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Beste Medicaners

Als dit tekstje jullie bereikt, betekent het dat de post deze editie van Palfijn 
braaf in jullie brievenbus heeft gebracht. Ook voor ons is dit toch een  unicum. 
We zijn dan ook heel gelukkig dat we de mogelijkheid hadden om ons geliefde 
magazine tot bij jullie te krijgen.

Met een gemengd, doch trots gevoel kijk ik terug op het tweede semester. 
Naarmate de weken vorderen in mijn kot, wordt het me steeds duidelijker 
dat ons 65ste werkingsjaar op vlak van activiteiten in mineur zal eindigen. Het 
is een oprecht jammere zaak, maar er zijn belangrijkere katten te geselen. Ik 
hoop dat iedereen gezond is en ik betuig vanuit Medica onze steun aan zij 
die getroffen zijn door het virus.

Medica heeft sinds maart echter niet stilgestaan. Onderwijs stopt  immers 
nooit. Dat is me nog zoveel duidelijker geworden in deze isolatie. Aanpassingen 
van evaluatievormen, wat er met de vele klinische stages moest gebeuren, de 
overgang naar online onderwijs, enz. Hierbij zorgen wij ervoor dat de stem 
van de studenten meegenomen wordt en dat jullie vertegenwoordigd worden 
op de manier die jullie verdienen. Laten we zeggen dat ik ondertussen een 
echte Zoom/Skype-meester ben. 

Het aankomende einde van mijn Medica-carrière valt me toch wel zwaar. 
Medica heeft zich genesteld in mijn hart. Het heeft me ervaringen opgele-
verd waar ik binnen vele jaren met veel plezier aan terug zal denken. Ik heb 
vrienden voor het leven gemaakt en me ontplooit op de meest uiteenlopende 
activiteiten. Ik kan het iedereen aanraden die iets extra zoekt naast zijn 
of haar studies. 

Tot slot zou ik graag iedereen in deze grote Medica-familie  willen 
bedanken en jullie van harte een goede blok en vruchtbare 
examenperiode toewensen. Van mijn dagelijks bestuur, de 
teamcoördinatoren, alle praesidiumleden, de vele project-
medewerkers tot de sympathisanten. Ondanks deze tijden, 
was het een jaar om u tegen te zeggen en dat was 
enkel mogelijk door jullie inzet en hulp. Graag wens 
ik Gitte en haar team hetzelfde toe, zonder de 
COVID-19 pandemie natuurlijk.

Alexander  (virtueel) out!

Alexander Deprez
Praeses ‘19 - ‘20

Beste Medicaners, beste sympathisanten

Eerst en vooral bedankt om deze uitzonderlijke editie van Palfijn 
in huis te halen! Unit Communicatie heeft weer eens puik werk 

geleverd ondanks de niet zo gemakkelijke omstandig heden. Ik zou 
zeggen: neem er een lekker drankje bij, zet je comfortabel in de zetel 

en geniet vooral van deze interessante lectuur.

Ik hoop dat iedereen in deze bewogen tijden toch zijn stukje rust en  ontspanning 
heeft kunnen vinden. Het zijn geen gewone omstandigheden maar hopelijk komt 

iedereen, ook Medica, er sterker dan ooit uit. Probeer zeker ook wat nieuwe dingen 
als je wat tijd over hebt in de quarantaine! Ik heb alvast een echte keukenprinses 

ontdekt in mezelf en mijn huisgenoten zijn omgetoverd tot professionele fijnproevers 
voor allerlei soorten gerechten.

Dat we niet al onze plannen voor dit werkingsjaar hebben kunnen waarmaken is geen  geheim 
meer. Met veel pijn in ons hart zijn de evenementen van voorbije weken geannuleerd en is het kring-

leven even op pauze gezet. Toch kan ik met veel voldoening en een lach op mijn gezicht terugblikken 
op de activiteiten die al zijn gepasseerd, gaande van de tofste donderdagfeestjes tot een prachtig APC. 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik iedereen die zich met veel enthousiasme, passie en liefde heeft ingezet 
voor Medica wil bedanken voor het voorbije jaar. Jullie hebben er iets uitzonderlijk van gemaakt, iets bijzonder 

en iets met onze eigenste Ignite-touch. Daarnaast is er iemand die een extra bloemetje verdient: Alexander, het 
was me een genoegen om de Vice bij jouw Praeses te zijn!

Ongeveer een jaar geleden begon voor onze kiesploeg dit geweldig avontuur. Met de naderende examens en einde 
van het academiejaar is het nu stilaan aan de nieuwe ploeg om de fakkel van ons over te nemen. Ik wens hen alvast veel 

succes met hun eigen Medica-avontuur en hoop dat ze er minstens even hard van zullen genieten als wij hebben gedaan.

Vice-praeses ex, Medica-pensioen in!

Stay safe,

Emilia Bialek
Vice-praeses ‘19-‘20

Team Praeses 
aan het woord



1988
Net voor hun gro-

te doorbraak boekt 
Medica Dire Straits 
voor een  optreden op 
het Sint-Jacobsplein. 
Tussen boeking en op-
treden wordt de band 
gigantisch populair 
en  volgens de legende 
zou Medica met de 
winst van dit concert 
Doc’s bar hebben aan-
gekocht. Echter, het 
geld voor ons huidige 
gebouw kwam er door 
hard werken en goed 
sparen. Afgebeeld 
staat één van de vele 
verbouwingen die 
onze fakbar doorheen 
de jaren onderging.

1990
In 1990 staat LBK aan de wieg van het 

allereerste Bloedserieusproject. Destijds 
lokt het evenenement 1300 bloedgevers en 
is er een afsluitende happening met onder 
 andere Raymond van het Groenewoud, Hugo 
Matthysen & De Bonen en de LSP-band. Vier 
jaar later springt ook Medica op de kar en 
spreidt het initiatief zich uit naar andere 
studenten steden. Bloedserieus is vandaag 
de dag een onafhankelijke, bevriende orga-
nisatie die jaarlijks meer dan 15.000 zakjes 
bloed aftapt.
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RubriekLustrum Medica 65
Een blik op het verleden

1942
Het tijdschrift 

Palfijn vindt zijn 
oorsprong al in 
1942. Op dat mo-
ment is de uitgave een 
samen werking tussen de drie 
grootste vertegenwoordigers 
van de student geneeskunde: 
Taal en Kennis, de Sint-Lucas 
Gilde en de kring Pteron. Na de 
 oprichting van Medica doven 
deze drie  verenigingen uit. In 
1956 wordt de productie van 
Palfijn overgenomen door onze 
kersverse kring. Op de foto zien 
we een portret van Jan Palfijn, 
een Vlaamse verloskundige naar 
wie het tijdschrift vernoemd is.

1954
Reeds in 1884 was er sprake van 

studenten vertegenwoordiging  onder 
de naam van het Geneeskundig 
Genootschap. In de eerste helft 
van de 20e eeuw ontfermden zich 
over de student geneeskunde  echter 
meerdere, erg diverse verenigingen. 
Het duurde tot 1954 alvorens een 
eigen faculteitskring Medica het 
levenslicht zag. Eerste praeses Rik 
Vandekerckhove, later minister van 
wetenschapsbeleid, gaf zo gestalte 
aan een concrete kringwerking voor 

en door studenten 
van de Faculteit 
Geneeskunde. .

1970
De bekendste en 

populairste sport-
klassieker onder 
 studenten is wellicht de 24 urenloop. Menig faculteitskring 
en vereniging strijdt hier ieder jaar om het hoogste aantal 
rondjes van 530 meter op de looppiste van het sportkot. De 
allereerste editie werd in 1970 georganiseerd door VTK, was 
erg kleinschalig en duurde slechts 12 uur. Doorheen de ge-
schiedenis kenmerkt Medica zich als een geduchte subtopper 
maar het klimt nooit hoger dan de derde plaats.

1984
Ter ere van het 30-jarige bestaan van Medica 

worden in 1984 een reeks voordrachten met 
 bekende sprekers georganiseerd. Prof. Christian 
de Duve, Nobelprijswinnaar en voormalig 
student aan de  Leuvense  faculteit genees-
kunde, geeft op 25 oktober een lezing over het 

 lysosoom. Hieruit blijkt 
dat het, toen slechts 35 jaar 
oude celdeeltje, betrokken 
is bij verschillende ziekte-
beelden en een rol kan 
spelen in enkele veelbe-
lovende kankertherapieën. 
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1994
Voor het 40e jubileum wordt 

o.a. een “Grooten Cantus” geor-
ganiseerd. Ticketprijs bedroeg 
toen omgerekend 6.20 euro, een 
toenmalige stuntprijs of een ge-
nadeloos bewijs van de inflatie?

2000
Deze kroegentocht, ontstaan uit 

een samenwerking tussen de groot-
ste kringen van Leuven, is een 
mooi voorbeeld van de rijkdom van 
 studentikoos Leuven.  In het thema 
'FAKts of History', weerspiegelde elk 
studenten café een bepaalde periode 
uit de  geschiedenis. Het overleg bracht 
destijds de verschillende fakbars 
 samen om, naast de fakbartocht, ook 
verschillen in aanpak te bespreken.

2015
Medica’s DJ-

booth is voor 
 velen van ons niet 
weg te  denken 
uit Doc’s bar. Als 
de nood hoog 
is, is de redding 
nabij:  sinds 
2015 zorgt onze 
 ambulance voor 
levens reddende 
 muzikale life 
 support.

Een blik voor-
uit…

Ook in tijden van 
 #medicarantaine staat 
Medica paraat voor 
zijn leden. We weten 
niet wat de toekomst 
brengt maar zijn er 
van overtuigd dat 
er nog vele mooie 
Medica-jaren zullen 

volgen!

1994
“Milieu-activisme, doemdenkerij of 

reële noodzaak?” Ook 25 jaar geleden 
was klimaat verandering een hot topic. 
In het kader van de VTK-milieuweek 
organiseren Medica en VTK een debat 
waar enkele gerespecteerde sprekers 
op zoek gaan naar een antwoord.

1996
Vandaag de dag is 

het ingangs examen 
genees kunde een 
gekende horde die 
elke toekomstige 
arts moet nemen. 
Onder de Leuvense 
student heerste er 
in 1996 echter veel 
tegen stand tegen 
de invoering van 
de  contingentering. 
Gehuld in witte labo-
jassen  protesteren de 
artsen in spé  tegen 
de contro versiële 
beslissing van de 
overheid.

2009      
In 2009 zet Medica een resem 

Vlaamse artiesten op de plan-
ken. Grote namen zijn onder 
andere Bart Peeters, Raymond 
van het Groenenwoud en Bert 
Gabriëls. Kortom, een week ge-
vuld met film, muziek en come-
dy, spetterend afgesloten door 
niemand minder dan Milk Inc.!

1996-1999
Ook 20 jaar ge-

leden waren the-
ma-avonden niet 
weg te denken uit 
Doc’s. Van klassie-
kers zoals Mexican 
Night of een foam 
party tot optredens 
van de sterren van 
weleer: Eddy Wally, 
Lucy Loes…

Medica 65
Een blik op het verleden



Beste Medicus,

Of het nu tijdens je stageperiode is of binnenkort, 
in de strijd tegen het coronavirus sta jij vooraan 
in de frontlinie. Jouw zorgen en inspanningen die 
je levert voor onze volksgezondheid ontgaan ons 
niet. Integendeel, wij zijn vol trots en bewonde-
ring. Ons team bij Van Havermaet zegt dan ook: 
dankuwel, oprecht en vanuit ons hart. 

Daarom laten we je graag weten dat we steeds ter 
beschikking staan, mocht je assistentie zoeken bij 
een juridische, economische of fiscale kwestie. 

