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...Chocolade Cake <3

Cultuurtip, spelletjes en...
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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

We hopen dat jullie allemaal nog kerngezond en klaar zijn voor deze nieuwe week! 
Jammer genoeg zijn fysieke activiteiten niet meer mogelijk, maar wij zijn volop aan 
het omschakelen naar online alternatieven. Heb jij nog een leuk idee wat wij kunnen 
organiseren of wil je ergens bijspringen? Stuur ons dan zeker een berichtje via de 
Facebookpagina!

Volgende week staan onze fantastische unit cursusdienst en hun talrijke projectme-
dewerkers weer klaar om jullie boeken te bezorgen. Ook het team van sociaal is 
volop bezig met projecten zoals de Rode Neuzenweek die er aankomt! Het wordt 
zeker de moeite waard om deze intiatieven te ondersteunen.

Heb jij nog kriebels om een extra project aan te pakken? Dan kan je zeker bij ons 
terecht! Stuur een mailtje naar info@medica.be of een berichtje via Facebook en 
we verwelkomen je graag in ons praesidium of projectmedewerkersgroep. 
Hopelijk kunnen we jullie binnenkort fysiek verwelkomen op onze activiteiten! 

Gitte Maes, Praeses ’20-‘21
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Maandag (12/10)
17:00—20:00

dinsdag (13/10)
14:00—17:00

woensdag (14/10)
10:00—13:00

Donderdag (15/10)
17:00—20:00 
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Draag een mondmasker! (Maar ga je eigenlijk nog ergens 
naartoe zonder dit essentiële accessoire?)
Ontsmet je handen! Bij het binnenkomen, het intypen van je stu-
dentennummer, het buitengaan: kortom overal.
Ben je ziek? Heb je symptomen? Zit je in quarantaine? Blijf dan 
thuis! Vraag aan een medestudent om je boeken voor jou te 
komen halen. Als je schrik hebt voor vervallen boeken, stuur ons 
dan een mailtje, dan zullen wij ze verlengen!
En als laatste: heb je wat extra tijd? Kom je je boeken toch al 
halen? Neem eens een shiftje op! Alle extra handen worden 
zeer blij ontvangen! Je vindt de inschrijvingen hiervoor op onze 
website.

Nieuwe week, nieuwe uren, same old 
CuDi! Wij blijven ervoor zorgen dat je al 
je boekjes kan kopen. Om te zorgen dat 
dit allemaal veilig gebeurt, zijn er natuurlijk 
een aantal regeltjes.
Tijdslot reserveren blijft verplicht! Kom dan 
ook zeker op tijd, zowel de vroege als de 
late vogels moeten tijdsloten respecteren.
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k Beste studenten, donoren en bijna-donoren

Van 16 tot 19 november is het weer tijd om een 
beetje van jezelf te geven en zo levens te redden: 
de Bloedserieusweek gaat van start! Word de held 
van de dag, want dat bloed is levensnoodzakelijk 
voor vele mensen! Als dank voor je heldendaad krijg 
je een goedgevulde goodiebag. Helemaal over-
tuigd? Doe eerst de donorzelftest om zeker te weten 
of je mag doneren via rodekruis.be/donorzelftest en 
schrijf je vervolgens in via bloedserieus.be/nl/steden/
leuven (inschrijven is verplicht!). Meer info via Face-
book: Bloedserieus Leuven.

Waar?
Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:
Ma & Di: 10u30 - 20u30 Ladeuzeplein
Wo & Do: 11u - 20u Gymnasium, universitair sportcen-
trum (Sportkot)
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)

Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren 
of ons team versterken? Stuur ons zeker een berichtje!

Tot dan!
Het Bloedserieusteam
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 Akuut Kultuur

