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Cultuurtip!

Super easy chicken fajita!

Zomerbar wedstrijd!

En... Memes!!!!
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Tapperscursus 

Bieravond
 
Looptraining

Bureau 
 
Peter -en meteravond 
 
Zomerbar 
 

Wil je meer weten over onze activiteiten? Volg ons dan 
op sociale media!
 
facebook: Medica Leuven 
instagram: medicaleuven
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Woordje van de praeses

Liefste Medicaners 

Wat een week! Na een super week voor onze ver-
nieuwde bar, succesvolle activiteiten van ont-
spanning (EJW), een zware week voor cudi en een 
regenvolle zomerbar zijn wij weer helemaal klaar om 
de 2de week vol goede moed te starten. 

Deze week staan er leuke looptrainingen op de planning die je helemaal gaan 
klaarstomen voor de 24 urenloop, eigenlijk 12 urenloop, maar ook weer voor de 
eerstejaars staat er een super peter- en meteravond op de planning! Maar ook 
onze bar is weer helemaal klaar om jullie te ontvangen met een spetterende tap-
perscursus! Kom dus zeker af als jij wilt leren tappen in onze geliefde Doc’s Bar. Ook 
wordt er een bieravond georganiseerd die niet te missen valt. Ben je geïnteres-
seerd om mee te werken aan het galabal of symposium, dan is het deze week ook 
het perfect moment! De opstartvergaderingen staan al gepland via Zoom en alle 
geïnteresseerden zijn zeker welkom. Ook staat onze cursusdienst nog open waar je 
een shift kan opnemen! Kom dus zeker af en neem daarna ook meteen je boeken 
mee als pluspunt! Bovendien wordt er deze donderdag weer een zomerbar geor-
ganiseerd! Zeker welkom dus bij een zomerbar met hopelijk minder regen!
In het praesidium zijn er nog open functies! Ben jij geïnteresseerd in sociaal, cursus-
dienst, communicatie, development? Stuur dan zeker een mailtje naar praeses@
medica.be. Buiten de open plaatsjes in ons praesidium zijn er natuurlijk ook nog 
mensen voor de jaarraad gezocht! Bij interesse kan je een mailtje sturen naar 
vice-praeses@medica.be.  

Hopelijk hebben niet alleen de eerstejaars, maar alle jaren een goede start 
gemaakt! Bij problemen voor livestream, opnames enzvoort, kunnen jullie nog altijd 
mailen naar onderwijs-gnk@medica.be of onderwijs-bmw@medica.be. 
Ook voor de tijdsloten en cursusdienst kwamen veel vragen! Hiervoor kan je altijd 
terecht bij helpdesk-cudi@medica.be!
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Maandag (28/9)
10:00—13:00
18:00—20:00

dinsdag (29/9)
10:00—12:00
14:00—18:00

woensdag (30/9)
10:00—12:00
18:00—21:00

Donderdag (01/10)
10:00—12:00: 
18:00—21:00

 
Na een eerste drukke week zal cursus-
dienst ook volgende week weer openen 
voor jullie. Bekijk hieronder zeker de ope-
ningsuren. Opgelet! Vergeet zeker niet 
je tijdsslot te reserveren via medica.cur-
susdienst.org! De nieuwe tijdssloten wor-
den telkens op vrijdag op de site gezet. 
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Zit je in je 3e bachelor geneeskunde of 1e bachelor biome-
dische wetenschappen? Goed nieuws! Er zijn enkele cursus-
sen toegekomen voor jullie. Dit zijn de blokwijzer orthopedie, 
Acco-cursus inleiding tot de radiologische pathologie en 
Acco-cursus inleiding tot de nucleaire geneeskunde voor 3e 
bachelor geneeskunde. Voor 1e bachelor biomedische we-
tenschappen is dit de cursus biofysica van professor Temst.
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 Chicken Fajita’s

ENJOY!