Geef ons een seintje en we helpen je graag ver-
der, door deze coronacrisis en ook voor je toe-
komst. Jij zorgt namelijk voor de onze.

Wij danken je.

MEDICI
@VAN HAVERMAET

VOORKOMEN IS
BETER DAN

GENEZEN
medici@vanhavermaet.be
www.vanhavermaet.be

VH_Medici_design Palfijn_VH_A6 formaat (versie 1).indd   1 16/04/2020   11:336 | Palfijn | Mei 2020
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RubriekInterview
De onderwijswerking 
van Biomedische 
Wetenschappen uitgelicht
Mieke Verstuyf is programmadirecteur van Biomedische Wetenschappen en samen 
met de opleidingscoördinator Lisa De Jonghe hét aanspreekpunt bij de faculteit voor 
Medica's onderwijswerking van BMW.  Mieke maakte met veel plezier wat tijd vrij 
voor onze redactie om enkele vragen te beantwoorden via een videogesprekje...

Programmadirecteur 
en POC

Studenten kennen u als pro-
grammadirecteur van de POC 
Biomedische wetenschappen aan de 
faculteit geneeskunde. Hoelang bent 
u al programmadirecteur? Waarom 
hebt u gekozen om deze functie op 
te nemen?

Ik ben al 4 jaar programma-
directeur. Ze hebben mij indertijd 
 gevraagd of ik deze functie zou willen 
uitoefenen en ik heb daar lang over 
getwijfeld. Binnen de KU Leuven heb 
ik nog  andere taken zoals onderzoek, 
lesgeven, … Als ik iets doe, wil ik het 
ook echt goed doen en dan wil ik daar 
zeker veel tijd in steken. Uiteindelijk 
heb ik gekozen om programmadirec-
teur te worden en ben ik ontzettend 
blij met mijn keuze. Ik sta heel graag 
dicht bij de studenten en wil de op-
leiding biomedische wetenschappen 
een invulling geven. Verder wist ik 
dat er een bachelorhervorming ging 
komen en wou ik graag de nieuwste 
ontwikkelingen binnen biomedisch 
onderzoek meenemen. Ik doe deze 
job met enorm veel plezier en enthou-
siasme en ik vind biomedische weten-
schappen een geweldige opleiding!

Waarvoor staat het POC en wat 
wordt er besproken? 

De afkorting POC staat voor 
Permanente Onderwijs Commissie. 
Deze instantie moet de kwaliteit van 
het onderwijs bewaken zodat de leer-
doelstellingen behaald worden. 

We bespreken in een POC alles 

wat de opleiding betreft in het  brede 
 kader. Dit kan over immens veel 
onderwerpen gaan, zoals de inhoud 
van de OPO’s, de structuur, evaluatie-
vormen, nieuwe OPO’s die wij willen 
inrichten,…  

Wie is er allemaal aanwezig op 
het POC?

Er zijn ontzettend veel mensen aan-
wezig. Denk maar aan docenten, stu-
denten, ombudsen, het monitoraat, 
praktijkondersteuners, medewerkers 
van de faculteit en nog vele andere 
mensen. Ook ik ben hier aanwezig 
samen met onze opleidingscoördina-
tor, Lisa De Jonghe. Men noemt ons 
ook wel ‘de tandem Mieke en Lisa’. 
Dit illustreert zeker de werking van 
de POC. De POC is namelijk een uit-
gebreid en zeer enthousiast team. Je 
krijgt er zowel input van de studenten 
als de docenten en dat is heel mooi 
om te zien. Zonder samenwerking 
geraak je nergens, ons motto is dan 
ook ‘together everyone achieves 
more’!

Wat zijn de taken van een pro-
grammadirecteur?

Mijn voornaamste taak is het 
bewaken van de kwaliteit van het 
 onderwijs. Dat is natuurlijk heel 
breed.  Zo kan het  gaan over het 
oplossen van problemen bij OPO’s, 
bekommernissen van onze studenten, 
de POC voorzitten,... Wanneer een 
examen bijvoorbeeld niet goed verlo-
pen is of wanneer er problemen zijn 
bij een pc-examen, dan is het mijn 

taak om dit op te lossen met mijn 
team. 

Verder doet de faculteit geneeskun-
de ook veel achter de schermen, dit 
is niet altijd gekend. Denk maar aan 
het inplannen van vakken, examens 
 organiseren, deliberaties voorberei-
den en leiden, zorgen voor inter-
nationale mogelijkheden,…  Hier 
komt natuurlijk veel bij kijken en 
gelukkig krijgen wij veel steun van-
uit de faculteit. Dit leer je pas echt 
beseffen als je nauw met de faculteit 
samenwerkt als programmadirecteur. 
Zo zie je hoe een ongelooflijke trein 
van medewerkers er achter je rijdt en 
het is geweldig om hier deel van uit 
te maken!

Wat vindt u het fijnst aan uw job?
Ongetwijfeld de interactie met onze 

studenten. Ik vind het geweldig om te 
zien hoe deze jonge mensen met vol   

Het BMW-team: vanboven v.l.n.r. Hanneloor Adams, Jennifer Pille, Mieke Verstuyf, 
Laura Van Haver, Silke Jacobs; vanonder v.l.n.r. Kris Cochet, Lisa De Jonghe 



 enthousiasme hun studie aanpakken 
en daarnaast nog zoveel andere taken 
en verantwoordelijk heden opnemen, 
zoals aanwezig zijn op de POC en 
 nadenken over het onderwijs. Dat 
vind ik heel knap! 

Hetzelfde voor de docenten: hun 
enthousiasme om het onderwijs 
steeds te verbeteren en een actieve 
werkvorm aan te nemen doet me 
plezier. Een actueel voorbeeld is de 
coronacrisis. Hierdoor werden we ge-
noodzaakt om over te stappen naar 
het online onderwijs. De docenten 
zijn hier enorm creatief in geweest! 
Zo hebben ze online practica uit-
gewerkt,  wat zeker niet eenvoudig 
is. Het is enorm fijn om te zien hoe 
de samenwerking verloopt en hoe al-
les wordt waargemaakt, ook in deze 
speciale tijden.

Medica en de studenten
Hoe werken jullie samen met de 

kring Medica op vlak van onderwijs? 
In Medica heb je de coördinator on-

derwijs, momenteel Gitte Maes, en de 
vice-coördinator. Zij weten goed waar 
er binnen biomedische aan gewerkt 
moet worden en waar de knelpunten 
zitten. Zij geven heel veel input naar 
ons, maar omgekeerd geven wij ook 
heel veel input naar hen.  

Ik wil vooral Gitte en haar hele 
team bedanken. We hebben veel 
contact met Gitte, maar ook met 
alle studentenvertegenwoordigers. 
Voor mij rendeert heel de oplei-
ding en het onderwijs betreffende 
biomedische wetenschappen pas 
als je allemaal samenwerkt, zowel 
de studentenvertegenwoordigers 
als de werkgroep onderwijs binnen 
Medica. Als voorbeeld wil ik graag 
de bachelorhervorming geven, we 
hadden werkgroepen met docenten 
en vertegenwoordigers van Medica 
waarbij de coördinator onderwijs 
dan ook aanwezig was. Zij koppelde 
alles wat in die werkgroep aan bod 
kwam terug aan Medica werkgroep 
onderwijs en zij overliepen nog eens 
al onze voorbereidende slides, hoe we 
deze bachelor gingen hervormen en 
waar we naartoe gingen in 1e, 2e en 3e  

bachelor. Iedereen heeft daar enorm 
hard aan meegewerkt en we kregen 
heel veel input vanuit die Medica 
werkgroep onderwijs. Samen dan 
met de studentenvertegenwoordigers 
zorgt dit ervoor dat je een enorm ge-
engageerd studententeam hebt die 
helpt bij de kwaliteit, en de vooruit-
gang van de opleiding biomedische 
wetenschappen.

Iedereen heeft zijn eigen functie, 
ook bijvoorbeeld de praeses speelt een 
belangrijke rol, en dat maakt het net 
zo belangrijk.

Hoe zorgt u voor een goede 
 communicatie met de studenten?

Bijna maandelijks zit ik een week 
vóór de POC samen met de studen-
tenvertegenwoordigers en Lisa De 
Jonghe. De tandem 'Lisa-Mieke' is 
essentieel in de opleiding biomedi-
sche wetenschappen. 

Ik krijg heel veel input van Lisa die 
regelmatig met de studenten commu-
niceert en weet waar we dingen moe-
ten aanpakken en waarmee we moe-
ten helpen. Zoals nu met bijvoorbeeld 
het COVID-19 virus waarbij er heel 
veel op de studenten afkomt, maar 
wij kunnen hen wel wat gemoedsrust 
geven en zeggen dat het in orde komt.

Die maandelijkse ontmoeting is 
daarom heel fijn, maar ook belangrijk 
om de POC voor te bereiden.

De richting biomedische weten-
schappen aan de KUL kent sinds 

dit jaar een nieuw programma. 
Welke acties onderneemt u om de 
studenten hierin op te volgen en hun 
ervaringen mee te nemen naar de 
volgende jaren?

In de voorbereidende fase was er 
alleen de werkgroep, maar dit hebben 
we naar de studenten en docenten 
nog meer uitgetrokken, zodat we 
genoeg feedback meehadden. Het 
was een heel spannend academiejaar 
en dit is momenteel nog een beetje 
spannender met de situatie waarin we 
nu zitten, de lockdown. We hebben 
in 1e bachelor een uitgebreidere lijn 
praktische vaardigheden ingebracht. 
Dit is bijvoorbeeld wat uitdagender 
in tijden van corona.

Elk semester worden de bekommer-
nissen en positieve punten besproken. 
Wij doen dit samen met de studenten-
vertegenwoordigers en de docenten 
op het einde van het eerste semester, 
na de januari-examens en na de ju-
ni-examens. Op deze manier kunnen 
we toch wat feedback krijgen over hoe 
de examens verlopen zijn. Daarnaast 
gaan we de studentenbevraging af-
wachten. Deze is voor ons cruciaal als 
feedback voor zowel de opleiding als 
docenten. Het is dus heel belangrijk 
dat er veel studenten aan deelnemen. 

Volgend jaar willen we de 2e  bachelor 
uitrollen en het academiejaar erna de 
3e bachelor. Wij zijn ervan overtuigd 
dat er altijd wel kinderziektes zullen 
zijn, maar die dan ook dankzij de in-
zet van de studenten worden erkend 

Een digitale BMW-onderwijsvergadering met programmadirecteur Mieke Verstuyf, opleidingscoördinator Lisa De Jonghe en de studentvertegenwoordigers van Medica
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en meegegeven. Tijdens het overleg 
met de docenten merken we ook dat 
zij heel bekommerd zijn en allen hun 
uiterste best doen. Voorlopig wordt 
het wel allemaal positief ervaren, 
mits bepaalde aanpassingen die zeker 
zullen gebeuren. Het gaat dan soms 
over aanpassingen van de timing, het 
uurrooster, of de inhoud. Maar alles 
wordt dus zeker meegenomen.

Biomedische 
wetenschappen

Biomedische Wetenschappen is 
een relatief nieuwe opleiding. Welke 
opleiding heeft u zelf gevolgd en 
hoe bent u dan bij Biomedische 
Wetenschappen terecht geraakt?