Als projectmedewerker van Symposium heb ik twee aanbevelingen die 
het ontspannende en educatieve aspect van cultuur combineren. 
Kurzgezagt – in a Nutshell is een uit München afkomstig youtubekanaal 
dat prachtige video’s produceert van 4 tot 16 minuten. Hun doel luidt 
via toegankelijk, educatief beeldmateriaal kennis te verspreiden over 
natuurwetenschappelijke onderwerpen en maatschappelijke proble-
men. Naast de interessante, genuanceerde en relevante inhoud zijn 
de video’s artistieke pareltjes met prachtige animaties, steeds origi-
nele soundtracks en de immer rustgevende stem van Steve Taylor. De 
kunst van verhaalvertelling, de nodige humor en heldere uitleg maakt 
dat Kurzegagt je echt inspireert en aanzet tot interesse in de wereld. 
Fun fact: er bestaan ook een Duitse (“Dinge Erklärt – Kurzgesagt” en 
Spaanse (“En Pocas Palabras - Kurzgesagt”) variant, ideaal om je 
taalvaardigheden ineens wat bij te schaven ;). 
De tweede aanbeveling is het youtubekanaal “Medlife Crisis” van Dr. 
Rohin Francis. Deze britse cardioloog maakt video’s waarin hij (ipse 
dixit) medische wetenschap combineert met slechte woordmopjes (zie 
titel van zijn kanaal). De inhoud varieert van triviale en grappige feitjes 
over het menselijk lichaam (demonstratie van primitieve reflexen bij zijn 
pasgeboren zoontje) naar een open vraagstelling over de eerlijke 
kostprijs van wetenschappelijke literatuur. Altijd bewaart hij een ont-
spannen, opgewekte sfeer waarin kritisch en gefundeerd 
denken over wetenschap hand in hand gaan met een 
gezonde portie Britse humor.
Zie zo, hopelijk kunnen mijn twee aanbevelingen jullie 
smaken. Bovendien kan je ze beide gratis en erg laag-
drempelig ontdekken op youtube, het lijkt mij de ideale 
bezigheidstherapie tijdens deze ongewone periode ;).

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... Deze week laten we éen van onze pro-
jectmedewerkers, Emiel Vandenberghe, aan het woord.
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Horosccop
Waterman: 
 
De sterren zijn gunstig voor jou, je kansen op slagen zijn 
aanzienlijk verhoogd!

Vissen: 

Geniet deze week van de natuur! Neem een herfstwan-
delingetje of twee.

Ram: 
 
Ondanks tegenslag blijf jij sterk in je schoenen staan!

Stier: 
 
Laat je inspireren door je omgeving! Geen betere tijd 
dan nu om je creatieve spirit los te laten.

Tweeling: 
 
Op vlak van de liefde kan jij wel een meevaller gebruiken. 
Die komt eraan!

Kreeft: 
 
Probeer je deze week meer open te stellen. Weg met 
cynisme!
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Maagd: 
 
Kruip gezellig onder een dekentje en geniet van de rust!

Weegschaal: 
 
Je familie zou graag wat meer aandacht vam je krijgen.

Schorpioen: 

Laat je niet doen door zij die je je plezier niet gunnen. Je 
bent sterker dan dat!

Boogschutter: 
 
Pas je aan aan je omgeving en je zult het makkelijker 
hebben. Let it go!

Steenbok: 
 
Zoek het avontuur op! Het leven is kort!

Leeuw: 
 
Wees streng voor jezelf en je zal vanalles bereiken deze 
week! 
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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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AANWEZIGEN:  

Gitte Maes, Lana Bosschem (noteert), Tim Debyser, Myrthe Peeters, 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 Bij-
nens, Tim Van Assche, Amber Klaver, Maxine Gerits, Merel Jonkers, Lien Vrijders, Magnus 
Van Kerckhove, Iven Niesten, Yana Sterckx, Maaike Puimège, Jarne Balemans, Liesbeth 
Van Rompaey, Gust Hoornaert, Alec Plaisier, Pieter Peeters, Johanna Vets, Younes Mos-
soux, Alexander Huygens, Daan Hasker, Sarah Schippers, Evelien Bogaert, Stephanie 
Herlaar, Timo Smans, Nathan Van de Velde
 

VERONTSCHULDIGD: 
Ilona Verhoeven, Emilie Dimitriou, Diederik De Graef, Mara van Spaendonk

Afwezig
xxx

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

1. Unit Onderwijs GNK
Op 4 november doen we weer een werkgroep onderwijs geneeskunde om 20u via 
zoom! 

Verslag Bureau 20
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2. Unit Bar
Doc’s Bar zal voorlopig gesloten zijn van 19 oktober tot en met 15 november. Alle 
reserveringen zullen logischerwijs geannuleerd worden. Er wordt aan een online alterna-
tief gewerkt voor de stewardcursus, meer informatie volgt via de Facebookpagina van 
Doc’s Bar en in het evenement.