Ingrediënten voor 2-3 personen:

• 2 kipfilets 
• 2 paprika’s (kleur naar keuze)
• 1 ui 
• 4-6 wraps (2 per man)
• Peper, zout en kippenkruiden  

Instructies 

• Kruid de kipfilets met peper, zout en kippenkruiden.
• Bak de kipfilets goudbruin op een hete pan met olijfolie.  

Laat daarna 10 minuutjes rusten, en snijd de kip in reepjes. 
• Snijd de ui en de paprika’s in reepjes en bak deze tot ze glazig zijn. Kruid naar wens. 
• Voeg de kip toe aan de pan met de groentjes, en meng alles goed door elkaar. 
• Serveer in de wraps! 
• Tip: keiiiii lekker met BBQ-saus :-) 

Instructies voor de pro’s: laat de kip eerst een halfuur tot 2 uur marineren in de frigo.  
Hiervoor heb je volgende ingrediënten nodig: 

• Enkele eetlepels olijfolie 
• Limoensap van ongeveer 2 limoenen 
• 1 koffielepel komijn 
• Een inieminie beetje rode peper vlokken to spice things up! 
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Je kan nog winnen!!
Jullie hebben het ongetwijfeld al gezien: de Leuvense studentenkringen 
organiseren dit jaar een gigagezellige Zomerbar! Je kan voor 5 euro 
reserveren, dan krijg je een tafeltje en diezelfde 5 euro korting op een 
drankje (of twee ;)) naar keuze.  
 
Zit je wat krap bij kas? Niet getreurd! Akuut geeft twee reservaties 
GRATIS weg!  Wat moet je daarvoor doen?

   Teken jouw quarantainezomer 

Stuur ons je grappigste/mooiste/origineelste tekening op en maak kans 
op deze zotte prijs! 

   May the odds be ever in your favor!  
 
             Stuur een foto van jouw  tekening naar akuut@medica.be 
                  ten laatste deze vrijdag en maak kans op deze suprertoffe prijs!!



7



8

O
nd

er
w
ij
s

Geef  je  men ing  over  onze  lessen ,
s tud iemater iaa l ,  examens ,  s tages  en

op le id ing  in  onze  werkgroep!

We need you!

Surf  naar  www.medica .be/onderwi j s
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 Sex, mind and body.. . .

...in wording! Wij wachten op jóuw spannende inzendin-
gen! Scan de QR code hierbeneden en vraag dat wat 
je altijd al wilde weten... In afwachting van jullie vragen of 
confessions zetten we hier wat flauwe mopjes. Wil je een 
einde maken aan dit laag niveau, stuur dan jouw vragen 
in! ;)

“Blokken is een samenstelling van 
‘bleiten’ en ‘gokken’”

“Wat zeg je tegen een Spanjaard met 
een mooie Powerpoint?
Buenos dias”

“Ik vraag mij altijd af hoe da gaat bij 
studenten geneeskunde die een 10/20 
halen op hun examen. “Ja sorry Fons, 
maar da deel van terug toe naaien had 
ik wel ni gestudeerd mateke””
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 Internationals
Dear international students. 

Welcome to Leuven, you’ve probably discovered some of it already. To stay up 
to date on all the events that are organized for you, look for the facebookgroup 
‘International students medicine and biomedical students’ (or just scan the QR-co-
de). If you don’t have facebook, you can send me an e-mail at internationaal@
medica.be.  

 

If you have any questions about anything -small or big- or you just 
want a chat, feel free to send me an e-mail, message on face-
book, carrier pigeon,… I’m there for you. 
 
 I hope to see you soon!
XOXO Amber
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Horosccop
Waterman: 
 
Je gaat een zware week tegemoet. Echter, jij staat sterk in 
je schoenen en zal de storm weerstaan! 

Vissen: 
 
Je familie wilt dat je meer aandacht aan hen besteedt. 
Vergeet dat belletje naar de mama niet! Zij doet nog 
altijd jouw was ;).