In mijn tijd bestond biomedische 
wetenschappen niet. Deze opleiding 
is namelijk ingericht in 1999 en ik 
ben afgestudeerd in 1987 als bioloog. 
Ik heb altijd heel veel interesse ge-
had in onderzoek. Biologie lag voor 
mij voor de hand omdat ik immers 
graag wetenschappen deed, ook de 
basiswetschappen wiskunde en fysi-
ca. Naarmate biologie vorderde naar 
wat die tijd de licentiejaren waren, 
nu masterjaren genaamd, was voor 
mij duidelijk dat mijn interesse meer 
ging naar moleculaire biologie en 
fysiologie. Dus eigenlijk alles wat te 
maken had met onze signaalcascades 
in ons lichaam. We hadden toen een 
aantal vakken samen met de oplei-
ding genees kunde, wat ik heel graag 
deed en dus kreeg ik meer en meer 
interesse in het functioneren van het 
menselijk lichaam. 

Na mijn opleiding biologie ben 
ik een doctoraat kunnen gaan 
maken binnen het Rega Instituut 
bij professor Vandeputte. Mijn 
doctoraat was in het thema van 
 transplantaie-immunologie, meer 
specifiek waarom een moeder haar 
baby niet afstoot. Dan kwam ik ei-
genlijk echt in de wereld die mij het 
meeste boeide, weg van de dieren en 
de planten en meer naar de mens toe. 

En zo ben ik dus in de biomedische 
wereld terecht gekomen. Had bio-
medische wetenschappen bestaan, 

had ik dit absoluut gekozen als studie-
richting. Voor mij is het duidelijk dat 
biomedische echt dé richting is die je 
heel goed voorbereidt op biomedisch 
onderzoek, met een heel brede bagage 
aan kennis. 

Welk onderzoek voert u zelf  binnen 
Biomedische Wetenschappen?

Zoals elke professor doe ik ook on-
derzoek. Mijn onderzoeksdomein is 
vitamine D en calciummetabolisme.

In de jaren 80 heeft men al ontdekt 
dat hoge dosissen vitamine D ook 
celproliferatie kan remmen. Deze 
dosissen kan je echter niet geven 
aan mensen, want het zou te veel 
nevenwerkingen veroorzaken: de 
persoon zal te veel calcium opnemen 
en mogelijks bijvoorbeeld nierstenen 
ontwikkelen. In samenwerking met 
organische scheikundigen aan de 
universiteit van Gent heeft het labo-
ratorium experimentele geneeskunde 
en endocrinologie analogen gemaakt 
van vitamine D. Dit zijn producten 
die lijken op vitamine D maar de 
nevenwerkingen minder hebben 
waardoor je toch kan werken met die 
hoge dosissen. Ik werkte toen in dat 
laboratorium en ik ben in dit  lopend 
onderzoek kunnen instappen als 
postdoctoraal medewerker. Dat was 
een geweldig onderzoeksdomein. We 
hebben analogen ontwikkeld waarvan 
ééntje finaal zijn weg had gevonden 
voor de toepassing van leukemie. Het 
onderzoek was vrij ver gevorderd 
en het analoog is ook verkocht aan 
bedrijf die er verder testen mee uit-
gevoerd heeft. Jammergenoeg is het 
product gesneuveld in fase 2, wat wel 
vaker gebeurt. Hoewel toxisch veilig 
en efficiënt op een kleine groep pati-
enten, bleek het niet efficiënt genoeg 
bij een grote groep. We waren toch 
al ver geraakt, want vele producten 
sneuvelen na fase 1. 

Dit is dus een project waaraan ik 

vele jaren gewerkt heb en nog steeds 
aan werk omdat het toepassingsge-
bied van vitamine D en calciumme-
tabolisme zoveel mogelijkheden kent, 
denk maar aan kanker, auto-immuun-
ziektes, osteoporose.

Afsluiter
Wat wilt u de studenten graag nog 

meegeven?
Ik wil studenten graag meegeven dat 

als je de gezondheidszorg wilt voor-
uithelpen, je multidisciplinair moet 
samenwerken! Als we onderzoek 
voeren is dat niet alleen in de ivoren 
labo toren. In experimentele labo’s 
werken heel veel disciplines samen: 
biomedsiche wetenschappers, genees-
kundigen, bio-ingenieurs, farma-
ceuten, biochemici, bio-informatici, 
bio-statistici, ook laboranten en 
technische medewerkers. Allen zijn 
cruciaal binnen het team. Iedereen 
heeft zijn eigen expertise en kennis en 
het is zo belangrijk dat je deze bundelt 
en samen het onderzoek aanpakt. En 
niet alleen multidisciplinair binnen 
de labo’s van KULeuven, maar ook in 
samenwerking met labo’s in het bui-
tenland.  Aan alle studenten: onthoud 
dat het niet individueel is en dat ‘ik’ 
niet de overhand mag nemen. In elke 
job waar je later in terechtkomt, zal je 
het team-gevoel boven het  ik-gevoel 
moeten plaatsen, met respect en 
 erkenning voor de ander. Zo kan je 
veel bereiken.

Specifiek voor vrouwelijke studen-
ten wil ik graag nog deze boodschap 
meegeven: soms twijfelen we of we 
wel in een job zouden springen. We 
twijfelen of we dit wel zouden kun-
nen. Er zijn hier studies over gedaan 
dat vrouwen daar veel meer last van 
hebben dan mannen. Ik zeg: durf te 
springen! Wees niet te weerhoudend 
daarin, durf het, en je zult merken dat 
je het wel kan!

⟐ MG & YS

Ons motto is dan ook ‘together 
everyone achieves more’!
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Net zoals velen onder jullie, mist de redactie dit semester het studentenleven in onze 
geliefde stad Leuven. Om onze appreciatie uit te drukken voor alle kringen, café’s en 
organisaties die ons zoveel plezier doen beleven, hebben wij de Palfijn Awards opgericht. 
Via onze facebookpagina lieten wij jullie stemmen voor o.a. jullie favoriete plaatsen en 
de beste kringen in Leuven. We weten dat Medica en Doc’s bar alles en iedereen overtreft 
(dikke nek intensifies 😉), daarom laten we deze niet meetellen. Hier zijn de resultaten:

1. Dulci & Recup

2. 't Elixir

3. Politika Kaffee

1. VTK
2. LBK
3. Politika + Apolloon

1. Ekonomika

2. VTK

3. Politika

1. LBK

2. VTK

3. Apollonia

1. Ekonomika2. Apolloon + VTK
3. Industria

1. De Sportzak
2. 't Elixir
3. Recup

Fakbar 

met de beste kaart

Kring die het best kancantussen

Kring 

met de leukste
evenementen

Kring 
met het mooiste 

schild

Kring
 

met de knapste 
jongens / meisjes

Fakbar 
met het uniekste 
'eigen' drankje
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1. Ambiorix

2. Bierkelder

3. Karement

1. De Werf2. Hawaiian Poke Bowl3. Thai house

1. St. Donatuspark

2. Oude Markt

1. PDS

2. CAG

3. Grote aula

1. GHB

2. Alma 3

3. Alma 1

1. Baracca
2. El Sombrero3. De Werf / Resto Ribs

1. 't Galetje

1. Karement2. Barvista3. Vesper

1. Recup

2. Dulci

3. HDR

Leukste café 

om te feesten

Beste eetplek

Gezelligste 
'chill' plek

Gezelligste 

aula

Allround
beste Alma

Lekkerste restaurant

De beste 
ijsjes

Café met de properstetoiletten

Fakbar 

met de beste muziek



#samentegencorona
Allemaal vechten we

Jullie staan ook in deze tijden weer 
elke dag voor ons klaar! Een warme 
dankjewel! Ook wij staan voor je 
klaar en helpen je graag verder met 
al jouw fiscale, boekhoudkundige en 
juridische vragen.

www.vandelanotte.be
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RubriekInterview
Johan Swinnen, een held 
binnen en buiten het onderzoek
Professor Johan Swinnen is voor u vast geen onbekende. Hij is professor 
in Biomedische Wetenschappen en voert onderzoek naar kankertherapie. 
Daarnaast kwam hij enkele jaren geleden en recent opnieuw in het nieuws met 
zijn projecten ‘Post voor Compostela’ en ‘Beeldje bij Beeldje’ ten voordele van het 
Leuvens Kanker Instituut, Kom op tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker. Wij 
van de redactie waren het er unaniem over eens dat dit de geknipte persoon was 
voor een boeiend interview! We vonden het dan ook heel  fijn dat de professor 
meteen enthousiast was om onze vragen te beantwoorden.

1. Kunt u uzelf even voorstellen?
Ik ben Johan Swinnen, 54 jaar, ge-

huwd en papa van twee zonen, Stijn 
(25) en Pieter (23). Al van op mijn 
elfde wist ik dat ik onderzoeker wilde 
worden. Ik heb biochemie gestudeerd 
in Antwerpen en ben dan voor vier 
jaar naar de University of North 
Carolina in Chapel Hill getrokken, 
waar ik de ‘stiel’ van onderzoeker echt 
geleerd heb. Daarna heb ik nog enkele 
maanden gewerkt aan de Universiteit 
van Rome en ben ik – eigenlijk voor 
de legerdienst die toen nog verplicht 
was – terug naar België gekomen.

2. U bent professor in Bio-
medische Weten schappen. Hoe-
lang doet u dit al? Wat vindt u het 
fijnst aan lesgeven? 

In plaats van echte legerdienst heb 
ik gekozen voor vervangende burger-
dienst op Gasthuisberg. Daarna 
ben ik in Leuven blijven plakken, 

eerst als postdoc bij het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) 
en later als docent. Intussen ben ik al 
ruim 20 jaar prof. Oorspronkelijk gaf 
ik een aantal keuzevakken bij genees-
kunde. Later is daar Methoden in het 
Biomedisch Onderzoek bij gekomen 
bij de Biomedische Wetenschappen. 
Ik ben enorm geboeid door weten-
schap en technologie, voornamelijk 
door de manier waarop het de genees-
kunde transformeert en ingrijpt in 
het leven van vele mensen. Het is die 
fascinatie en sociale bewogenheid die 
ik graag overbreng in mijn lessen. Als 
ik zie hoe studenten hierin meegaan, 
is voor een stuk mijn doel bereikt.

3. Op KU Leuven wie-is-wie 
staan nog verschillende andere 
functies (departements voor zitter 
van het De partement Oncologie, 
Laboratorium voor Lipiden-
metabolisme en Kanker, lid van 

LKI - KU Leuven Kanker instituut) 
onder uw naam. Kunt u deze even 
kort toel ichten?

Sinds 2012 ben ik departements-
voorzitter van het Departement 
Oncologie waar zo’n 340 onderzoe-
kers en clinici actief zijn. Het is een 
functie waar heel wat bij komt kij-
ken, van administratie en strategisch 
beleid tot human resources. Ik ben 
ook ondervoorzitter van het Leuvens 
kankerinstituut, dat departements- 
overschrijdend iedereen aan de KU 
Leuven tracht bij elkaar te brengen 
die betrokken is bij zorg en onderzoek 
rond kanker. Daarnaast leid ik mijn 
eigen labo, waar ik samen met enkele 
post docs, doctoraats studenten, labo-
ranten en master studenten werk aan 
de verbetering van kanker therapie 
door te inter fereren met het lipiden-
metabolisme.
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Professor Swinnen in Burgos. (bewerkt) ©Jozef Kaut

Op weg naar Compostella, Monument van de Pelgrim in Pue. ©Cristina Nunez Baquedano

4. Hoe combineert u het les geven 
met deze andere functies? Waar 
kruipt het meeste tijd in? 

De beleidsfuncties vragen toch wel 
het meeste van mijn tijd, al is het 
lesgeven wat ik het allerliefst doe. 
Daarnaast zijn er vele vergaderingen 
in allerlei commissies en geef ik meer-
dere keren per week voordrachten 
voor een breed publiek. Ik denk dat 
ik intussen bijna alle parochiezalen 
in Vlaanderen gezien heb. Gelukkig 
hebben mijn dagen 36 uren waarvan 
ik de meeste gebruik (lacht). Het werk 
loopt ook alle dagen door, gaat mee 
naar huis en zelfs mee op reis. Maar 
ik haal er ook veel vol doening uit, al 
raak ik soms gefrustreerd dat ik niet 
nog meer kan doen.

