van Stura 
werkt met een stem-
systeem per faculteit, 
en huist in het kader hiervan zes-
tien Facultaire Overlegorganen. 
Voor de faculteit Geneeskunde 
is dit FAGO (Faculteit Genees-
kunde Overleg orgaan). Studenten-
vertegenwoordigers van de oplei-
dingen Genees kunde, Biomedische 
Weten schappen, Logo  pedische en 
Audio logische Weten schappen, 
Tand heelkunde, Seksuologie, Master 
Verpleeg kunde en Management en 
Beleid in de Gezondheidszorg – en 
dit van de verschillende campussen 
van de KU Leuven – nemen samen 
als FAGO een standpunt in over de 
nota’s en vraagstukken die Stura hen 
voorlegt. Dit gebeurt op de twee-
wekelijkse open-onderwijsvergade-
ring. Iedereen is welkom om input 
te geven tijdens deze vergadering."                                                                     

Aangezien al eerder aangehaald 
werd dat er wel zwaardere dossiers 
aanwezig zijn, vroegen we haar hoe 
je deze best leert kennen om deel te 
nemen aan deze vergadering: "Als 
je wat meer context wil, kan je te-
recht op de Werkgroep Onderwijs 
(Geneeskunde en Biomedische 
Wetenschappen) van Medica, waar 
deze dossiers uitgepluisd en voor-
bereid worden. Hoewel de onder-
werpen die de Studentenraad KU 
Leuven aanpakt soms technisch en 
abstract kunnen lijken, gaat het toch 
vaak om zaken die de student nauw 
aan het hart liggen. Denk maar aan 

het tekort aan blokplaatsen (dat de 
komende weken duidelijker en dui-
delijker zal worden…), de mogelijke 
herindeling van het academiejaar en 
het herkansingsbeleid. Om de cirkel 
rond te maken, worden de discus-
sies en beslissingen die tijdens de 
Algemene Vergadering van Stura en 
FAGO gevallen zijn, teruggekoppeld 
naar Werkgroep Onderwijs." 

Elise sluit uitnodigend af: "Het 
blijft een aandachtspunt om deze 
dan op een relevante manier ken-
baar te maken aan de studenten, 
maar weet dat je zeker welkom 
bent in deze organen (Werkgroep 
Onderwijs – FAGO – Stura) om ge-
informeerd te worden, om nieuwe 
problemen aan te kaarten en om 
input te geven om deze op te lossen!"

Eindnoot: Vanuit WG Onderwijs 
willen we deze kans grijpen om alle 
studenten hartelijk te bedanken. 

Dankzij jullie massale inzet en 
enthousiasme kunnen we jaar na 
jaar optimaal functioneren met de 
feedback omtrent de gepasseerde ex-
amens en vakken om onze opleiding 
te evalueren. Dankzij jullie massale 
samenwerking kunnen we elk jaar 
een reëel beeld van de examenvra-
gen schetsen en zo de jaren achter 
jullie beter voorbereiden! Dankzij 
jullie participatie kunnen we elk jaar 
een stap vooruit naar de perfecte 
opleiding!

Kriebelt je innerlijk onderwijs-
beestje na het lezen van dit artikel 
of heb je nog vragen? Twijfel niet 
en contacteer je onderwijsverant-
woordelijke of stuur een mail naar 
onderwijs-gnk@medica.be. 
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⟐ NDC



 

      
 

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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2,75%globaal nettorendementtoegekend in 2018*

uw toekomst verdient
een expert

SAMEN SPREKEN WE 
OVER DE SLEUTELMOMENTEN VAN UW LOOPBAAN
0800/96.119 - www.amonis.be

∞  Meer dan 50 jaar ervaring ten 
dienste van de artsen�: 
aanvullend pensioen, sociale 
voordelen RIZIV, 
arbeidsongeschiktheid, 
overlijden, invaliditeit, 
moederschap…

∞  Bij de beste voorwaarden van 
de markt�: 1,6% basisrente in 
Sociaal VAP in 2019

∞ Meer dan 28.500 leden

∞  Geen aandeelhouders�: de
winsten vloeien terug naar
de aangeslotenen

∞  5 keer door IPE en 5 keer door
World Finance verkozen als
« Beste Belgische 
pensioenfonds » in minder
dan 15 jaar

*Rendementen uit het verleden bieden geen
waarborg voor de toekomst

Vijf goede redenen om voor Amonis te kiezen�:

We begeleiden u vanaf uw aansluiting, 
bij elke stap van uw loopbaan en tot na uw pensioen.
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RubriekCantus

* Hoewel het juiste werkwoord canere zou zijn, wordt in de studentikoze volksmond 
de term ‘cantussen’ wel algemeen aanvaard en kijkt men waarschijnlijk raar naar je als 
je met de latijnse termen begint gooien die vernoemd zijn aan het begin van dit artikel.
** Doctoraatstudenten, HAIO’s, AIOS’ en andere MaNaMa’s niet meegeteld.

Een cantus op een schilderij uit 1900 van Georg Mühlberg.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cantus

Cantussen voor dummies 
en smarties
De cantus is een studentikoze zang- en drinkaangelegenheid bij de studenten die 
door Medica hoog in vaandel wordt gedragen. Het is een gezellige aangelegenheid 
waar studenten kunnen verbroederen. Het is tevens ook een evenement met heel veel 
symboliek. Dankzij onze liefde voor het cantussen* en dat wij ons eigen cantuszaaltje 
hebben, organiseert Medica op een jaar toch wel ongeveer 60 cantussen (!). Waar het bij 
andere kringen soms niet meer dan 20 is, geeft ons dit een sterk voordeel in het opdoen 
van cantuservaring. Daarentegen zijn we dan ook weer een grote kring met onze ±4000 
leden** en is er een grote diversiteit in de cantuservaring van onze leden. Daarom is dit 
artikel voor zowel de beginnende als de ervaren cantusser interessante lectuur.

Can·tus (de; m; meervoud: 
cantūs), participium perfecti 
passivi van canere/cano wat 

vertaalt naar ‘zingen’ of ‘muziek ma-
ken’. Cantus betekent dus letterlijk 
‘zang’.