IV.  Punten ter bespreking

1. Mentaal welzijn 
Situering: In de loop van afgelopen week hebben we een mail ontvangen vanuit het 
monitoraat. Dit orgaan, dat onze eerstejaarsstudenten ondersteunt, heeft ondervonden 
dat er veel meer meldingen zijn van faalangst en problemen met gebrek aan structuur 
dan gebruikelijk. De vraag van hen uit was of dit probleem zich enkel stelt bij de eerste-
jaars, of dat het ook abundant is bij de ouderejaars. We vroegen het aan de verga-
dering. 

Enkele zaken die naar voren gebracht werden:

-  Ook in tweede master ondervinden er velen stress vanwege de huidige situa-
tie, er worden meer zorgen geuit in tegenstelling tot de afgelopen jaren. 
- Er wordt aangehaald dat - ook voor COVID - elke eerstejaars een eigen 
manier van aanpak moet ontwikkelen bij de start aan de universiteit. We zijn echter van 
mening dat de huidige situatie dit nog verder verzwaard door de beperking van hun 
integratiemogelijkheden. 
- Ook bij de ouderejaars, vooral zij die steevast in de les zitten, speelt het pro-
bleem van toegenomen stress. In enkele jaren word er daarnaast met het probleem van 
overvolle inschrijvingen gekampt. Hierdoor hebben studenten die een plekje willen 
bemachtigen in de les extra stress in aanloop naar het openen van de inschrijvingen. 
- Ook het gebrek aan de mogelijkheid om spontaan (met vrienden) een bezoek 
te brengen aan de bib na afloop van een hoorcollege, speelt. 
- Daarnaast wordt het punt aangehaald dat het de studenten veel zwaarder 
valt om zich in te zetten om te studeren zonder vooruitzichten naar een leuke activiteit 
en sociaal contact na afloop. 
- Het overgrote aanbod aan applicaties en tools zorgt ervoor dat de student 
meer stress ondervindt. Ze zijn immers angstig om zaken te missen. 
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- Zeker bij hen die niet betrokken zijn bij een praesidium, scouts, etc speelt 
vaak ook eenzaamheid.
- Eerstejaars hebben door het afgelasten van de doop en vele eerste-
jaars-evenementen wegens niet corona-proof, een meer beperkte sociale kring 
dan andere jaren opgebouwd. Zeker tegenover de ouderejaars. Ze worden dus 
beperkt in hun mogelijkheid om laagdrempelig om hulp te vragen. 

Conclusie: Het probleem stelt zich breder, over alle jaren heen. Toch blijft de ten-
dens dat het voornaamste probleem eerder bij de eerstejaars dan bij de oudere 
fases te vinden is, ten gevolge van hun beperktere integratie in het studentenleven. 
Daarnaast werd ook de vraag gesteld wat de faculteit en andere instanties hier 
zelf aan zou kunnen veranderen. Enkele punten die werden naar voren geschoven: 
- Momenteel is er heel wat miscommunicatie via Toledo (onder andere 
over zaken zoals het IER of ISP). De communicatie moet duidelijker, transparanter en 
sneller. 
- Toledo moet gerichter naar de student toe worden gebruikt. Veel irrele-
vante meldingen overspoelen momenteel nodeloos de Toledo van de studenten 
aan onze faculteit. Eerstejaars zijn vaak nog niet in staat het kaf van het koren te 
scheiden. Of weten niet hoe ze nutteloze meldingen kunnen uitzetten. Een individu-
eel gericht filtersysteem geniet de voorkeur. 
- Er zijn te veel verschillende agenda’s. De proffen brengen vaak een Ex-
cel bestand aan, studenten bekijken hun uurrooster op Toledo; daarnaast staan er 
nog verplichte practica op Academy Attendance, die je bovendien niet in je Quivr 
kan aanduiden bij gebrek aan reeks. Bundelen van deze zaken tot één agenda 
maakt zaken overzichtelijker en duidelijker. Het gevaar om iets te missen neemt af en 
zo ook de stress van de student. 
- Het lijkt ons opportuun om een community met algemene info en een com-
muni-ty per jaar aan te maken. Nu worden meldingen gewoon weggeslikt omdat ze 
opstapelen in irrelevant grote community’s. 
- Er heerst het gevoel dat de faculteit te lang wacht met het verstrekken van 
informatie, waardoor deze opstapelt. Dit moet sneller en gradueel. 
- Wanneer je op een interessante melding drukt, spring je naar de commu-
nity en niet meteen naar het bericht in se, waardoor je nog op zoek moet. Dit kan 
efficiënter. 
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- In de huidige problematiek posten proffen vaak recurrent dezelfde pincodes. We 
vragen ons af of het mogelijk is deze te posten in de agenda, op deze manier neemt het 
overzicht toe en de meldingen af.
- Ook een overzichtsbestand per fase, dat makkelijk bereikbaar is en alle belang-
rijke info omvat, zou de student vooruit helpen. Enkele jaren zijn hier reeds mee bezig. 
- Meldingen omdat je een bericht hebt ontvangen van de prof zijn onnuttig en 
onwenselijk. 
- Echt belangrijke zaken kunnen beter op mail gezet worden om hen niet te verlie-
zen in de wanorde van Toledo. 
- In ‘lijn vaardigheden’ lijkt het alsof zaken vaak opnieuw worden gepost, dit is 
verwarrend en druk.
- Academy Attendance is onoverzichtelijk door het overaanbod aan practica 
en onduidelijke indeling. Het kost de student heel veel tijd om alles te kunnen bekijken en 
plannen. Sommige studenten gaan zelfs zo ver dat het een hele Excel vereist aan planning. 
Na het aanpassen van de kleurcode werden velen bovendien opnieuw uitgeschreven, 
waardoor het werk van vooraf aan diende te beginnen. Ook de gradueel openende 
practica in de master, die meteen vol zitten, zorgen voor bezorgdheden.
- Daarnaast zijn er te weinig sociale aspecten; weinig evenementen, geen faculteit 
overstijgende groepen. Hierdoor weinig hulp vanuit peers. Als Medica kunnen we hier mee 
op inzetten. We zullen onder andere meer gaan inzetten op hulp vanuit ouderejaars, hierbij 
kijken we niet enkel naar de eerstejaars. Voor die laatste groep denken we ook aan ‘een 
inleiding tot Toledo’. 
- We denken eraan om een enquête te doen om het mentale welzijn en de frustra-
ties van onze studenten te peilen. 