Post voor Compostela

5. In 2017 vond uw eerste 
grote project plaats: Post voor 
Compostela. Wat heeft u geïnspi-
reerd om deze tocht te maken?

In 2011 werd mijn jongste zoon 
Pieter getroffen door kanker, de ziekte 
waar ik zelf al jaren onderzoek naar 
doe. Hij was toen dertien. Zijn en 
onze wereld stortte in. Ik beloofde 
‘iets zots’ te doen als we onze Pieter 
vijf jaar later nog bij ons zouden 
hebben. Ondanks zijn erg slechte 
prognose haalde hij het. In 2017 heb 
ik mijn belofte waar gemaakt en heb 
ik gelopen van Leuven naar Santiago 
de Compostela in Spanje, 2300 km 
verder op. Ik heb het traject afgelegd 
op 33 dagen aan een gemiddelde van 

zo’n 80 km – of bijna 
twee mara thons – per 

dag. In mijn rugzak-
je zaten brieven van 
en voor bijna 850 
kankerpatiënten. 
Vandaar de naam 
van de actie: Post 
voor Compostela.

6. Hoe heeft u zich mentaal en 
fysiek voorbereid op deze tocht?

Hoewel ik me voorgenomen had 
goed te trainen, is daar door de drukte 
op het werk veel minder van in huis 
gekomen dan eigenlijk gepland. Meer 
dan enkele uren per week lopen zat 
er meestal niet in, vaak dan nog ’s 
nachts met het looplampje, of in het 
weekend even erop uit, samen met 
het gezin. Tweemaal heb een hele 
dagtocht gemaakt van zo’n 80 km. 
Maar gelukkig was ik niet aan mijn 
proefstuk. Ik loop al jaren marathons 
en heb ook meegedaan aan heel wat 
ultralopen met soms aftanden tot 300 
km non-stop. Ik heb ook een ideale 
lichaamsbouw om ver te lopen: ik ben 
licht gebouwd, heb een groot uithou-
dingsvermogen en ben een uitgespro-
ken voorvoet-lander. Dat zat dus al 
mee. En mentaal? Ja, ik wist waar ik 
het voor deed. Dit was niet zomaar 
een tocht. En dan was er dat rugzakje. 
Daarin zaten de woede, angst, frus-
tratie, maar ook dankbaarheid en 
hoop van vele mensen. Dat moest 
er gewoon geraken, hoe moeilijk de 
tocht ook zou zijn.

7. Had u ooit gedacht dat het zo 
groot zou worden en zoveel media- 
aandacht zou krijgen?

Absoluut niet. Ik ben zelf eerder 
schuchter van nature en sta niet zo 
graag in de kijker. Oorspronkelijk 
was het zelfs de bedoeling om in het 
geniep te vertrekken, maar dat is niet 
gelukt. Een beetje media-aandacht 
was misschien ook wel goed omdat 
we met deze tocht ook andere kan-
kerpatiënten een hart onder de riem 
wilden steken, en die moesten we op 
de ene of andere manier wel berei-
ken. Maar dat het zo groots werd, had 
ik nooit gedacht. Bij het vertrek in 
Leuven stond de Oude Markt vol volk 

en waren er overal camera’s. Elke dag 
werd ik wel gebeld voor een interview 
of kwamen er journalisten langs. Er 
was ook een heus camerateam mee. 
Soms was dat wel wat onwennig, maar 
de media hebben dit project op een 
heel mooie manier uitgedragen. Daar 
ben ik nog altijd heel dankbaar voor.

8. Wat is u het meest bijgebleven 
van deze tocht?

Het was een tocht met vele indruk-
ken. Maar wat me misschien nog 
het meest is bijgebleven waren de 
vele brieven, de vele contacten met 
mensen die ook hun eigen kruisje 
te dragen hebben. Met Pieter was 
de ziekte plots dichtbij gekomen in 
ons eigen gezin, maar we waren niet 
alleen. Mensen deelden hun verhalen 
en putten kracht uit deze tocht. De 
emoties liepen dan ook hoog op bij 
de aankomst in Compostela, en niet 
alleen bij mij. De tocht had kennelijk 
velen geraakt.

9. De studenten in Leuven leef-
den mas saal mee in uw tocht, zij 
kochten bvb cursus blokken als 
steun. Het jaar nadien heeft u ook 
een rondje voor Medica gelopen 
tijdens de 24 uren loop. Hoe heeft 
u deze band met de studenten er-
varen?

Het was werkelijk onbeschrijflijk 
hoe de hele campus meeleefde. Hoe 
studenten zich engageerden, zich 
betrokken voelden. Dat was zo hart-
verwarmend. Het is die betrokken-
heid, dat engagement dat ik vaak 
nastreef in mijn lesgeven en dat nu 
zo uitdrukkelijk en massaal getoond 
werd. Om nooit te vergeten. 

10. U schreef achteraf ook het boek 
“De lange Tocht”. Had je dit voor-
dien al gepland te doen of is het 
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een  idee dat achteraf kwam? Wat 
is de belangrijkste boodschap die 
u mensen wilt meegeven?

Het boek de ‘Lange tocht’ was voor-
af gepland en zou vooral over de lange 
tocht gaan die het kankeronderzoek 
en de kankerzorg hebben afgelegd en 
nog aan het afleggen zijn. Er zou een 
hoofdstukje in komen over de loop-
tocht naar Compostela. Daarvoor 
schreef ik tijdens de tocht ‘s avonds 
gewoonlijk een paar zinnetjes op. 
Enkele weken na de tocht kregen 
we de vraag van een andere uitge-
ver om een volledig boek te wijden 
aan de ‘Post voor Compostella’ actie. 
Daarvoor waren we helemaal niet 
voorbereid. Samen met Chris, die 
de tocht mee had helpen coördine-
ren, en heel wat andere mensen die 
een stukje waren komen meelopen of 
meefietsten, hebben we geprobeerd 
de tocht zo goed mogelijk dag per 
dag te reconstrueren en op te schrij-
ven, gestoffeerd met vele foto’s. De 
uiteindelijk boodschap die ik wilde 
meegeven was er een van hoop. Zoals 
ik ook op het plein in Compostela had 
gezegd: ‘Als we echt willen, kunnen 
we veel bereiken’.

Beeldje bij beeldje

11. Deze zomer ging u weer op 
tocht, deze keer onder beeldje bij 
beeldje. Hoe is deze tocht verlo-
pen? Wat waren de verschillen met 
uw eerste actie?

Op het plein in Compostela had ik aan 
mezelf en aan mijn gezin beloofd: ‘Zoiets 
doe ik nooit meer’. Maar na afloop van 

deze tocht heb ik vele berichten gekre-
gen en vele mensen ontmoet. Mensen 
met verhalen. Verhalen die zijn blijven 
kleven aan mijn huid. Het is voor die 
mensen dat ik vorige zomer opnieuw 
mijn loopschoenen heb aangetrokken 
en nogmaals een lange looptocht heb 
ondernomen. Het mocht wel niet nog 
grootser worden dan de vorige keer. 
In tegendeel. Ik wilde de authenticiteit 
bewaken. Ik wilde echt in het geniep 
vertrekken, totaal onaangekondigd, net 
zoals kanker zich ook niet aankondigt. 
En zo stond ik op 29 augustus op een lege 
Grote Markt in Leuven. Het contrast met 
de vorige keer kon niet groter zijn, maar 
zo had ik het gewild. We wisten ook niet 
goed waar naartoe, hoe lang, hoe ver. 
Mensen konden een beeldje opdragen 
aan iemand die nood had aan een hart 
onder de riem. Voor elk opgedragen 
beeldje zou ik een km lopen. De beeldjes 
werden dag na dag bij elkaar geplaatst, 
beeldje bij beeldje, in een lege etalage 
van de voormalige sjakossen-winkel 
Delsart in de Bondgenotenlaan. En zo 
groeide de collectie dag na dag en liep ik 
uiteindelijk bijna 2000 km van Leuven 
naar Rome. Of deze tocht makkelijker 
was dan de vorige? Zeker niet. De tijd 
was veel korter, zodat ik sommige dagen 
wel tot 100 km heb gelopen. Het par-
cours was ook erg uitdagend, met een 
oversteek van de Alpen over de Grote 
Sint-Bernhard-pas en heel wisselende 
weersomstandigheden. De warmste dag 
was het ruim 35 graden. De koudste 
amper 2. We hebben zon gehad, maar 
ook stortbuien, enkele sneeuwvlokken 
en knallende onweders. Maar ook nu 
weer was er die warme betrokkenheid 
van heel wat mensen, vooral via sociale 
media. Op de facebookpagina ‘Beeldje 
bij beeldje’ loopt die betrokkenheid nog 
steeds door. Er kwam ook achteraf een 
boek, nu wel beter voorbereid. Zo sprak 
ik elke dag tijdens de tocht een verslagje 
in in mijn iPhone. Dat stuurde ik door 
naar de uitgeverij waar alles netjes 
werd uitgeschreven zodat het boek al 
bijna klaar lag als ik terug in Leuven 
aankwam.

12. Het beeldje volgt een simpel, 
maar heel mooi ontwerp. Heeft het 
mannetje een speciale betekenis?

De beeldjes zijn gemaakt in het 
dagcentrum voor mensen met een 
beperking waar Pieter ook werkt. 
Ze zijn één voor één met de hand 
gemaakt uit klei. Elk beeldje is 
uniek, net zoals elke persoon aan 
wie het wordt opgedragen uniek is. 
Het ontwerp moest makkelijk uit te 
voeren zijn en symbolisch sterk. Het 
stelt een mensje voor dat zijn armen 
uitstrekt om contact te zoeken met 
anderen. Alle opgedragen beeldjes 
werden bij elkaar gezet, zo’n 2000, 
armpje aan armpje. En zo ontstond 
daar een groot en tastbaar symbool 
van verbondenheid, verbondenheid 
tussen kankerpatiënten en zij die om 
hen geven.

Toekomst

13. Heeft u al plannen voor een 
nieuw project?

Plannen is veel gezegd. Maar in-
tussen heb ik weer vele mensen 
ontmoet. Er kleven weer heel wat 
verhalen aan mijn huid. Ik heb thuis 
een doos waarin ik alles verzamel wat 
mensen naar me opsturen: herden-
kingsprentjes, foto’s, gedichten, me-
daillons,… Die doos geraakt stilaan 
vol. Vroeg of laat moet ik er iets mee 
doen. Het allemaal weer eens van me 
af lopen. De spons leegknijpen. We 
hebben trouwens één beeldje achter 
gelaten in Rome. Misschien gebeurt 
daar ooit nog eens iets mee. 

14. Wat wilt u de studenten nog 
graag meegeven?

Wat ik in de les ook probeer mee te 
geven. We leven in bijzondere tijden 
waarin we echt een transformatie zien 
in de geneeskunde. We kunnen veel 
en maken grote vorderingen, maar we 
blijven ook voor grote uitdagingen 
staan. Neem nu kanker, neurodege-
neratie of de recente uitbraak van 
COVID-19. Studenten geneeskun-
de en biomedische wetenschappen 
hebben hierin een bijzondere rol te 
vervullen, vanop de frontlijn. Het is 
een privilege en opdracht waar onze 
maatschappij op rekent en vertrouwt. 
Want ‘Als we echt willen, kunnen we 
veel bereiken’.
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Interview
Hendrik Cornette...

is student geneeskunde in de 2e master. Hij is 22 jaar en 
afkomstig uit Brugge. Hij staat misschien niet vooraan 
in de aula maar legde ook een lange tocht af voor het 

goede doel. Toen we bij de redactie zijn verhaal hoorden, 
viel ons de gelijkenis met professor Swinnen meteen op. We 

beslisten ook hem te contacteren voor een kort interview.