Do's and don'ts
Klappen doen we niet op een 

cantus, in plaats daarvan wordt er 
geknokeld ter appreciatie. Het ge-
luid van klappende handen over-
stijgt namelijk alle andere geluiden 
terwijl bij geknokel de orde mooi 
bewaard blijft. Er wordt soms wel 
eens gezegd dat ze dit bij een kring 
beginnend met ‘E’ wel doen, we 
noemen alleszins geen namen ;).

Als je wil plassen, vraag je een 
persoonlijke tempus (pauze) aan. 
Dit doet men door een T met de 
handen te maken (“peto tempus”). 
Je kan natuurlijk ook wachten tot 
de tempus commune waar iedereen 
mag gaan plassen.

Je praat niet als de voorzitters aan 
het woord zijn, als je iets wenst te 
vertellen dan vraag je het woord aan 

door een V met je handen te maken 
(“peto verbum”). De senior kan je 
het woord of een tempus verlenen 
of weigeren met de woorden “habes” 
of “non habes”. Dit vertaalt naar “je 
hebt (het woord)” of “je hebt (het 
woord) niet”.

Nadat je een lied gezongen hebt, 
sluit je je codex. Nergens 
staat vermeld welke zijde 
naar boven moet maar het 
is de gewoonte dat de ach-
terzijde naar boven ligt. Het 
zetten van je pint op een 
codex die niet gesloten is, 
is tevens nergens vermeld 
maar wel een leuke manier 
om je medeleden de regel 
na te laten leven.

Toedrinken doe je enkel 
tijdens de liederen. Als je 
iemand toedrinkt is dat 
een teken van verbroede-
ring en amicaliteit. Drink 
een ander niet toe om hem 
te pesten, maar apprecieer 
het moment dat je met deze 
persoon deelt.

De laatste don’t: drink niet als je 
dit niet wil! Een lid van de coro-
na kan nooit verplicht worden te 
drinken. Het kan enkel maar ten 
stelligste aangeraden worden.

241

4. Moet ik eens van Leuven scheiden,
Worden mij de ogen nat,
’k Zeg vaarwel aan al U vrienden,
Steken wij een laatste vat.
Snel vervlogen zijn de jaren,
Die in Leuven doorgebracht,
En verstrooid de vriendenscharen, )
Ware bron van levenskracht. ) bis.

5. Daarom groet ik U, mijn Leuven,
U behoort mijn ziel, mijn hart,
Gij gaaft mij mijn schoonste jaren,
D’Alma Mater, d’Oude Markt.
Wie hier nooit een rolling maakte,
Wie niet elke kroeg goed kent,
Wie niet fier een lint wou dragen, )
Was in Leuven geen student. ) bis.
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Leuvens Schoonheid
Tekst: Steven Janssen Melodie: Heidelberg,
en Pieter-Jan Steelant du Jugendbronnen

1. Leuvens Schoonheid, als ik U zie,
Welt de vreugde in mijn borst,
In Uw straten zing ik luid een lied,
Schallend vol van levensdorst.
Groene schachten, onbezonnen,
Kwamen wij in Leuven aan,
Om een leven te beginnen, )
Een vrij en zorgeloos bestaan. ) bis.

2. De Hallen en de aula wenken,
Doch de weg erheen is zwaar,
Immers aan ’t stadhuis gekomen,
Wacht ons menig vriendenschaar.
Volle potten vrolijk klinken,
Menig meisje lijkt ons zoet,
En bij oude liedertonen )
Schept een boemelaar zich moed. ) bis.

3. D’oude Keizersberg kijkt neder,
Sint Michiel houdt ons in ’t oog,
Toch bekruipt de dorst ons weder
’t Volgend glas gaat reeds omhoog.
Ligt de stad dan aan onz’ voeten,
Buigt voor ons het firmament,
Morgen zullen wij wel boeten, )
Hier en nu heerst de student. ) bis.

Wist je dat...

• De eerste druk van de 
Studentencodex dateert van het jaar 
1955. Onze eigenste eerste praeses 
Rik Vandekerckhove heeft nog 
geholpen deze editie te schrijven. 
De achttiende druk van de groene 
KVHV Codex is tot nu toe de laatste 
en dateert van 2017.
• Een cantus moet met het Io 
Vivat beginnen en met de Oude 
Rolderklacht eindigen. Het zingen 
van het Gaudeamus igitur is ook een 
vaste traditie maar is niet verplicht.
• Soms vraagt de senior om recht 
te staan en ontstaat de volgende 
dialoog: “Commilitones laten we 
drinken,” “HEUUUJ!” “Op het 
bier,” “HEUUUJ!” enzovoort. Dit is 
een deel van de eervolle heildronk  
‘De Salamander’ die iemand of iets 
te gebeuren kan vallen. Iedereen met 
enige cantuservaring zal deze mooie 
ceremonie al wel eens meegemaakt 

hebben. 
• Drinken mag maar is nooit ver-
plicht. Indien een lid van de corona 
te veel bier gedronken heeft, kan 
deze bierimpotent verklaard wor-
den. Dit is duidelijk door de beker 
van het eerder genoemde lid om-
gekeerd op tafel te zetten.
• “Ad fundum” betekent “tot de 
bodem.” “Ad libitum” (en dus niet 
libidum) betekent “naar believen.”
• De voorzitter kan specifiëren 
welke strofe gezongen wordt met: 
Ad primam!, Ad secundam!, Ad ter-
tiam!, Ad quartam!, … En de laatste 
strofe met: Ad ultimam!
• De eerste persoon meervoud 
tegenwoordige tijd van het latijn-
se ‘zitten’ (sedere) is sedēmus en 
niet sedimus. Wat soms wel gezegd 
wordt nadat de senior de corona 
vraagt te zitten met “omnes ad se-
des.”
• Corona betekent letterlijk kroon, 

maar tijdens een cantus 
betekent het eerder ‘de 
ronde’ ‘het geheel’, ‘de 
tafel en banken waar de 
mensen aanzitten.’
• Als je het woord ge-
vraagd hebt en je bent 
klaar met je toespraak, kan 
je eindigen met “Dixi” (“Ik 
heb gezegd.”)
• VRG heeft dit jaar 
de eerste cantus op 0,0% 
bier georganiseerd.
• De beiaardcantus 
in Leuven is de groot-
ste massacantus van 
Vlaanderen met 4004 
deelnemers in 2017.
• En ten laatste: Wist 
je dat in de uitgave van 
de Codex 2017 door het 
KVHV het lied ‘Leuvens 
Schoonheid’ per ongeluk 
verwijderd is? Het was de 
bedoeling een ander lied 
te schrappen, maar geen 
nood! In deze Palfijn kan 
jij zelf je eigen Leuvens 
Schoonheid uitknippen 
waarmee je je codex kan 
vervolledigen.