We brengen deze info aan bij de correcte instanties. 
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V. Punten ter informatie

1. COVID-19 update 

Gezien de huidige situatie willen we jullie een kleine update geven over wat wel 
en niet kan in de volgende vier weken volgens de huidig geldende maatregelen.
• Evenementen mogen niet langer fysiek plaatsvinden. Een online eve-
nement kan uiteraard wel. Ook bepaalde hybride evenementen (bijvoorbeeld 
materiaal afhalen en dan een online workshop geven) kunnen. Aanvragen voor 
lokalenreservering zullen bijgevolg geweigerd worden. Uitlenen bij LOKO kan niet 
langer
• Online evenementen mogen GEEN cantus inhouden. Online cantussen 
zijn resoluut verboden van hogerop vanwege het aanzetten tot drinken, samen-
scholen en overlast. 
• Ook fysiek vergaderen is momenteel verboden, op uitzondering van 
bepaalde onderwijs gerelateerde vergaderingen. 
• Culturele en sportactiviteiten mogen doorgaan zolang ze de regels 
volgen die hiervoor specifiek zijn opgesteld. 
• De cursusdienst blijft gewoon open.

VI. Varia
- Doc’s heeft nu de gezellige bankjes van de zomerbar! 
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Chocoladecake in a mug

Benodigheden: 
- 1 el chocopasta 
- 1 el melk 
- Een half ei (Weird flex I know. Kluts het al in een apart kommetje en neem 
dan ongeveer de helft!)
- 1 kl suiker
- 1 kl cacaopoeder
- 1 grote el zelfrijzende bloem

How to: 
- Doe de chocopasta in jouw favo tas en meng tot een smeuïge massa.
- Voeg er het halve ei aan toe en meng goed met een vork. 
- Voeg er de rest van de droge ingrediënten aan toe en meng opnieuw. Tip: 
je kan dit best op voorhand zeven om klontertjes te vermijden. 
- Zet de tas 1 minuut in de microgolfoven, VOLLENBAK! Tip: probeer hem 
echt niet langer dan 1 min te bakken, want dan wordt het snel droog! 

    ENJOY

Laat je spannende vragen, confessions... hier achter!!
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Droedels
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Doolhof



Woordje van communicatie

Groetjes, Unit Communicatie ‘20-’21 

Tijd voor een dringende oproep! Wil jij werken aan je skills in een toffe groep? 
Deel uitmaken van projecten zoals Palfijn en Akuut? Wij zoeken nog unitleden 
voor in Unit communicatie! Stuur zeker een mailtje naar communicatie@medic.be. 
Wij kijken er naar uit om jou te leren kennen!