1. Kan je jezelf even kort voorstel-
len? 

Hendrik Cornette, 22 jaar, 2e Master 
Geneeskunde, afkomstig uit Brugge

2. Begin dit jaar maakte jij een fiet-
stocht van 1200 km naar Bordeaux 
voor het goede doel. Wat heeft jou 
geïnspireerd om deze tocht te ma-
ken? 

Normaal ga ik in de lesvrije week 
altijd op skiverlof met wat vrienden, 
maar dit jaar wou ik iets anders doen. 
Bij het begin van het academiejaar 
zijn we met een paar vrienden in het 
weekend beginnen fietsen. Dit is mij 
zeer aangenaam bevallen, dus dacht 
ik eraan om iets met de fiets te doen. 
Ik had 6 dagen, en rekende uit hoever 
ik ongeveer zou kunnen geraken, trok 
dan een grote cirkel om te zien welke 
stad er op zo uitkomen. Zo ben ik 
dus op Bordeaux gekomen.

3. Voor welke goede doelen heb 
jij gekozen en waarom precies 
deze?

Ik heb twee goede doelen on-
dersteund met mijn actie, vzw 
Het Kinderkankerfonds en vzw 
Boven de Wolken. De eerste heb 
ik gekozen omdat ik in het der-
de middelbaar een goede vriend 
heb verloren aan leukemie. Eén van 
mijn beloftes aan hem was om de 
verschillende organisaties waar hij 
ondersteuning van heeft gekregen, 
te blijven ondersteunen. Zo zijn er 
in het verleden al fuiven, sponsor-
tochten, ontbijten, pannenkoek ver-
koop geweest voor Bednet en Make-
a-Wish. Nu wou ik iets doen voor 
Het Kinderkankerfonds. De tweede 
organisatie heb ik leren kennen via 
de het werk van mijn ouders. Boven 
de Wolken begeleidt ouders waarvan 
hun pasgeboren baby is overleden. 

Ze organiseren fotosessies om de 
herinneringen te kunnen vastleggen, 
dit is achteraf een grote steun voor 
de ouders die op dat moment door 
een rollercoaster van emoties gaan. 
Hun slogan luidt dan ook ‘legt vast 
wanneer je los moet laten’.

4. Op het internet is te lezen dat 
jouw tocht 8.544,70 euro heeft op-
gebracht, wat een prachtig bedrag! 
Had je zelf verwacht dat het zoveel 
zou zijn? Op welke manier(en) heb 
jij het geld kunnen inzamelen?

Ik had nooit gedroomd dat ik zoveel 
ging inzamelen. Ik hoopte op €5000, 
dit is dus ruim overtroffen. Ik heb 
een wedstrijd georganiseerd waarbij 
mensen konden ‘gokken’ op het aantal 
kilometer die ik per dag ging afleggen 
op een bepaald uur. Ik vertrok iede-

re dag om 8u ’s morgens, de eerste 
dag moesten de deelnemers gokken 
hoeveel km ik had afgelegd om 13u, 
de tweede dag om 14u etc. Per gok 
was het 5 euro, meer dan 200 mensen 
hebben deelgenomen. De prijzen heb 
ik verzameld door naar verschillende 
bedrijven te sturen, het gamma was 
zeer uiteenlopend: van een hotelover-
nachting, tot een zuivelpakket tot een 
gesigneerd wielertruitje. Ook waren 
er enkelen die vrije stortingen hebben 
gedaan. Alles samengeteld, kwam ik 
op dit prachtig bedrag.

5. Heb je je op een specifieke ma-
nier fysiek en/of mentaal voorbe-
reid?

Gezien het in de lesvrije week was, 
was het moeilijk om mij de periode 
ervoor intensief voor te bereiden 
gezien het blok was. Ik reed wel ge-
regeld op de rollen om de conditie op 
te bouwen. Mentaal heb ik mij niet 
specifiek voorbereid, het was vooral 
belangrijk voor mij om goed te kun-
nen vertrekken. Alles moest dus op 
voorhand geregeld zijn: de route, de 
overnachtingen, het materiaal etc. 
Dit heeft veel tijd in beslag genomen, 
maar heeft mij enorm geholpen.

6. Wat is jou het meest bijgebleven 
van deze tocht? 

Op sommige momenten had ik het 
wel lastig, zeker als het slecht weer 

was + het feit dat er veel vrien-
den wel op reis waren (ik kreeg 
er wel enorm veel steun van!). 
Dan vloek je wel eens ‘waar ben 
ik nu aan begonnen’. Maar dan de 
gedachte waarvoor en voor wie ik 
het deed, motiveerde me enorm 
om voort te doen. 

7. Zou je het ooit opnieuw 
doen?

Ik zou het zeker opnieuw doen, 
maar wel in een andere vorm. Ten 
eerste zou ik naar huis toe rijden ipv 
er van weg te rijden. Zo is de mo-
tivatie des te groter om iedere dag 
opnieuw op de fiets te kruipen. De 
periode (begin februari) was ook niet 
ideaal, vaak donker en koude tem-
peraturen. In de zomer zal het veel 
aangenamer zijn. De eenzaamheid 
viel soms ook wel tegen, dus als ik 
iemand vind die het zou zien zitten 
om mee te rijden, doe ik het zeker 
nog eens opnieuw!
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Bij Medicusspecialist krijg  
je de kans

Schrijf je in voor  
een virtueel avontuur via 
www.medicusspecialist.be/ 
evenementen/afstudeerbeurs-0 

Kinderspel of aartsmoeilijk?
Zelf een operatie uitvoeren

Wat moet je allemaal in orde brengen als startende 

HAIO of ASO? Medicusspecialist legt het je haarfijn uit 

tijdens een boeiende quiz.

De kans bestaat dat we de quiz online organiseren. Via 

de website houden we je op de hoogte.

VR-SESSIE

Daag je medestudenten uit tijdens 
de Medicusspecialist quiz!

Schrijf je in via www.medicusspecialist.be/ 
evenementen/quiz-met-ons-mee-0

Neem 
deel

aan onze

Wat mag je verwachten?
• Nuttige info bekomen omtrent 

RIZIV-contract, verzekeringen, 

boekhouding, …

• Je kan persoonlijke vragen 

stellen

• Een kleine groep van 10-15 

ASO / HAIO’s

• Locatie: Taste of Asia of online 

(we kunnen dit in corona-

tijden ook digitaal organiseren 

via videoconferencing)

MET MEDICUSSPECIALIST AAN TAFEL

Wij trakteren jullie op een lekkere sushi-maaltijd.

Kies een datum en stel zelf je groepje 
samen van 10 tot 15 ASO/HAIO’s.
Meld je hiervoor aan op  
www.medicusspecialist.be/groepssessies.
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Een altijd
werkende fiets voor
15€ per maand. 
Reparaties inclusief. 

Surf naar www.swapfiets.beHet slimme fietsabonnement.
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Ik heb vele grave feestjes beleefd in de 
legendarische zweetkelders van Kortrijk.

Michaël Bultheel: 
‘The Flying Doc’ aan het woord
Het snelste rondje van de 24 urenloop staat op naam van Medica, dat is 
algemeen bekend. De loper achter deze prestatie kent echter niet iedereen, hij heeft 
nochtans een boeiend verhaal te vertellen. Het gaat om Michaël Bultheel, voormalig 
Olympisch 400 meter hordeloper en nu gespecialiseerd in de fysische geneeskunde.

Dag dokter Bultheel, kan u zich-
zelf even kort voorstellen?

Ik ben Michaël Bultheel, 33 jaar oud, 
momenteel werkzaam als fysisch arts 
in het AZ Groeninge te Kortrijk, waar 
ik in februari ben gestart. Daarnaast 
ben ik ook actief als adviserend arts 
bij GRAM Challenge, een centrum 
voor de fysieke be geleiding van 
bedrijfs leiders. 

Enthousiaste student
Waarom heeft u voor de studie 
geneeskunde gekozen?

Het allereerste zaadje werd geplant 
nadat ik in het 2e leerjaar (waar-
schijnlijk wat vroeg voor mijn leef-
tijd) van mijn ouders naar “Silence 
of the Lambs” mocht kijken. Ik was 
meteen geïntrigeerd door de manier 
waarop Hannibal Lecter mensen kon 
analyseren en doorgronden. Hoewel 
ik niets had met zijn moordzuchtige 
karakter, wilde ik als achtjarige kos-
te wat kost psychiater worden. De 
interesse in de mens bleef bestaan 
en in de loop van mijn middelbare 
schoolperiode ontdekte ik dat ik erg 
graag mensen aan het bewegen wilde 
krijgen. Vanuit die gedachte waren 
de kanshebbers vooral kinesist, leer-
kracht LO en geneeskunde. Om alle 
opties open te houden heb ik mee-
gedaan aan het ingangsexamen. Ik 
was meteen geslaagd, wat uiteinde-
lijk de slinger deed doorslaan in de 
richting van geneeskunde.

Hoe heeft u uw periode als student 
ervaren?

Als de beste tijd van mijn leven. Het 
is een torenhoog cliché, maar voor 
mij klopt het zeker en vast. De eerste 
drie jaar van mijn studies heb ik aan 

de KULAK doorgebracht. Kortrijk 
was een fijne omgeving om te star-
ten. De kleinere groepen maakten het 
makkelijk om vriendschappen op te 
bouwen en de goede band met de 
proffen zorgde voor een aangename 
sfeer, hoewel deze meteen merkten 
als je niet in de les zat.  Ook het leven 
buiten de aula moest niet onderdoen, 
ik heb vele grave feestjes beleefd in 
de legendarische zweetkelders van 
Kortrijk.

Ook tijdens mijn eerste masterjaar 
in Leuven heb ik met volle teugen 
van het studentenleven genoten, maar 
het vijfde jaar was mijn grote kantel-
punt. Ik ging minder uit, studeerde 
wat meer en legde vooral focus op 

atletiek. Dankzij mijn nieuwe  trainer 
Rudi Diels (o.a. gewezen coach van 
Kim Gevaert, nvdr) verliepen de 
trainingen professioneler en door 
de schitterende accommodatie aan 
het Sportkot kon ik op één locatie 
lopen op de piste, aan krachttraining 
doen in de fitness, en een massage 
krijgen bij de kinesist. Dit alles had 
vrijwel meteen resultaat: ik werd der-
de op de Universiade van Belgrado 
(wereldkampioenschap voor uni-
versiteitsstudenten) en plaatste me 
zo voor het WK van 2009 in Berlijn. 
Toen drong het potentieel van mijn 
atletiek carrière pas echt tot me door 
en spitste ik me hier volledig op toe. 
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Wij kenden u initieel als de snel-
ste man ooit op de 24 urenloop, 
uw rondetijd van 1:06 staat nog 
steeds overeind. Was u hiervan op 
de hoogte?

Ik had geen idee dat ik dat snelste 
rondje nog steeds had! Dat moet dan 
in 2007 geweest zijn, tijdens mijn 1e 
master. Ik had het niet verwacht, maar 
dat is natuurlijk fijn om te horen.

Dit jaar behaalde Medica slechts 
de 6e plaats, hoe verging het onze 
kring in uw studentenperiode?