Wat iedereen zingt, 
maar niemand weet

De liederen uit de codex bevatten 
woorden, namen of referenties die 
vaak terugslaan op het klassieke 
studentenleven. Een mooi voor-
beeld is ‘De rolders in de nacht’ 
(234). In strofe drie bezingen we 
ene Marraine met een café waar er 
‘overlest bagaar’ was. Marraine hield 
tot 1968 een café open op de Oude 
Markt in een huis dat Adam en Eva 
heet. Ze werd in de geschiedenis als 
de moeder van de Vlaamse studen-
ten gezien. “Haar boezem was een 
klaagmuur voor vele studenten”. 
Het is niet enkel Marraine dat in-
teressant is aan ‘rolders in de nacht’. 
Andere woorden zijn zeker ook de 
aandacht waard. Zo zit er in de titel 
het woord rolders. Rolders oftewel 
een rolling is een kroegentocht. In 
de laatste strofe staat het woord 
piert wat overgeven betekent. Een 
van de meer voorkomende woorden 
uit de codex met een betekenis uit 
het studentenleven is een pandoer. 
Dat is een politieagent, een woord 
dat heden ten dage vergelijkbaar is 
met ‘flikken’.

Een ander lied dat vaak gezongen 
wordt met meer in dan het lijkt, is 
‘Ach lieflijke meisjes’ (257). In de 
tweede strofe staat geschreven dat 
een schacht gedoopt werd en voor 
het eerst Jack-Op dronk. Jack-Op 
is een bier dat gebrouwen werd in 
Werchter tot 1965 en heel populair 
was onder de studenten. AB-InBev 
heeft daarna productie overgeno-
men met zelfs even een korte stop 
van productie een paar jaar geleden. 
Nu wordt het bier door brouwerij 
Frank Boon in kleine hoeveelheden 
gebrouwen. Zo’n 20 000 flesjes die 
vooral verspreid worden onder han-
delaar in en rond Werchter.

'Sarie Marais' (437) is een liedje 
dat zo goed als elke cantus gezongen 
wordt, maar waarvan veel woorden 
niet gekend zijn. Het lied gaat ver-
moedelijk over een Zuid-Afrikaanse 
dame Sarie Maré, de titel Sarie 
Marais zou ontstaan zijn wegens een 
drukfout en daarom zingen we de 
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De Afrikaanse Kameeldoorn, een boom waar Sarie dicht 
bij woonde volgens het lied Sarie Marais. Hoewel het 
waarschijnlijk om doornstruiken ging in plaats van een boom.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vachellia_erioloba

laatste S van Marais dus niet. 
Woorden en hun vertalingen die 

je misschien niet kende: mielies = 
maïs; doringboom = Afrikaanse 
Kameel doorn; Mooi rivier, Trans-
vaal, Upington en Grootrivier = 
geografische plaatsen in Zuid-
Afrika.

Krambambouli is nog zo’n po-
pulaire cantusschijf. Bij een cantus 
van Medica wordt vaak de uitleg 
gegeven over wat Krambambouli 
echt is. Dat komt omdat de eerste 
strofe begint met

“Krambambouli zo wordt geheten
Dat schuimend blond studentennat.”

 Die tekst doet vermoeden dat 
Krambambouli een bier is. Neen. 
Krambambouli is een brouwsel dat 
meer te vergelijken is met brande-
wijn. Ingrediënten zijn onder an-
dere rode wijn, graanjenever, rum 
en heel veel suiker. Bij het drinken 
van Krambambouli hoort ook een 
ceremonie waarna het lied wordt 
gezongen. Een leuk weetje over 
het lied Krambambouli is dat het 
origineel 102 strofes heeft, wat in 
de codex vermeld stond tot 2017.

Cantussen in 
andere steden

Het cantussen in de Vlaamse ste-
den loopt vrij gelijk met dat van 
Leuven, maar om iets te vinden 
dat vrij hard verschilt van Leuven 
moet je nog niet naar het buitenland 
gaan. Daarvoor moeten we 28km 
zuidwaarts richting Louvain-La-
Neuve. Hier is de betekenis van 
een cantus al drastisch verschillend. 
Een cantus is louter een zangavond. 
Niet meer, niet minder. De codex is 
de Petit Bitu. Opmerkelijk is dat er 
in de Petit Bitu enkel liedjes staan. 

Wat verschilt met de Leuvense stu-
dentencodex waarin we de blauwe 
bladzijden hebben met de regeltjes 
en de eerste 229 bladzijden hebben 
gevuld met club- en kringliederen.

Er zijn veel minder regels op de 
cantus en het verloopt minder ge-
structureerd dan bij ons. Om een 
beeld te schetsen: de opbouw van 
praeses of senior die de cantus voor-
zit is niet zo strikt als bij ons. Een 
cirkel mensen die zingen en zelf al-
lemaal liedjes voorstellen waarbij de 
praeses slechts een rol als opzichter 
heeft (zodat niets uit de hand loopt), 
valt perfect onder de term cantus. 
Maar vergis je niet, na een cantus 
in Louvain-la-Neuve is nuchter zijn 
ook niet de gang van zaken. Bekijk 
het cantussen daar dus meer zoals 
een chiro-avond.

⟐ RVR & TV
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RubriekInterview Arno Cuvry: Norovirus meets 
Zebravis

Het mensenlijke norovirus (HuNoV) is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak 
van gastroenteritis. Het raakt mensen van alle leeftijdsgroepen en resulteert in 700 
miljoen infecties en 219 000 doden per jaar. Arno Cuvry (25) is een PHD student die 
mee onderzoek doet naar het norovirus bij zebravissen. 