Ram: 
 
Pas op met wie je vertrouwt. Bedrog schuilt achter de 
hoek... 

Stier: 
 
Jouw week kan niet kapot! Vergeet niet van de kleine 
dingen te genieten! 

Tweeling: 
 
Doe het maar een keer rustig aan deze week. Jij verdient 
een pauze!

Kreeft: 
 
Het is de moment om aan je skills te werken! Muziek maken,  
koken... een tapperscursus?
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Leeuw: 
 
Jij snakt naar een goed feestje. Het is lang geleden....  
Deze week moet je op zoek naar andere bezigheden!

Maagd: 
 
Studeren gaat wat langzaam deze week... Ofja elke week 
eigenlijk ;) Blijven hakken zeggen ze dan!

Weegschaal: 
 
Je ontmoet deze week een boel nieuwe mensen! Wie 
weet zit er wel iemand speciaal tussen....

Schorpioen: 

Deze week leer je vanalles bij! Misschien niet uit de les 
maar dat is bijzaak natuurlijk.  

Boogschutter: 
 
Het zit niet mee deze week. JIJ hebt echt altijd pech he... 
Natuurlijk valt die boterham met de choco naar bene-
den :(

Steenbok: 
 
Tijd om te laten zien wat jij allemaal kan! Laat de mensen 
maar zien wat je capaciteiten zijn!
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 Opstart Galabal
Galabal heeft jou nodig!

Sta jij in je vriendengroep bekend als de organisator van dé beste kot-
feestjes en ben je dan ook af en toe de ‘mama’ of ‘papa’ op een avond-
je uit? Dan heb jij zonder twijfel de skills die wij zoeken in onze medewerkers!
Help je graag bij het organiseren van hét meest luxueuze evenement van 
de grootste vereniging aan de KUL? Galabal is op zoek naar enkele 
enthousiaste studenten met een creatieve inbreng om er een geslaagde 
editie van te maken. 

Klinkt dit als iets voor jou? Kom dan zeker eens luisteren naar alle mogelijk-
heden. Alle opties staan open en je bepaalt zelf wat je graag wilt doen.
Bij interesse, stuur een mailtje naar events@medica.be of volg onze op-
startvergadering via Zoom op 30/09 om 17u. De Zoomlink en verdere 
info vind je op het Facebook evenement. 

Wij kijken er al naar uit!

Team Events
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U luistert  
aandachtig naar 
uw patiënten.

Wij doen hetzelfde voor u.
Ontdek de Medicalis-diensten van ING 
met advies en tools op maat van de 
medische sector. 
ing.be/medicalis
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Kultuur aKuut

Mijn favoriet boek, film, toneel of album… 

Ik mag hier als cultuurverantwoordelijke als eerste een antwoord 
op geven en ik ga ook direct moeilijk doen. Ik kies er namelijk twee.
Een boek en een film met dezelfde naam maar toch heel verschillend. 
Het boek, het welke ons in verstaanbare taal moeilijke wetenschappelij-
ke inzichten bijbrengt, zou ik niet meteen mijn favoriet durven noemen en nu 
moet ik bekennen dat ik het zelfs niet helemaal heb gelezen. Het is ezch-
ter zo indrukwekkend dat het zeker de moeite waard is om het te vermelden.
De film, de welke de meer menselijke kant toont van het genie achter het boek, 
noem ik dan weer vol overtuiging mijn favoriet. Het is, om het met een cliché te ver-
woorden, een emotionele rollercoaster.  

Bij een nieuw Akuutje horen nieuwe rubrieken! Nu we allemaal 
wat meer moeten binnenblijven ‘s avonds moeten we op zoek 
naar meer beschaafde manieren om onze tijd te spenderen.  
Muziek, literatuur, film... Elke week vragen we onze praesi-
diumleden achter hún beste cultuurtip. Dus laat ik nu het 
woord aan onze TCO Ontspanning, Line Heylen.