Als ik het mij goed herinner, waren 
we toen vaak vierde of derde, meer 
zat er niet in want ook toen al  staken 
VTK en Apolloon er met kop en 
schouders bovenuit. Volgens mij is 
de sleutel tot succes om ‘s nachts het 
 tempo erin te houden, bijvoorbeeld 
door 4 à 5 sterke lopers te motiveren 
elkaar steeds af te wisselen. Ik 
herinner me dat we toen een groepje 
atleten hadden, met o.a. Naim 
Jerjir, een goede vriend en onder-
tussen radioloog in Sint-Niklaas. 
Daarnaast gaf ik in de aanloop naar 
de 24 urenloop wekelijks training aan 
de Medica ploeg, dat was goed voor 
zowel de conditie als de groepssfeer!  

Olympisch atleet 

Vanaf de 2e master bent u zich 
beginnen focussen op uw atletiek-
carrière, met succes. Hoe was het 
om uw opleiding tot arts te com-
bineren met sport op het hoogste 
niveau?

Je moet sowieso keuzes maken. 
Soms koos ik ervoor om een extra 
training mee te pikken in plaats van 
een extra uur te studeren. Meermaals 
dacht ik bij mezelf: dit examen is even 
minder belangrijk. Opvallend genoeg 
behaalde ik echter mijn beste resul-
taten in die periode. Wel heb ik in 
het vijfde een juli-examen verzet naar 
augustus, om zo meer te spreiden. 

 Dankzij mijn steeds betere presta-
ties op de piste, kon ik tijdens mijn 
stages vaak op begrip rekenen van de 
stagemeesters. Zo stelden sommige 
begeleiders zich flexibel op met het 
oog op mijn trainingsschema, terwijl 
anderen hier minder in meegingen. 
Maar over het algemeen mag ik zeker 
niet klagen.

Tien jaar lang stond uw leven in 
het teken van de atletiek. Wat zijn 
voor u de hoogtepunten uit uw 
carrière?

Het absolute hoogtepunt zijn de 
Olympische Spelen van 2012 in 
Londen. Het waren mijn eerste Spelen, 
ik verbeterde mijn persoonlijk record 
en behaalde de vijfde plaats in de 
 finale met de 4x400 ploeg. Daarnaast 
heerste er in het Olympisch dorp een 
geweldige sfeer en leefde de lokale 
bevolking erg mee met de Olympische 
gedachte. Verder is mij het Belgisch 
kampioenschap van 2015 bijgebleven, 
waar ik opnieuw mijn persoonlijk re-
cord brak en de Olympische limiet 
voor Rio 2016 behaalde. Grappig 
genoeg slaagde ik er in 2015 ook in 
om Frans kampioen te worden, dit 
kon omdat ik aangesloten was bij een 
Franse club. Het niveau ligt daar toch 
een stuk hoger, de achtste Fransman 
zou hier bij wijze van spreken nog op 
het podium staan. Het winnen van 
die competitieve finale is en blijft een 
fijne herinnering.

Heeft u nog een leuke anekdote 
uit uw jaren als atleet?

Op grote kampioenschappen moet 
je een uur voor de wedstrijd naar een 
callroom, hier maak je je klaar in het 
bijzijn van je concurrenten. Om de 
verzuring te beperken, nam ik op 
voorhand een voedingssupplement 
met bicarbonaat in. Dit werkt meestal 
perfect, maar kan soms tot diarree 
leiden. Ik herinner me een wedstrijd 
waarbij ik drie keer heen en weer naar 
de wc ben gespurt terwijl we al in de 
callroom zaten. Toen kreeg ik wel wat 
vreemde blikken toegeworpen. (lacht)

U bent sinds 2 jaar gestopt met 
professioneel atletiek, wat was hier 
de aanleiding voor? 

De Olympische Spelen zijn altijd 
het hoofddoel en na Rio 2016 leek 
het mij moeilijk om nog vier jaar 
lang hetzelfde niveau aan te houden. 
Bovendien was ik toen net gestart als 
voltijds assistent in AZ Groeninge, 
waardoor de combinatie met atletiek 
lastiger werd. Door het verzwakken 
van mijn basisconditie, liep ik met 
minder trainingen meer blessures op. 
Het was dus niet meer verantwoord 
om de zware pistetrainingen verder 
te zetten. Ik liep nog enkele wed-
strijden, zoals de interclubmeeting 
in 2018, maar achteraf bekeken was 
deze periode toch vooral uitbollen.

Fysisch arts

U bent nu werkzaam als fysisch 
arts in AZ Groeninge, wat houdt 
dit concreet in?

Het leeuwendeel van de patiënten 
zijn mensen met chronische pijn, 

Quaran-trainen 👟
Olympische sporttips voor thuis:

• Daag je vrienden online uit: via social media 
of sportapps zoals Strava steek je makkelijk 
een competitie in elkaar.

• Gooi een elastiek over een tak en trek hem 
naar je toe om je bovenlichaam te trainen.

• Vul een rugzak met zware voorwerpen om 
je squats uitdagender te maken.

• Bij minder weer bieden een loopband, 
hometrainer of fietsrollen een uitweg. Via 
een online platform als Zwift wordt dit 
een stuk aangenamer.

Bultheel (links) die de estafettestok aanneemt van Kevin Borlée 
(rechts) op de Olympische Zomerspelen in 2012: Londen. 
(4x400 meter, 5e plaats, tijd 3.01,83)
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Vroeger opereerde men sneller, 
nu ligt de focus meer op educatie 
en begeleiding van de patiënt.

⟐ XV & EV

vooral aan het axiaal skelet. Bij deze 
klachten pas ik voornamelijk zenuw-
onderzoek en peesbehandelingen toe. 
Daarnaast bouwen we aan een sport-
medisch centrum. Enerzijds screenen 
we hier sporters met oog op preven-
tie van blessures en hart problemen. 
Anderzijds is er een curatief luik, zo 
behandelen we bijvoorbeeld stress-
fracturen met een anti-zwaarte-
krachtloopband. Door de verlaagde 
impact kunnen we deze patiënten 
vervroegd opnieuw aan het bewegen 
krijgen. Ten slotte bieden we sporters 
een surface-EMG (elektromyografie) 
aan, hier trachten we  agonist/antago-
nist- en links/rechts-onevenwichten 
op te sporen. Maar zoals ik al zei, dit 
centrum is nog in volle ontwikkeling.

Was fysisch arts een evidente keu-
ze? 

Fysische geneeskunde was uiteraard 
een logische optie, maar ik had ook 
andere interesses. Radiologie sprak 
me aan, maar hier ontbrak mij de 
nauwe arts-patiëntrelatie en het puur 
klinische werk. Ook orthopedie was 
een kanshebber, maar tijdens mijn 

stage merkte ik dat de way of life van 
een chirurg mij minder aansprak. Tot 
nu toe heb ik nog geen spijt gehad 
van mijn keuze!

Wat vindt u het fijnste aspect van 
uw beroep?

Zoals ik eerder al zei, vind ik het 
klinische aspect het allerfijnste. Wat 
me daarnaast erg interesseert, is de 
huidige shift van electieve (niet-drin-
gende, nvdr.) chirurgie naar een 
minder invasieve aanpak van letsels. 
Vroeger opereerde men sneller, nu ligt 
de focus meer op educatie en begelei-
ding van de patiënt. Ik herinner me 
patiënten die klaar stonden voor een 
nieuwe knie, maar na een aantal we-
ken intensieve begeleiding hun ope-
ratie konden annuleren. Niet iedereen 
staat hiervoor open, sommigen zien 
deze veeleisende behandeling niet 
zitten en houden vast aan het idee 

van chirurgie. Deze mensen bied ik 
als laatste optie een zenuwinfiltratie 
aan. Persoonlijk ben ik hier geen fan 
van, aangezien deze patiënten vaak 
na enkele maanden terugkeren met 
dezelfde klachten.

Sport u momenteel nog veel? 
Zeker, ik fiets nog veel. Tot voor 

kort was dat vooral mountainbiken, 
de laatste tijd zit ik vaker op de 
koersfiets. Hier in Kortrijk heb ik 
een aantal baantjes ontdekt die daar 
perfect voor dienen. Daarnaast heb 
ik nog materiaal van vroeger, waar-
mee ik een tweetal keer per week een 
weerstandstraining probeer te doen. 
Die combinatie van uithouding en 
kracht is belangrijk. Mensen die van 
drie naar vijf keer lopen per week 
gaan en hier geen krachttraining aan 
koppelen, lopen sneller blessures op.

Tot slot, welke raad zou u uw 
18-jarige zelf geven? 

Ik heb hier al vaak over nagedacht. 
Afgezien van wat vaderlijke bezorgd-
heid, zou ik hem waarschijnlijk laten 
doen. Als 18-jarige nam ik deel aan 
het WK voor junioren, dus in theorie 
had ik toen al kunnen doorbreken. De 
volgende drie jaar verliepen echter 
moeilijker door mijn start aan de uni-
versiteit en alle nieuwe vrijheden die 
daarmee gepaard gingen. Enerzijds 
denk je dan: had ik als student de 
bloemetjes wat minder buitengezet, 
had ik de Spelen van 2008 misschien 
wel gehaald. Maar anderzijds heb ik 
vrienden voor het leven gemaakt en 
honderd procent genoten van mijn 
studententijd. Die vier jaren zou ik 
voor geen goud willen ruilen.

Bultheel op de Olympische Zomerspelen 2016: Rio de Janeiro. (Halve finale 400 meter horden, 5e plaats, tijd 49,46)
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APC

Barbecue in de sneeuw

Glaasje cava op de receptie

Wat een prachtige show !

Apres ski doen we goed !
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Symposium

Wisselweek VTKxMedica

De artsen van morgen doen even gek

Mmmmm...

HealthxTech was de moeite !

Io vivat, io vivat ...

Quiz
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Wanneer heb jij beslist om bij het 
leger te gaan?

Noor: Voor mij was dat onderweg 
naar een SID-in-beurs tijdens een 
brainstorm over wat ik wilde stu-
deren. Ik had interesse in genees-
kunde, maar was nog op zoek naar 
een extra uitdaging. Toen ik op de 
SID-in kwam, wilde mijn papa eens 
gaan kijken bij defensie. Ik heb daar 
toen verschillende mensen gespro-
ken. Later contacteerde ik ook een 
oudere student geneeskunde die bij 
het leger zat. Daarna was ik volledig 
overtuigd. Ik nam deel aan de toela-
tingsproeven en was heel blij geslaagd 
te zijn hierop.

Dario, was het bij jou ook via een 
sid-in-beurs?

Dario: Bij mij is het idee eerst opge-
komen op een ‘open campus day’. Ik 
ben daar aan de praat geraakt met 
iemand die ook van Sint-Truiden 
was. Toen ik vertelde geneeskunde 
te willen gaan studeren, liet hij vallen 
dat dat ook bij defensie kon. Zo is de 
bal aan het rollen geraakt en ben ik 

meer informatie gaan opzoeken. Ik 
vond het een heel interessante combo: 
geneeskunde en sport en avontuur. 
Wito: Bij mij is het ook wel spon-
taan gekomen. Geneeskunde lag al 
vast toen ik op een SID-in-beurs 
een kijkje ging nemen bij defensie. 
Zo ben ik er wat ingerold: ik heb me 
daarna nog wat beter geïnformeerd 
en het plaatje sprak me aan. Het leek 
me een uitdaging en dat vond ik wel 
plezant. Nu heb ik er nog altijd geen 
klachten over.

Noor, je vertelde dat er een be-
paalde selectieprocedure is binnen 
defensie. Aan welke voorwaarden 
moet je zo allemaal voldoen? 