Dag Arno, kan je jezelf even voorstel-
len?

Ik ben Arno Cuvry, 25 jaar, afgestu-
deerd in het academiejaar ’17-’18. Ik 
heb de master of Biomedical Sciences 
gedaan, wat eigenlijk de Engelstalige 
onderzoeksmaster is. Ik ben afkomstig 
uit Tremelo en woon nu officieel sinds 
oktober in Leuven. Ik heb ook vele jaren 
versleten bij Medica. (lacht)

Onderzoek
Hoe ben je terecht gekomen in de 
onderzoeks wereld? Hoe heb je die 
keuze gemaakt?

Ik heb zelf ook redelijk hard getwijfeld 
bij het kiezen van mijn master. 
Ik heb getwijfeld om de master Voeding 
te doen, omdat ik dat toch wel heel in-
teressant vond. Maar uiteindelijk door 
te babbelen met ouderejaars die al een 
master hadden gedaan of bezig waren 
met hun master heb ik toch gekozen 
voor de Engelstalige omdat die een iets 
breder veld openhoudt om daarna iets 
verder te doen. En Engelstalig omdat 
het onderzoek in het Engels is, dus dan 
is het ook makkelijker om het direct in 
die taal te leren. 
Je hebt eigenlijk drie masters, de kli-
nische, de basis en translationele en 
dan nog wat toegepaste dingen zoals 
forensische, voeding of management. 
De Engelstalige master is eigenlijk de 
Engelse versie van de Nederlandse on-
derzoeksmaster.

Heb je dan gekozen voor de 
Engelstalige met het oog op naar het 

buitenland gaan?

Niet persé. Alle papers zijn toch in het 
Engels en het is veel makkelijker de ter-
men die gangbaar zijn in het Engels ook 
meteen in het Engels te leren dan dat je 
teksten in het Nederlands leest met af 
en toe een Engels woordje ertussen of 
vertalingen. Zeker nu ook in het lab is 
het altijd in het Engels en ik merk ook 
dat het moeilijker is wetenschappelijke 
dingen in het Nederlands te formuleren.

Je hebt nu je eerste onderzoek gedaan. 
Is dat hetgeen wat je verder wilt doen 
naar de toekomst toe?

Dat is moeilijk te zeggen, want ik ben 
eigenlijk aangekomen in dat lab wan-
neer de paper al aan het landen was, 
ik heb dus vooral de goede momenten 
meegemaakt, de laatste dingen van het 
schrijven en de leuke experimenten. 

Maar er is wel een hele tocht aan voor-
af gegaan. Ik wil het niet weten… Alé 
ik weet het wel. (lacht) Hoeveel keer 
het is teruggekomen of ze het hebben 
moeten uitstellen om in te dienen of 
een aanpak hebben moeten veranderen, 
het is gewoon zoveel gezever dat erbij 
komt kijken en dat is vermoeiend. Dus 
het is fijn als het er uiteindelijk is, maar 
het is gewoon een hele moeite om daar 
te geraken. 
Ik weet dus niet of ik dat heel mijn le-
ven zou willen doen, puur omdat daar 
zoveel frustratie bij komt  kijken. 

We vroegen ons af hoe de onderzoeks-
groep gevormd is?

Het lab waar ik in zit is Virologie en 
Chemotherapie binnen het departe-
ment Microbiologie, Immunologie en 
Transplantaties. Binnen het lab heb je 
nog verschillende onderzoeksgroepen 

Arno injecteert zebravissen in het labo  
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waar telkens een professor aan het hoofd 
staat. ik zit in de groep van Johan Neyts. 
Het is een lab dat gefocust is op pen-
tivirals antivirals, dus nieuwe genees-
middelen tegen RNA-virussen en onder 
Johan heb je een stuk of vier postdoc’s 
die elk een groepje leiden op een spe-
cifiek virus. Ik zit in het norovirusteam 
en daar zitten we met twee technicians 
en drie PhD studenten geleid door een 
postdoc. Zo is het dus opgedeeld. 
In principe is de groep van Johan Neyts 
degene waar ik het meeste contact mee 
heb en in totaal zijn dat wel 40 tot 50 
mensen. Dus in vergelijking met an-
dere labs is dat al redelijk groot. Hoe 
ik daarbij gesukkeld ben? In de eerste 
master heb je labrotaties, dan kan je drie 
keer vijf weken ergens een lab gaan mee-
volgen en daarbij heb ik in het lab van 
neurobiologie voor het eerst gewerkt 
met zebravis embryo’s. Dat vond ik wel 
heel interessant, dus heb ik ook een the-
sis gekozen die daarmee te maken had, 
zijnde de zebravissen met het norovi-
rus. Ik ben daar vervolgens mijn master 
thesis gaan doen en aangezien ik het er 
wel leuk vond en zij wel tevreden waren 
van mijn werk heb ik gevraagd of ik kon 
blijven in een PhD.

Onze volgende vraag is hoe jullie bij 
dit onderwerp zijn gekomen, maar 
aangezien je pas later bent aangesloten 
heb je zelf niet deelgenomen aan dat 
proces. Weet je hoe ze op het onder-
werp zijn gekomen?

Ik ben erbij gekomen in 2017. Maar ik 
ken het verhaal van hoe ze erop zijn 
gekomen, want iedereen vraagt hoe je 
erop komt om het norovirus in zebra-
vissen te steken. (lacht) 
Mijn postdoc was op een of andere 
workshop over creatief denken of iets 
in die aard en daar was iemand anders 
van een ander zebravis lab die focust op 
epilepsie. Ze waren aan de praat geraakt 
en dachten ‘waarom proberen we niet 
eens een norovirus in een zebravis te 
steken’, want voor bijvoorbeeld hepatitis 
c en influenza zijn er al zebravis model-
len bevestigd en gepubliceerd. Dus een 
zebravismodel voor menselijke virussen 
was niet iets compleets out of the blue. 