Over welk boek/film heb ik het nu eigenlijk?  
The Theory of Everything is een boek van Stephen   
Hawking met een indrukwekkende en vatbare ver-
klaring voor alle onvatbare dingen in ons heelal. 
Na het lezen van dit boek voel je je plots heel klein. 
 
De film geeft een eerlijk beeld van het leven van 
Hawking. Een beeld dat voor deze film nog veel 
minder bekend was. Vooral heel veel lof voor de 
acteerprestatie van Eddie Redmayne die in deze 
film een geweldige Stephen Hawking neerzet.
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Zeker de moeite waard om eens te kijken tijdens een gezellig filmavondje op kot.
Om te eindigen met een quote van Hawking: “Science is not only a disciple of rea-
son but, also, one of romance and passion”

AANWEZIGEN:  

Gitte Maes, Lana Bosschem (noteert), Tim Debyser, Myrthe Peeters, Max Kips, Diederik 
De Graef, Tom Verbraeken, Michiel Genar
Robbe Roelens, Robin Naedts, Dagmar Van Branden, Art Schuermans, Line Heylen, 
Cas Remans
Ruben Vanholder, Johanna Verhaegen, Lisa Penninckx, Sofie Moerenhout, Geisje 
Bijnens, Tim Van Assche, Amber Klaver, Maxine Gerits, Merel Jonkers, Lien Vrijders, Iven 
Niesten, Maaike Puimège, Jarne Balemans, Liesbeth Van Rompaey, Gust Hoornaert, 
Alec Plaisier, Pieter Peeters, Johanna Vets, Younes Mossoux, Emilie Dimitriou, Daan Has-
ker, Mara van Spaendonk, Sarah Schippers, Evelien Bogaert, Stephanie Herlaar 

VERONTSCHULDIGD: 
Yana Sterckx, Ilona Verhoeven, Alexander Huygens, Magnus van Kerckhove

A. OPEN GEDEELTE
I. Goedkeuren verslag: OK
II. Goedkeuren agenda: OK
III. Rapportage 

1. Unit Cursusdienst
Derde bachelor geneeskunde opgelet: donderdag 24 september werden er twee 
nieuwe boeken beschikbaar gesteld op de cursusdienst. De blokwijzer orthopedie en 
de acco cursus: inleiding tot de radiologische pathologie. Vergeet bovendien zeker 
geen tijdslot te reserveren om je boeken af te halen. Elke vrijdagavond worden er 
nieuwe tijdsloten online gezet. Wij vragen om je aan je gekozen tijdslot te houden, op 

Verslag Bureau 22/09
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2. Unit Development 

In maart 2021 zal nogmaals een fantastische editie van het Symposium “De Arts van 
Morgen” plaatsvinden. Zie jij het wel zitten om hier aan mee te werken? Dan nodig ik 
je uit om maandag 28 september om 20u deel te nemen aan de opstartvergadering. 
Deze zal plaatsvinden via een Zoom-link die in het Facebook evenement zal worden 
gepost.
Heb je nog vragen? Kan je niet aanwezig zijn maar wil je wel meer informatie? Stuur dan 
zeker een mailtje naar medicasymposium@gmail.com! 

3. Unit Onderwijs GNK
We zoeken nog een onderwijsverantwoordelijke in 1e Bach GNK. Heb je interesse, stuur 
dan zeker een mailtje naar onderwijs-gnk@medica.be!
Mensen die graag hun mening komen zeggen over lessen, stages, practica…zijn altijd 
welkom op de werkgroep onderwijs geneeskunde, deze vindt tweewekelijks plaats op 
woensdagavond om 20u. 

4. Unit Onderwijs BMW
We zoeken ook nog een onderwijsverantwoordelijke in 1e Bach BMW. Heb je interesse, 
stuur dan zeker een mailtje naar onderwijs-bmw@medica.be! 