Noor: Eerst moet je medische testen 
doen, daarna sportproeven. Verder is 
er ook een groepsproef om te zien hoe 
je in een groep met anderen omgaat 
en een gesprek met een psycholoog. 
Tenslotte zijn er verschillende testen 
op de computer waarvan ik zelf niet 
goed weet waarvoor ze dienen.
Wito: Daar testen ze vooral dat je 
psychologisch in orde bent.

Dario: Uiteindelijk zijn die toela-
tingsproeven niet alleen bedoeld om 
je sociaal, fysiek en psychologisch te 
beoordelen maar ook motivatie is een 
zeer belangrijke factor. De allerlaatste 
'beproeving' die je moet doorstaan, is 
je motivatie-interview. Hier testen ze 
niet alleen je motivatie, maar ook of je 
voldoende afweet wat je toekomstige 
job zal inhouden, waar Defensie zich 
mee bezig houdt, ...

Wito: Je hebt dan ook nog taaltesten 
zoals Frans en Nederlands.

Begin je dan echt met een grote 
grote groep aan die testen waar 
er dan maar een kleine groep uit-
komt? 
Noor: Ja dat is wel zo. Iedere ronde 
vallen wat mensen af.
Dario: Het is niet zo groot als bij het 
ingangsexamen geneeskunde. In mijn 
jaar zijn wij met ongeveer 150 mensen 
gestart en daar zijn maar 4 mensen 
uitgekomen. M.a.w. de plaatsen zijn 
wel beperkt.

Hoe hard verschillen de studies 
van een student in het leger ten 
opzichte van een andere genees-
kundestudent, moet je bijvoor-
beeld vakken extra opnemen of is 
het exact hetzelfde?

Dario: Qua lessenpakket is het exact 
hetzelfde. Wat wel verschilt is dat we 
nog enkele extra examens hebben 
binnen defensie: in 3e bachelor is 
dat een verplicht examen Frans. Het 
taalkamp die we hiervoor volgen staat 
volledig los van de opleiding genees-
kunde. Wij moeten dus geen extra 
vakken opnemen.

Geneeskundestudenten in 
het leger
Studenten bij het leger. Wie zijn ze? Wat 

doen ze? Wat drijft hen? Wij interviewden enkele 
studenten bij het leger namelijk Noor, Dario en Wito. 
Noor is 19 jaar en zit in haar 2e bachelor geneeskunde. 
Dario zit in zijn 1e master geneeskunde en Wito begint 
volgend jaar aan zijn huisartsenstage.
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Welke kampen doen jullie nog 
allemaal?

Noor: Elke zomer heb je een specifiek 
kamp en daarna een stage. Net voor 
de 1e bachelor, dus voor je begint, is 
er het militair kamp. In de 2e bachelor 
is er een taalkamp van drie weken met 
een examen na de zomer. Volgend op 
3e bachelor heb je opnieuw militaire 
kampen. Daarnaast heb je twee we-
ken stage in het militair hospitaal. 
Doorheen het jaar zijn er ook nog 
weekends en andere activiteiten.

Wito: Het zijn dus vooral kampen die 
het militaire aspect aan het medische 
samenvoegen. Je gaat er op pad met 
vooral geneeskundestudenten om je 
vaardigheden te verbeteren in een 
militair kader. Op het einde is er 
een grote oefening waar we met alle 
studenten een soort hospitaal opzet-
ten en waar we simulatie-patiënten 
moeten verzorgen.

Moet je bepaalde resultaten halen 
om verder te mogen doen?

Noor: in het begin zeiden ze dat je 
70% moet halen, maar eigenlijk is 
het geen probleem als je eens een vak 
moet meenemen. Je moet dit wel voor 
een examencommissie verdedigen.

Wito: Het gaat hierbij vooral om mo-
tivatie. Het is natuurlijk fijner om er 
door te zijn zodat je zomer niet vol 
staat, want er staan in die maanden 
ook elk jaar activiteiten met defensie 
gepland.

Mag je zelf je specialisatie kiezen 
of wordt het opgelegd door defen-
sie?

Wito: Voor specialisaties krijgen wij 
aparte plaatsen. Deze zijn voorbehou-
den en staan de los van de andere 
geneeskundestudenten. De laatste-
jaars krijgen van Defensie een lijst 
met de opties die dat jaar mogelijk 
zijn. Dan volgt er een verdeling op 
basis van punten, interview,… om te 
zien wie welke specialisatie zal doen. 
Dit jaar waren er bijvoorbeeld plaat-
sen voor spoed, huisarts, inwendige 
en anesthesie. Nadat we afstuderen, 
werken we grotendeels in normale 
ziekenhuizen. Anders zouden we na 
een tijd een heel groot deel van onze 
vaardigheden verliezen. Uiteraard, 
welke richting we ook uit gaan, is het 
de bedoeling dat we twee maanden 
per jaar meegaan op militaire missie.

Hoeveel keer per week/maand 
hebben jullie legertraining?
Dario: Dat is eigenlijk geen vast aan-
tal keer per week of per maand. Vier 
keer per jaar krijgen wij militaire 

training met een speciale divisie 
omdat wij onze studies niet op een 
militaire school doen maar op een 
burgeruniversiteit.

Wito: Daarnaast heb je ook nog en-
kele dagen met de medische afdeling 
alleen. We gaan bijvoorbeeld ieder 
jaar in september drie dagen ontdek-
ken wat defensie te bieden heeft op 
medisch vlak.
Noor: Ze nodigen soms ook een arts 
uit op de Koninklijke Militaire School 
die ons komt vertellen over alles wat 
hij heeft gedaan.

Wat moeten jullie kunnen dat een 
andere student niet kan?

Wito: Op het zes weken basiskamp 
moet je alles kunnen wat iedere mi-
litair ook moet kunnen. Voorbeelden 
zijn: hoe doe ik een uniform aan, hoe 
wandel ik in groep, hoe marcheer ik, 
hoe ga ik op zoek naar een bepaald 
punt op een kaart en verlies ik mijn 
weg niet...
Dario: En ook met een wapen vuren, 
dat vinden toch veel mensen leuk 
als ik hen vertel over onze militaire 
vaardig heden.

Verschilt het studentenleven? Mag 
je bijvoorbeeld niet bij een studen-
tenclub?

Dario: In Leuven zijn we volledig vrij 
en doen we wat we willen. Wij kun-
nen evenveel genieten van het stu-
dentenleven als een andere student. 
Soms moet je wel naar een activiteit 
van het leger de volgende dag en dan 
kan je uiteraard niet gaan feesten. Als 
je iets graag doet, moet je er altijd wel 
opofferingen voor maken.



Moet je een bepaald dieet of spor-
troutine aanhouden?

Dario: Wij mogen maar 1 keer per 
week naar de frituur (lacht).
Noor: Dat is niet waar!
Wito: Anders was Dario al lang buiten 
gevlogen.
Dario: Nee, we mogen eten wat we 
willen. Op vlak van sporten moeten 
we onze basisconditie onderhouden 
doorheen het jaar, omdat we elk jaar 
sportproeven hebben. Dat houdt in: 
één looptest van 2,4 kilometer aan 
een vrij pittig tempo met daarna nog 
twee soorten stabiliteitsoefeningen. 
Het is echt puur je basisuithouding 

onderhouden. Het is niet dat wij 
allemaal zotte marathonlopers 

zijn. 
Noor: Als je niet slaagt op 
die testen, kan dat een reden 
zijn om jou er uit te gooien: je 

krijgt twee kansen. Daarom is 
het wel belangrijk om voldoende 
te sporten tijdens het jaar.

Wito: Die verantwoordelijk-
heid ligt wel volledig bij ons 

zelf. Als we niet sporten 
d o o r h e e n 
het jaar 
dan is dat 
ons eigen 

probleem. Er 
wordt dus 

v o o r a l 
v e e l 

zelfdiscipline gevraagd van ons, zo-
wel op vlak van feesten (Dario lacht), 
studeren als sporten.

Is het iets dat je aanraadt aan 
 startende geneeskundestudenten?

Noor: Ik zeker wel! Het avontuur en 
kameraadschap maken het echt een 
meerwaarde aan de studie. 

Dario: Ik sluit me aan bij Noor. Je 
moet er natuurlijk wel eerlijk in zijn, 
soms is het op de tanden bijten en 
soms vind je een bepaalde opdracht 
stom. Daarentegen is het een extra 
uitdaging en maken het avontuur 
en de vriendschappen het helemaal 
waard! Een vraag die ook vaak gesteld 
wordt, is: “Zijn er veel vrouwen in het 
leger?” In de medische wereld is het 

zeker fiftyfifty, misschien ondertus-
sen al meer vrouwen dan mannen. 
Je geslacht maakt dus ook helemaal 
niet uit in de keuze om voor defensie 
te gaan.

Noor: Er zijn zeker momenten waar-
op je denkt: “waarom ben ik hier, 
waarom heb ik mezelf dit aangedaan.” 
Als je bijvoorbeeld die eerste zomer 
op militair kamp bent en je weet dat al 
je vrienden op reis zijn, wanneer je in 
je putje ligt en niet in slaap mag val-
len of anders wordt heel het peloton 
gestraft, dan vloek je toch wel eens. 

Wito: Inderdaad, maar na zes jaar ben 
ik nog steeds heel tevreden van mijn 
keuze en heb ik er absoluut geen spijt 
van. Er zijn zeker meer goede dan 
slechte momenten.

⟐ TVE & SV
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 duidelijke info over alles wat te maken hee�  met jouw beroep als arts

 ona� ankelijke vergelijking van alle verzekeringsmaatschappijen

 vrije keuze van verzekeraar voor uw RIZIV-toelage

 auto- en brandverzekering voor starters aan uitzonderlijke voorwaarden 

 gratis fi scale begeleiding tijdens uw opleiding

 gratis online tools:
+ overzicht van uw polissen
+ opvolging van uw pensioenopbouw
+ fi scale optimalisatie

De verzekering op maat van medische beroepen

www.bbamedical.be

Ik was van in het begin overtuigd door de service en vooral de open toegankelijkheid van B.BA medical. 
Ze zijn altijd bereikbaar bij problemen, durven met creatieve oplossingen komen en ze nemen zelf ook 

initiatief. Een goed voorbeeld hiervan zijn de servicedagen fi scaliteit waarbij dankzij hen een eerste contact 
met een boekhouder gefaciliteerd wordt. 

Al mijn vragen worden beantwoord en vaak is er zelfs al op geanticipeerd. Hierdoor kan ik mij ten volle 
concentreren op mijn patiënten. Ik voel mij veilig (en) verzekerd in handen van B.BA medical.

Dr. Emily Boone

Als net afgestudeerde arts had ik geen 
fl auw benul van welke verzekeringen ik 

allemaal moest aangaan. B.BA medical hee�  
mij doorheen deze chaos van informatie 

begeleid. 

Eender wat of wanneer: ik kan altijd bij mijn 
persoonlijke adviseur, Michelle, terecht met al 
mijn vragen, die steeds op een zeer duidelijke 

manier beantwoord worden. Mijn leven 
als zelfstandige wordt hierdoor een stuk 
gemakkelijker gemaakt, waarvoor dank! 

Dr. Annelies Belmans

“

“
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Biomedische in het nieuws

Micronaalden gebaseerd op 

insectensteek: Mogelijke vervanging 

voor pijnlijke injecties?