Ze hebben dat dan maar geprobeerd en 
dat werkte. Zo is de bal aan het rollen 
gegaan… en nu zijn we ook echt alle 
soorten virussen in vissen aan het ste-
ken om te zien of het werkt.

Je bent nu dan ook bezig met dat soort 
onderzoeken?

Ik ga algemeen blijven, want ik mag 
niet specifiek zeggen wat ik doe, maar 
het probleem met het norovirus is dat 
daar geen celmodellen voor zijn en 
celmodellen zijn het makkelijkst om 
mee te werken.  Een andere oplossing 
is het muismodel, maar dat is er ook 
niet, althans niet voor het menselijke 
norovirus. Dus we weten er eigenlijk 
niet zoveel van. Mijn werk gaat voor-
al inhouden om aan de hand van de 
zebravissen te begrijpen hoe de noro-
virusziekte werkt, de pathologie, de 
biologie en uiteindelijk hoe men dat 
kan vertalen naar de mens.

Hoeveel tijd heb je eigenlijk besteed 
aan het onderzoek? Hoe ziet jouw 
dagindeling eruit?

Ik ben eerder een ochtendmens, dus 
meestal ben ik in het lab tussen half 
9 en 9 uur. Ja we hebben vrij flexibele 
uren, we moeten gewoon zorgen dat 
we ons werk afkrijgen. Meestal werk 
ik dan tot half 6-6u, zoiets. Hoeveel tijd 
ik eraan besteed hangt af van dag tot 
dag. Bijvoorbeeld maandag en vrijdag 
zijn heel drukke dagen omdat we dan 
veel visexperimenten doen. De dagen 
daartussen is dan vooral voorbereidend 
werk of data-analyse, zowat alle kleine 
werkjes die vaak veel te lang blijven lig-
gen. Het aantal uren in het lab variëren 
heel veel, maar alles wat je doet staat 
wel in functie van het onderzoek.

Heb je ook weekendwerk?

Ja, dat is het probleem, die vissen die 
leven ook in het weekend. (lacht) Dus 
ik moet wel vaak in het weekend gaan, 
maar meestal is dat dan maar een half 
uurtje of een uurtje. 
We hebben ook fish care, een ander lab, 
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het lab voor moleculair bio-ont-
dekking (lab dat onderzoek doet 
naar epilipsie in zebravissen). Die 
hebben zelf veel aquaria staan, want 
wij hebben zelf geen aquaria en die 
tanken moeten gekuist worden en vissen 
moeten eten krijgen dus ik moet elke 
week drie uurtjes daarnaartoe om voor 
de vissen te zorgen.

Wat waren je verwachtingen voor 
aanvang van het onderzoek? Wat zijn 
de minder fijne kanten of supertoffe 
kanten die je misschien niet had zien 
aankomen?

De supertoffe kant is wanneer dingen 
lukken, want verbazingwekkend genoeg 
zijn er vaker dingen mislukt dan gelukt. 
Er zijn vaak kleine dingen die heel uw 
experiment omzeep kunnen helpen, 
vaak ook dingen waar we geen controle 
over hebben en dat is het meest frustre-
rend. Bijvoorbeeld we hebben een peri-
ode gehad waar we weinig eitjes hadden 
omdat de vissen gevoelig waren aan van 
alles en nog wat of als er werken zijn 
boven en de trillingen de vissen storen. 
Ik had een protocol en opeens werkte 
dat niet meer en dan bleek dat te liggen 
aan het feit dat ze de zoutoplossing in 
de tank hadden veranderd, waardoor de 
eitjes niet meer sterk genoeg waren en 
dan duurt dat twee maanden voordat je 
door hebt waar het aan ligt. Dan heb je 
ook de dingen die misgaan door je eigen 
domme schuld, die zijn niet zo frequent 
maar toch. Uiteindelijk heb je nog de 
dingen die mislopen zonder te weten 
waarom, maar dat is nog interessant om 
het dan te moeten uitzoeken. 
Ik vind de evolutie in vooral techni-
sche skills heel leuk. In het begin was 
ik bijvoorbeeld een hele dag zoet om 
100 vissen te injecteren, terwijl ik er nu 
400 zou kunnen doen op twee uur als ik 
wil, weliswaar met twee. De groeicurve 
is wel groot en dat is leuk om daarop 
te reflecteren.

Moet je soms naar het buitenland 
voor onderzoek of ben je van plan 
om naar het buitenland te gaan voor 
onderzoek?

Het is al een paar keer ter sprake ge-
komen, maar er worden heel vaak heel 
wilde ideeën naar voren gesmeten en 
dan wordt daar heel lang niks mee ge-
daan en sterft dat een stille dood. 
Maar de kans bestaat wel dat ik eens 
naar het buitenland zal moeten gaan 
in mijn PhD om daar iets te gaan doen. 
Ook congressen zijn meestal in het bui-
tenland, de interessante dan toch. 
Ik ben bijvoorbeeld afgelopen maand 
naar Sydney geweest voor mijn eerste 
congres. Dat is niet zo vanzelfsprekend 
want dat kost veel geld voor het lab na-
tuurlijk, maar dat was het Calici virus 
congres en Calici virus is de overkoe-
pelende familie van virussen waartoe 
noro behoort, dus voor mij was dat heel 
interessant om andere mensen te leren 
kennen die op hetzelfde virus werken 
als ik, maar dan vanuit andere invals-
hoeken. Het congres wordt maar om de 
drie jaar georganiseerd, dus vandaar dat 
het opportuun was om nu al te gaan. 
Dat was dus bijvoorbeeld een mooie 
kans om naar het buitenland te gaan 
in functie van het onderzoek.

De laatste vraag over de onderzoeks-
wereld. Heb jij er veel uitgeleerd? Wat 
zijn jouw tips voor studenten biome-
dische wetenschappen die graag in het 
onderzoek zouden willen gaan?