5. Unit Bar
Heb je altijd al eens willen tappen in het mooie Doc’s bar? Kom dan zeker naar de 
tapperscursus en leer de kneepjes van het vak.  De eerste vindt vanavond (maandag 
28/09) plaats in onze geliefde Medica thuishaven.  

6. Team Events
De opstartvergadering van galabal zal doorgaan op woensdag 30/09 om 20u. Heb 
je zin om deel te nemen aan dit fijne project? Volg dan zeker het Facebook evenement! 

7. Team Sport
De looptrainingen zullen starten op dinsdag 29/09. Vanaf dan ben je elke dinsdag 
en donderdag welkom voor een gezonde dosis sport. Startschot wordt gegeven om 
18u30, afspraak aan de trappen voor het gymnasium. 
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IV. Punten ter beslissing 

1. Ontslag Max Kips
Vanwege persoonlijke redenen dient Max ontslag te nemen als Coördinator Com-
municatie van Medica. We gaan zijn vrolijke input en transparante communicatie 
enorm missen. 
Het Bureau ontslaat unaniem Max Kips als Coördinator Communicatie ’20-’21. 

V. Punten ter bespreking 

1. Update onderwijs 
- Zoals jullie weten zijn er vanwege de Covid-19 pandemie veel veranderingen 
doorgevoerd. Momenteel bevinden we ons in een code geel, dit betekent dat de 
aula’s zullen worden opengesteld met een halve bezettingsgraad. Inschrijven om 
deel te nemen aan de fysieke les kan via de ‘Academy Attendance’ tool. Mo-
menteel staan de lessen voor de volgende zes weken open. Je kan je volgens de 
huidige marge inschrijven in de helft van je lessen. Concreet betekent dit dus dat 
als je voor een OPO 6 lesmomenten hebt, je de kans krijgt om deel te nemen aan 
drie van de zes fysieke contactmomenten.
Wat als er toch een code oranje volgt? Hier is momenteel nog geen verdere 
informatie over. De kans is reëel dat iedereen zich dan opnieuw dient in te schrijven 
gezien de aangepaste bezettingsgraad , welke dan op 1/5 zal liggen.  
Er wordt ook aangehaald dat het systeem nog niet optimaal werkt en dat er bij 
enkele studenten nog vakken ontbreken. Tim neemt dit mee, de faculteit werkt 
voortdurend om technische problemen op te lossen. Je kan uiteraard een Ticket 
insturen via de helpdesk, zo word je snel en gericht verder geholpen.
- Dringende oproep: Het rotatieonderwijs vergt enkele opgeleide studenten die 
de proffen technisch ondersteunen bij de livestream. In 2e bachelor geneeskunde 
heeft er nog niemand zich aangemeld met desastreuze gevolgen zoals tijdens de 
eerste lessen is gebleken. Bovendien is er een grotere zekerheid op opnames als 
er voldoende studenten zijn ter ondersteuning. Ben je geïnteresseerd? Spreek dan 
zeker de Coördinator Onderwijs of andere leden van het praesidium aan! Er zullen 
extra opleidingsmomenten worden ingericht voor de nieuwe kandidaten. 
Dit is de enige manier om te verzekeren dat er een livestreamen opnames van de 
les zijn.  Het belang hiervan kan niet genoeg benadrukt worden. We willen immers 
voorkomen dat proffen niet langer de moeite nemen of ondermaatse livestreams 
afleveren, die de studenten moeilijk kunnen volgen.
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- Op 7 oktober verdwijnt het individueel examenrooster. Desondanks is het noodza-
kelijk om dit in te vullen aangezien de faculteit zich hierop baseert om overlapping te 
voorkomen. Communiceer dit ook naar je vrienden toe. Belangrijk om weten is dat elk 
vak een blauw of paarse kleur moet hebben en je je IER moet opslaan. Dit is ook een 
bindende voorwaarde voor het kunnen indienen van je ISP. 
De gekozen examen momenten zullen niet bindend zijn. Hoogstwaarschijnlijk kunnen we 
de definitieve examenroosters verwachten eind november. De examenperiode zal zich 
vermoedelijk spiegelen aan de situatie in juni. De examens starten vroeger, reeds vanaf 
6 januari en lopen langer door. Bovendien zullen opnieuw zondagen benut worden. 
Dit om een voldoende spreiding van de studenten inde aula’s te verzekeren. Deze 
beslissing werd centraal vanuit de KU Leuven genomen. We bekijken met onze faculteit 
hoe we het voor de student zo aangenaam mogelijk kunnen maken.