Om medicatie toe te dienen maakt men vaak gebruik van hypoderme 

naalden. Deze zijn lang, en injecties zijn bijgevolg pijnlijk en niet zonder 

infectiegevaar. Niet ideaal voor patiënten die frequent hun medicatie nodig 

hebben. Om dit probleem aan te pakken ontwikkelden deze onderzoe-

kers een microscopisch kleine naald met weerhaakjes. Dit is gebaseerd 

op de angel van muggen: op deze manier zetten ze zich vast om zich te 

voeden aan hun prooi. De wetenschappers hopen zo de weefseladhesie 

van de naald te vergroten zodat men over langere periodes medicijnen 

kan inspuiten.

"Tiny High-Tech Needles Inspired by Parasites May Help Eliminate Painful Shots" in  Scitechdaily.com (18.04.2020)

https://scitechdaily.com/tiny-high-tech-needles-inspired-by-parasites-may-help-eliminate-painful-shots/

Verlaagt intensief sporten 
onze weerstand?

Velen van ons zullen in de lockdown-periode wel eens naar onze sport-schoenen gegrepen hebben. Goed voor het hart en voor de conditie, dat is zeker. Lichaamsbeweging met matige intensiteit zou zelfs een posi-tief effect hebben op ons immuunsysteem. Echter, verschillende studies toonden aan  dat topsporters die vaak en intensief trainen een verhoogd risico op infecties lopen. Niet alle wetenschappers geloven dat intensieve training hier causaal is: sommigen dichten deze paradox bijvoorbeeld toe aan het verhoogd stressniveau dat topsporters met zich meedragen. Het zou dus niet de sport op zich zijn, maar een samenspel van factoren die bij atleten de weestand verlaagt.
 S. Boonen: "Vermindert lang en intensief sporten onze weerstand?" in Gezondheidswetenschap.be (31.03.2020)
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/vermindert-lang-en-intensief-sporten-onze-weerstand

Credit: Riddish Morde
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https://scitechdaily.com/tiny-high-tech-needles-inspired-by-parasites-may-help-eliminate-painful-shots/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/vermindert-lang-en-intensief-sporten-onze-weerstand
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Belang gendefect in ontstaan 

Parkinson ontdekt

Onderzoekers aan de KU Leuven hebben ontdekt hoe een defect in het 

ATP13A2-gen zorgt voor het afsterven van zenuwcellen bij patiënten met de 

ziekte van Parkinson. ATP13A2 is essentieel voor de opname van polyamines 

in de cel. Polyamines zijn belangrijk voor het beschermen van de cel: ze worden 

opgenomen in de cel door lysosomen, en vervolgens m.b.v. ATP13A2 van de 

lysosomen naar het cytosol getransporteerd. Als er een mutatie optreedt in dit 

gen zullen polyamines zich opstapelen in de lysosomen, die hierdoor zullen 

zwellen en barsten. Bij de ziekte van Parkinson leidt dit proces tot celdood in 

zenuwcellen die beweging controleren. Men hoopt dat met deze ontdekking 

een eerste stap is gezet in de richting van behandeling. 

B. Van Hoeyveld: "Nieuw puzzelstuk gevonden in ontstaan van de ziekte van Parkinson" in KU Leuven Nieuws (29.01.2020)

https://nieuws.kuleuven.be/nl/2020/nieuw-puzzelstuk-gevonden-in-ontstaan-van-ziekte-van-parkinson

Quarantaine doet alcoholgebruik toenemen

De sluiting van cafés en fakbars weerhoudt de Belg niet van af en toe eens 

te diep in het glaasje te kijken. Drugslijn rapporteert een toename in oproe-

pen: er zijn er 75% meer in quarantaine. Hiervoor zijn enkele verklaringen: 

thuis schenkt men het glas doorgaans voller, en er is geen sociale controle. 

Ook populair zijn slaapmutsjes en virtuele aperitieven. Men hoopt dat deze 

trend niet zal blijven hangen na de lockdown: dergelijke gewoontes zijn vaak 

moeilijk af te schudden.

M. Van den Bossche: "Grijp je nu sneller naar een glas? Let op dat je geen gewoonte kweekt die na quarantaine blijft hangen" in hln.be (08.04.2020)

https://www.hln.be/nina/fit-gezond/medisch-advies/grijp-je-nu-sneller-naar-een-glas-let-op-dat-je-geen-gewoonte-kweekt-die-na-quarantaine-blijft-hangen~a58d74de/

Tissue engineering: botweefsel kweken op industriële schaalMet behulp van deze techniek, gebaseerd op ontwikkelingsbiologie, hopen 
onderzoekers van de KU Leuven in de toekomst bot- en weefselimplantaten 
te maken in de grootte en vorm die ze wensen. Men slaagde erin om voor-
lopercellen uit beenvlies te isoleren en deze vervolgens op te kweken tot ze 
kraakbeenachtige weefselstukjes vormden. Deze gingen in een mal van het 
ontbrekend stuk bot. Hierbij werd gebruik gemaakt van 3D-bioprinting. Na 
implantatie in een proefdier groeide het kraakbeen dan uit tot bot. Het gebruik 
van levende implantaten voor patiënten met botdefecten zal een grote stap zijn 
voor de regeneratieve geneeskunde.

"Leuvense onderzoekers gaan biologisch botweefsel kweken op grote schaal" in KU Leuven Nieuws (08.01.2020)
https://nieuws.kuleuven.be/nl/2020/leuvense-onderzoekers-gaan-biologisch-botweefsel-kweken-op-grote-schaal 

https://nieuws.kuleuven.be/nl/2020/nieuw-puzzelstuk-gevonden-in-ontstaan-van-ziekte-van-parkinson
https://www.hln.be/nina/fit-gezond/medisch-advies/grijp-je-nu-sneller-naar-een-glas-let-op-dat-je-geen-gewoonte-kweekt-die-na-quarantaine-blijft-hangen~a58d74de/
https://nieuws.kuleuven.be/nl/2020/leuvense-onderzoekers-gaan-biologisch-botweefsel-kweken-op-grote-schaal 
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RubriekRecept
Oosterse Kipschotel

◇ Kipblokjes
◇ Rijst
◇ Broccoli (2)
◇ Paprika 
◇ Ajuin (2)
◇ Diepvrieserwtjes
◇ Thaise curry (pasta - rood of geel - 110g)
◇ Cocosmelk (blik - 400 ml)

Ingrediënten

Snij de broccoli in hapklare stukjes en doe deze in een microgolfpot. Voeg een kleine 
scheut water toe, met peper en zout en eventueel wat nootmuskaat. Sluit de pot af 
en zet deze ongeveer 6 minuten in de microgolf op 800 Watt.
 
Ondertussen kun je ook de paprika en ajuintjes snijden. Breng deze in een andere 
microgolfpot, voeg een kleine scheut water toe, wat peper en zout. Sluit de pot af 
en zet deze ongeveer 6 minuten in de microgolf op 800 Watt.

Giet de kokosmelk in een kookpot en zet deze op een laag vuurtje. Voeg de diep-
vrieserwtjes toe en laat deze langzaam ontdooien in de kokosmelk. Het is belangrijk 
dat deze warm wordt, maar niet kookt! Voeg peper en zout toe naar keuze. 

Bak de kippenblokjes in een aparte pan – voeg wat kippenkruiden toe.

Wanneer de erwtjes ontdooid zijn, kun je de andere groentjes en de gebakken 
kipblokjes hieraan toevoegen. Meng alles wat dooreen. Voeg de thaise curry toe 
(hoeveelheid naar smaak en graad van pikantheid) en opnieuw omroeren.

Serveer het gerechtje met rijst. Smakelijk!
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Black 
Stories

Spelletjes

Instructies: 
- Knip bovenstaande kaarten uit.
- Je speelt dit spel minimum met twee personen, met meer is het natuurlijk leuker! 
- Er is 1 spelleider, de Raadselmeester, alleen hij mag de achterkant van de kaarten lezen. Alle andere
           personen spelen tegen elkaar. 

Spelverloop:
1) De Raadselmeester toont de afbeelding aan alle spelers, en leest de korte situatieschets voor.  
2) De spelers stellen om de beurt een ja/nee-vraag om de story te achterhalen, waarop de Raadselmeester
           eerlijk antwoordt op basis van de oplossing die achteraan de kaart staat. 
3) De eerste speler die de volledige oplossing kan geven, heeft gewonnen!

Extra: Als de spelers echt muurvast zitten, mag je als Raadselmeester gerust een tip geven.

Het cijfer 3 De gespierde man Een zeker dood

Rutger wordt bewusteloos terug
gevonden, met naast zijn hoofd een 

groot cijfer 3.

Sara zag een gespierde man. Even 
 later lag ze dood op de grond, 

 omgeven door een plas bloed.

Rick zit dood in zijn stoel, met op de 
tafel een shotglas en een lucifer.

In deze quarantaine is er niets fijner dan een nieuw gezelschapsspel 
ontdekken. Daarom  presenteren wij jullie drie “Black Stories”, die je 
samen met je gezin, quarantainebuddy’s of (virtueel) met je vrienden 
kan oplossen. Gok, griezel, maar vooral: geniet!

Sudoku HHH Binaire puzzel HHH
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Rutger heeft bloed gegeven 
in het  donorcentrum voor de 
Bloedserieusweek. Wanneer hij later 
die dag gaat sporten op de atletiek
piste van het Sportkort, valt hij na één 
rondje neer op de aankomstlijn, naast 
het nummer 3.

Sara was anatomie aan het leren in 
de bibliotheek toen ze een vraag had 
over een spier van een tekening in 
haar boek. Ze liep naar haar vriendin, 
die ook in de bib zit, maar struikelde 
onderweg over een laptopkabel waarna 
ze zich met haar hoofd stootte aan de 
hoek van de tafel. Ze bloedde meteen 
dood.

Rick heeft een hoestje en verdenkt 
zichzelf ervan besmet te zijn met het 
coronavirus. Als voorzorg beslist hij al
cohol te verdampen en te inhaleren om 
zo het virus uit zijn longen te kunnen 
drijven. Door de impact van de hoge 
alcoholconcentratie in zijn longen sterft 
hij.

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 inge-
kleurd 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 

Nonogram
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* Tidens het promotiejaar   **Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Uw autoverzekering, exclusieve voorwaarden voor onze leden

Uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, het eerste jaar 
GRATIS*

Uw woningverzekering

Het regelen van uw administratieve formaliteiten doorheen uw 
loopbaan:  -  einde van uw stage : wordt uw loontrekkende of 

zelfstandige, we begeleiden u
 - opstarten van een vennootschap
 - enz...

Het beste rendement voor uw sociale voordelen RIZIV: 
1,2% in 2020 eventueel verhoogd met een winstdeelname. 
Voorbeeld: 2,75% NETTO globaal rendement voor 2018**

Solidariteitsdekkingen vanaf dag 1: - moederschapsuitkeringen
 - overlevingspensioen
 - invaliditeit

Meer info via 0800 96 119 of op amonis-starters.be



Liefste lezer van Palfijn,

Het feit dat jij dit nu leest, wil zeggen dat je een Palfijntje besteld hebt op 
onze website en dat deze zijn weg heeft gevonden naar jou via de post. Het 
doet mij enorm veel plezier om te zien hoeveel enthousiasme hiervoor was!

Graag wil ik via deze weg alle Palfijnmedewerkers bedanken. Dankzij dit 
fantastisch team is deze editie opnieuw heel geslaagd en telt ze maar liefst 
vier pagina's meer dan de vorige edities. Ik ben alvast erg trots op het 
resultaat en ik hoop dat jullie ervan zullen genieten!

Dan rest mij enkel nog jullie een goede blok en succesvolle examenperiode 
te wensen en daarna een fijne vakantie! Coco 2.0 out!

Ut Vivat, Crescat et Floreat Medica!

Sara Verhaege
Coördinator Communicatie '19-'20 