Heb ik er veel uit geleerd? Ja! Je beseft 
hoeveel dingen erbij komen kijken bij 
het publiceren van zo een paper. Als je 
dat leest lijkt alles logisch, maar daar-
achter lopen er veel wegen eerst dood 
om uiteindelijk het verhaal van u paper 
te vinden en dat is heel leerrijk. Ook 
het schrijven van zo een paper, ik ben 
niet zo een goeie schrijver dus hopelijk 
word ik daar nog beter in, is iets nieuws.  
Tips? Zoek absoluut iets dat u echt in-
teresseert, want anders ga je heel snel 
motivatie verliezen. Elke PhD student 
heeft dagen of weken waar je het kots-
beu bent en het niet meer ziet zitten en 

als je dan niet iets hebt dat u volledig 
ligt en waar je echt wel een passie 
voor hebt, is het makkelijk om in 
een neerwaartse spiraal te geraken. 
Vooralsnog ben ik nog altijd heel 

geïnteresseerd in mijn onderwerp, dus 
ik heb nog altijd een reden om elke 
ochtend uit mijn bed te komen (lacht).

Studie Biomedische 
Wetenschappen

Waarom heb jij gekozen voor deze 
studie? Welke waren jouw favoriete 
vakken en professoren?

Ik heb eerst een jaar bio-ingenieur ge-
daan, dus ik was al van in het begin 
geïnteresseerd in bio, maar heb om een 
of andere gekke reden voor bio-ingeni-
eur gekozen en daar had ik al heel snel 
door dat het ingenieur aspect absoluut 
niks voor mij was. Ik was zeer makke-
lijk geslaagd voor de biologie vakken en 
zeer makkelijk gebuisd voor wiskunde 
en fysica vakken. Dus dan ben ik naar 
de biomedische gegaan en daar heb ik 
wel echt mijn draai gevonden. 
Favoriete vakken? Ik heb vooral gekeken 
naar favoriete professoren, want favo-
riete vakken heb ik niet echt. 
Sowieso Professor Maes, ik denk niet 
dat die nu nog lesgeeft. De Guido, die 
gaf chemie in het eerste en tweede jaar 
en dat is gewoon een hele aangename en 
aanspreekbare Prof, die echt begaan is 
met zijn studenten en die zijn examens 
waren niet heel moeilijk (lacht). Paar 
maanden geleden was ik hem tegen-
gekomen in de gang op Gasthuisberg 
en die herkende me nog, dus even een 
babbeltje geslagen, dat was heel tof. 
Sowieso ook professor Swinnen, want 
hij is heel gemotiveerd in het les geven. 
Uiteindelijk nog een minder conventio-
nele, Huylebroeck, die geeft ontwikke-
lingsbiologie en dat is een hele intelli-
gente mens die absoluut weet waarover 
hij babbelt en dat ook heel enthousiast 
overbrengt. Dat is het moeilijkste vak 
van de hele bachelor, maar die brengt 
dat wel heel amusant. Ik denk niet dat ik 
vaak naar de les ben geweest, want dat 

Zoek absoluut iets wat 
je echt interesseert
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werd opgenomen (lacht), maar ik heb 
die wel echt leren appreciëren.

Wat is de grootste misvatting over de 
studie biomedische wetenschappen?

Ja (klapt in zijn handen). De klassieker 
is dat het geneeskunde afdankers zijn, 
wat initieel wel zo lijkt, want tussen eer-
ste en tweede bachelor is er een groot 
verschil in aantal studenten in de aula.  
Maar daarna heb je wel echt mensen 
die gepassioneerd zijn in wetenschap 
en als ik nu zie in hoeveel verschillende 
velden ik mensen ken die biomedische 
wetenschappen hebben gedaan… Ik 
zit dan wel nu in de labowereld, maar 
je kan immens veel richtingen uit, je 
kan naar consulting gaan, in het be-
leid stappen en voor de overheid gaan 
werken of in het management gaan. Je 
hebt wel echt een grote range waarin 
je terecht kunt komen en ik denk wel 
dat mensen nog vaak misvatten dat 
als je biomedische doet je de rest van 
je leven in een labo gaat werken. Dat 
ben ik bijvoorbeeld absoluut ook niet 
van plan, ik vind het nu nog leuk, maar 
ik plan in de toekomst ook om eerder 
richting het management te gaan.

Medica
Dan de logische vraag. Je hebt heel 
veel gedaan binnen medica: cantor, 
vice-praeses, feestverantwoordelijke, 
zamoverantwoordelijke en jaarverant-
woordelijke. Hoe heb je het ervaren 
om bij Medica te zitten en wat heb je 
er allemaal uit geleerd?

Het ding is dat ik heel toevallig in 
Medica ben gerold. Het nadeel van 
eerst een jaar bio-ingenieur te hebben 
gedaan en dan pas biomedische is dat 
je terechtkomt bij jongere mensen en 
dan was ik nogal op mijn eigen. Ik had 
me dan aangemeld om te helpen bij het 
voetbalploegje voor interjaarcompeti-
ties en vandaaruit ben ik in de jaarraad 
gerold. Zo ben ik dan in contact geko-
men met Medica. Ik wilde dan wel iets 
meer doen, dus ben ik in werkgroep 
feest gegaan, toen waren er nog werk-
groepen in die tijd. In de zomer bleek 

de feestverantwoordelijke te stoppen 
en vroegen ze me of ik dat niet wou 
worden. Ik had echt geen flauw idee 
wat dat inhield, maar dacht ‘oke laten 
we dat maar doen’. Ik ben dan in mijn 
tweede jaar biomedische feestverant-
woordelijke geworden, wat wel echt 
(lacht) way over my head was (lacht). 
Maar dan leer je wel echt immens veel 
mensen kennen en van daaruit ben ik 
verder gegaan. 
En eruit geleerd? Heel veel! Omgaan 
met stress, omgaan met weinig slaap, 
hoe je de dingen aanpakt, samenwerken 
met andere mensen, samen afzien. De 
dingen die je eruit leert zijn echt amper 
te beschrijven en hoe vaak je ook denkt 
‘waarom doe ik dit nu’, want de mensen 
appreciëren wel niet altijd wat je alle-
maal doet, op het einde van de rit ben 
ik zeer blij dat ik het gedaan heb en ik 
zou het zo opnieuw doen. Ik heb ook 
veel vrienden voor het leven gemaakt.

Een beste herinnering?