- Werkgroep onderwijs geneeskunde is een orgaan dat tweewekelijks op woensdag 
samen komt. Nu meer dan ooit is de input van de student van groot belang. Iedereen 
is welkom, schuw niet om ons aan te spreken als je interesse hebt. 

- Verder nog een oproep om de EVALOP bevraging in te vullen. Zonder voldoende 
responsgraad worden deze cijfers niet als representatief beschouwd waardoor proffen 
niet aangesproken kunnen worden op eventuele ontoereikendheden. Vooral in de 
master geneeskunde is er een aanzienlijk tekort aan respons.
2. Bouwupdate 
De bovenverdieping is op dit ogenblik helemaal leeg, de ruwbouw wordt binnenkort 
opgestart. Let op voor je veiligheid, we proberen deze zoveel mogelijk te garanderen 
maar het is geen evidentie. We vragen dan ook aan onze leden om voor hun gezond 
verstand te gebruiken en niet aan de stellingen te komen of deze te beklimmen. Beperk 
de doorgang van personen tot het minimum. 

VI. Varia 

- Gitte hoopt dat het een leuk weekend was voor de eerstejaars en iedereen 
heeft genoten. Ook de openingsavond in Doc’s bar was meer dan geslaagd. Hopelijk 
heeft iedereen genoten.
- Nog een kleine oproep om te komen Shiften op de Cursusdienst en in de   
             Bar. 
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Binairo

How to binairo: Elke cel moet een nul of één bevatten en er 
mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast of
onder elkaar worden geplaatst. Elke rij en elke kolom moet 
evenveel nullen als enen bevatten en bovendien uniek zijn. 
Een willekeurige rij mag echter wel hetzelfde ingevuld worden 
als een willekeurige kolom. Elke puzzel heeft één unieke oplos-
sing die altijd kan gevonden worden zonder te gokken.
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Hashiwokakero

How to hashiwokakero: Alle eilanden moe-
ten verbonden worden tot één eilanden-
groep door bruggen tussen de eilanden
te tekenen. De bruggen worden voorge-
steld door rechte lijnen tussen eilanden. 
Ze mogen geen eilanden of andere brug-
gen kruisen en mogen enkel horizontaal en 
verticaal lopen. Tussen 2 eilanden mogen 
maximum 2 bruggen getekend worden en
het totaal aantal bruggen dat uit-
komt op een eiland moet gelijk zijn aan 
het nummer dat in het eiland staat.
willekeurige rij mag echter wel hetzelfde 
ingevuld worden als een willekeurige kolom. 
Elke puzzel heeft één unieke oplossing
die altijd kan gevonden worden zonder te 
gokken.



Woordje van communicatie

Groetjes, Unit Communicatie ‘20-’21 

Zoals jullie wel gemerkt hebben, wordt onze unit nu ondersteund door een EPIC 
Meme Team! Een ware verlichting voor degenen onder ons met een gehandi-
capt gevoel voor humor. Bij deze dus een shout-out naar deze mensen! Hiermee 
sluiten we een tweede Akuutje af. Vergeet ons niet te mailen met vragen/ideeën 
op akuut@medica.be!