In mijn tweede jaar, mijn jaar als feest-
verantwoordelijke, mochten we op 
budget van Lipton een TD organiseren 
nadat we de Big Splash hadden gewon-
nen (een waterballonengevecht).  We 
hadden dus grote namen laten komen 
en veel gratis drank weggegeven. Ik was 
toen ook nog maar twee maanden feest-
verantwoordelijke en wist absoluut niet 
wat ik deed, maar het feit dat we dat 
hebben kunnen doen… Dat is echt een 
topherinnering. Verder mijn kernraad 
jaar was sowieso ook memorabel. 

Zou je het andere studenten  aanraden?

Zeker weten! Zeker nu met de hervor-
mingen is het veel makkelijker om vrij-
blijvend kennis te maken met Medica 
en te ontdekken wat je leuk vindt 
zonder meteen vastgepind te worden 
in een werkgroep waar je nooit meer 
uitgeraakt. Daarom zou ik het aanraden 
om eens een cursusdienst shiftje op te 
nemen, te komen tappen achter de bar 
of mee te schrijven aan Akuut. U liefde 
voor Medica groeit heel snel, zo heb ik 
dat toch ervaren, dus ik kan het alleen 
maar aanraden!

De kalmte kan u redden

In 2018 nam je deel aan de quiz “de 
kalmte kan u redden”, hoe was die 
ervaring? Heb jij goede tips tegen 
stressbestendigheid?

Als je de aflevering hebt gezien besef 
je dat ik dat gewonnen heb vooral op 
chance en niet echt op kunde, want 
mijn hartslag was immens veel in het 
rood dus zo rustig was ik niet (lacht). 
Maar het was wel een topervaring, want 
het gebeurt niet elke dag dat je meedoet 
aan een tv-productie. 
Wat stressbestendigheid betreft, plan-
nen. Ik was nooit de beste student, maar 
ik wist wel altijd wat ik gedaan moest 
krijgen op een dag om op het einde 
van de rit alle examens te slagen. Dus 
ik denk dat een planning wel belangrijk 
is, vooral een realistische planning. Ik 
hoor vaak mensen na dag 1 al zeggen 
dat ze niet meer op schema zitten, dan 
heb je dus echt geen realistische plan-
ning opgesteld (lacht).

Heb je bekendheid verworven na je 
deelname?

De dag dat het was uitgezonden zat ik 
in de alma en toen is er wel een jongen 
die ik absoluut niet kende naar me toe 
gekomen om me proficiat te wensen 
en toen dacht ik ‘is dat hoe het voelt 
om bekend te zijn?’ . Mijn deelname 
is ook voorgekomen in een vraag van 
Blokken. Dat was wel een mooie  extra.

⟐ YV en SV
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Actua

P. Mullie in Gezondheidenwetenschap.be (15 oktober 2019)

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/beschermen-tatoeages-het-lichaam-tegen-infecties 

Helpt een tatoeage je lichaam 

om infecties te voorkomen?

Onderzoekers aan de universiteit van Alabama beweren dat je lichaam weer-

baarder is tegen infecties als je meerdere tatoeages hebt. Ze gingen na wat het 

effect is van het hebben van tatoeages op je immuunsysteem. Meer specifiek 

keken de onderzoekers naar de hoeveelheid immunoglobuline A (IgA) in 

het speeksel van de deelnemers. Er werd vastgesteld dat personen met veel 

tatoeages een sterker immuunsysteem hebben. Dit kan verklaard worden 

doordat je immuunsysteem geprikkeld wordt als reactie op de inkt telkens 

je een tatoeage laat zetten. Wanneer je immuunsysteem sterker is, zal je 

lichaam weerbaarder zijn tegen infecties, zoals bijvoorbeeld een verkoudheid.

P. Mullie in Gezondheidenwetenschap.be (7 oktober 2019)https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/leef-je-minder-lang-als-je-weinig-slaapt

Verkort weinig slaap je leven?Als student kan het wel eens voorvallen dat je slaap moet wijken voor andere 
dingen. Voortaan zorg je toch best dat je voldoende slaapt. Uit een Amerikaans 
onderzoek blijkt namelijk dat minder dan 6 uur slapen je risico op overlijden 
aan hartaandoeningen of kanker kan verdubbelen of zelfs verdrievoudigen, 
vooral als je aan een chronische aandoening lijdt. 1654 deelnemers tussen 
20 en 74 jaar oud werden 19 jaar lang opgevolgd. De onderzoekers stelden 
vast dat 40% van de korte slapers tijdens de opvolging overleden waren, 
tegenover 22% van de lange slapers. De sterftecijfers voor de deelnemers 
met hypertensie of diabetes waren dubbel zo hoog bij de korte slapers in 
vergelijking met de lange slapers en zelfs driemaal hoger voor mensen met 
een hartaandoening of beroerte. Conclusie: Minder dan 6 uur per nacht 
slapen is dus een belangrijke risicofactor voor vroegtijdig overlijden. 

Biomedische in het nieuws
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P. Mullie in Gezondheidenwetenschap.be (24 september 2019). 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/blijven-de-hersenen-van-theedrinkers-langer-jong

Houdt thee je hersenen jong?

Een groep wetenschappers van de universiteiten van Singapore, Cambridge 

en Essex onderzochten of theedrinken een invloed heeft op de werking van 

de hersenen. In het verleden werd reeds aangetoond dat thee catechines 

bevat, stoffen die een gunstige werking zouden kunnen hebben op de her-

senen. Op de hersenscans van deelnemers die minstens 4 tassen thee per 

week drinken, waren betere verbindingen te zien tussen de verschillende 

gebieden van het brein. Die verbindingen zouden eveneens de werking van 

de hersenen verbeteren. Regelmatig een theetje drinken kan het brein dus 

langer jong houden!

"Voor het eerst kondigt farmaceut geneesmiddel tegen alzheimer aan." Demorgen.be (23 oktober 2019)
https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/voor-het-eerst-kondigt-farmaceut-geneesmiddel-tegen-alzheimer-aan~bc97f449/

Eerste geneesmiddel tegen AlzheimerWereldwijd lijden ongeveer 20 miljoen mensen aan Alzheimer. Biogen, een 
Amerikaans farmaceutisch bedrijf, beweert nu het eerste geneesmiddel tegen 
de ziekte gevonden te hebben. Aducanumab is een passieve vaccinatie. Het 
medicijn wordt via een infuus in de elleboogplooi toegediend en verplaatst 
zich dan naar de hersenen. Daar bindt het zich aan de samengeklonterde 
amyloïd-eiwitten, die een rol spelen bij het ontstaan van Alzheimer. Het 
middel helpt zo het immuunsysteem om de eiwitten op te ruimen. De voor-
lopige resultaten waren niet zo veelbelovend, maar uit de analyses van alle 
resultaten bleek wel degelijk dat patiënten met een hoge dosering van het 
middel minder snel achteruitgaan op zaken zoals geheugen, taal en dagda-
gelijkse taken. Biogen dient nu een aanvraag in bij de Amerikaanse genees-
middelenautoriteit FDA om toestemming te vragen aducanumab volgend 
jaar op de markt te brengen.
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Love
Welk liefdesleven past bij 

jou?
Wat doe jij het liefst op een vrije avond?
A: Het leven is te kort om nuchter te blijven!
B: Etentje met vrienden, meeting, film kijken, reis rond de 
wereld… Waarom gaat de tijd zo snel?!!!
C: Heel de avond lang spoonen met een romantische film 
op de achtergrond.

Wat is je favoriete film?
A: The wolf of Wall Street
B: Frozen
C: The Notebook

Wat is je beste openingszin?
A: Ik doe niet aan openingszinnen, ik doe ze meteen binnen.
B: Ik doe niet aan openingszinnen, daar heb ik geen tijd voor.
C: Ik doe niet aan openingszinnen, want ik heb al een lief.

Welk liedje verkies je?
A: Potentie, Stefan en Sean ft. Bram Krikke
B: Do it myself, Russ
C: I will always love you, Whitney Houston

Waar wil je deze zomer op vakantie gaan?
A: Ibiza
B: Colombia
C: Parijs

Wat is je favoriete outfit?
A: Hoe minder kleren, hoe beter.
B: Het eerste wat ik in mijn kast tegenkom. Geen tijd om 
hierover na te denken.
C: Trouwkleed/kostuum

Meestal A: Het tinderleven doet je zweven
Jij bent overduidelijk nog niet klaar voor een vaste relatie. Maar geen nood, er zijn opties genoeg: zoek je een friend with 
benefits, scharrel iemand op in Doc’s Bar of Tinder er op los. Kortom: Sla je vleugels uit en doe gewoon waar je zin in hebt.
Levensmotto: Single and ready to flamingle!
Meestal B: Zonder lief, nooit meer depressief
Liefde, wat is dat? Jouw leven is momenteel veel te druk om je bezig te houden met een lief. Je bent super ambitieus en 
iemand anders die je aandacht voortdurend opeist, past nu eenmaal niet binnen dat plaatje.
Levensmotto: I’m trying to be awesome today, but I’m exhausted from being so freaking awesome yesterday.
Meestal C: Voor eeuwig samen, makkelijker dan het toelatingsexamen
Jij herinnert je waarschijnlijk zelfs de laatste keer niet meer dat je nog single was. Je snakt naar de liefde en geborgenheid die 
een relatie je kan bieden. Daarom rol je ook van de ene lange relatie in de volgende. Je negeert alle red flags die je tegenkomt 
en doet er alles aan om toch maar niet single door het leven te moeten gaan.
Levensmotto: You’ve stolen a pizza my heart!
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Wedstrijd

1. Welke studie heeft professor De Hoon als eerste gestudeerd? 
2. Medica had op de 24 urenloop de beste .... ?
3. Professor De Hoon is staflid van het Centrum Klinische .... ?
4. Voor wat staat de P in POC? 
5. Welke passieve vaccinatie zou een eerste geneesmiddel kunnen zijn tegen Alzheimer?
6. Welke professor leidt de onderzoeksgroep van Arno Cuvry? 
7. Welke woord in het cantusliedje 'De rolders in de nacht' betekent 'overgeven'? 
8. Welk overheerlijk recept heeft Lien Vrijders voor Palfijn gemaakt? 
9. Er werd vastgesteld dat mensen met veel ... een sterker immuunsysteem hebben. 
10. Hoe wordt de Studentenraad in de volksmond genoemd? 
11. Welk congres heeft Arno Cuvry bijgewoond in Sydney?
12. Voor welk Latijns woord staat de V die je maakt met je handen als je iets wilt zeggen op een cantus?

Win cinematickets!
Heb jij Palfijn aandachtig doorgelezen? Dan zouden onderstaande vragen 
makkelijk moeten zijn! 
Vul het rooster in en ontdek het verticale woord. Stuur het juiste antwoord 
door naar communicatie@medica.be voor 6 december en maak kans op een 
cinema ZED duoticket! 
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HH

Hashiwokakero
Ook wel bruggen bouwen genoemd. De puzzel bestaat uit een serie eilanden (cirkels) met in elk eiland een nummer. 
De bedoeling is lijnen te trekken tussen deze eilanden zodat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: · Elke lijn 
verbindt twee 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 dat eiland · Ieder eiland moet vanuit ieder ander eiland bereikbaar zijn; dat wil zeggen: de eilanden 
vormen één enkele groep.
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Ontspanning

Spelletjes

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

©Jeroom



Liefste lezers van Palfijn,

Hopelijk hebben wij jullie opnieuw kunnen boeien met interessante artikels. Het maken van een 
Palfijn is immers een heus karwij. Daarom bedank ik graag alle medewerkers, in het specifiek 
mijn unitleden Yasmine, Tom, Karolien en Ruben, en Palfijnmedewerkers Tibo en Celine. 
Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Samen delen wij een passie voor Communicatie en 
voor Medica. Ik ben enorm blij dat ik deel mag uitmaken van deze fantastische vriendengroep.

Wil jij volgend semester graag meehelpen? Aarzel niet en stuur nu al een mailtje naar 
communicatie@medica.be !

Groetjes,
Sara, Coco 2.0


