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

Stay safe!
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Woordje van de praeses

Liefste Medicaners

De voorbije weken zijn heel onzeker geweest en dat beseffen wij maar al te goed. 
Heb jij vragen of een babbel nodig? Stuur een mailtje naar info@medica.be of een 
berichtje op de Facebook pagina en we zullen je helpen waar we kunnen!

Ondertussen zijn we Doc’s Bar nog altijd aan het verbouwen, sinds vorige week 
hebben we eindelijk weer een dak op ons gebouw! Voor de Bar specifiek zijn we 
aan het kijken voor een leukere inkleding. Als jij nog leuke of originele ideeën hebt, 
mag je zeker mailen naar docs@medica.be. Ook kunnen jullie op Instagram binnen-
kort een spannende vernieuwing zien dus blijf het zeker volgen!

Vanavond (maandag) is het ook een opstartvergadering van half-time! Alle 3de 
bachers BMW en GNK en 1ste masters GNK zijn hier zeker welkom om een leuke 
half-time op poten te zetten. 

Hopelijk tot snel fysiek!

Gitte Maes, Praeses ’20-‘21
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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

Graag stel ik jullie Two Feet voor: een Amerikaanse singer-songwri-
ter-producer uit New York.
Zijn muziek is wat alternatiever. Met een achtergrond van jazz en blues 
slaagt hij erin om, samen met zijn gitaar, toch een poppy sound te 
creëeren.
Hij gebruikt ook vaak een ‘loop pedaal’, om zo telkens een stukje gi-
taar of zang toe te voegen, zodat dit alles mooi in elkaar over loopt.
Zijn teksten zijn best heftig maar daardoor ook heel mooi en herken-
baar.
De zweverige sound is perfect voor een dromerig moment of een 
rustige avond met een glaasje wijn :). 
Zeker eens checken, je gaat er geen spijt van hebben, beloofd!

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 Teamlid Events, Lien 
Vrijders, aan het woord.
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Horosccop
Waterman: 
 
Laat de rode vlaggen achter je liggen, kop op! Jij hebt 
geen nood aan toxiciteit.

Vissen: 

Wat heb jij veel pech deze week! Pas goed op maar 
laat het je humeur niet verpesten. 

Ram: 
 
Deze week is vol ups en downs. Zo is het leven, maak er 
het beste van.

Stier: 
 
Je liefdesleven gaat de goede weg op! Je kan eindelijk 
de verwarring achter je laten.

Tweeling: 
 
Communiceer je gevoelens! Iedereen komt er zo beter uit.

Kreeft: 
 
Het geluk lacht je toe deze week! Je hebt het verdiend!
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Maagd: 
 
Je leeft op naar de naam van je sterrenbeeld en gaat 
door een ietwat droge periode. Geen zorgen. na Coro-
na lost dat zichzelf op.

Weegschaal: 
 
Deze week leer je omgaan met afwijzing. Iedereen maakt 
het wel eens mee. 

Schorpioen: 

Probeer je focus terug te vinden, ook al is het moeilijk! We 
geloven in je!

Boogschutter: 
 
Ga je emoties niet uit de weg. Praat er met iemand over!

Steenbok: 

Laat je niet meeslepen door wat anderen zeggen. You 
do you!

Leeuw: 

Stop met spelletjes spelen en ga voor de prijs. 
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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 (voorzitter) , Lana Bosschem (noteert), Tim Debyser, Myrthe Peeters, Diederik 
De Graef, Tom Verbraeken, Michiel Genar
Robbe Roelens, 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, Merel Jonkers, Lien Vrijders, Magnus Van Kerckhove, 
Iven Niesten, Yana Sterckx, Maaike Puimège, Liesbeth Van Rompaey, Gust Hoornaert, 
Alec Plaisier, Pieter Peeters, Johanna Vets, Younes Mossoux, Daan Hasker, Sarah Schip-
pers, Evelien Bogaert, Stephanie Herlaar, Timo Smans, Nathan Van de Velde

 

VERONTSCHULDIGD: 
Maxime Gerits, Alexander Huygens, Ilona Verhoeven, Mara van Spaendonk, Robin 
Naedts

Afwezig
Jarne Balemans, Emilie Dimitriou

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

1. Unit Onderwijs GNK
Heb je vragen of opmerkingen over bepaalde lessen, practica of stages? Laat het 
gerust weten aan je jaarverantwoordelijke of onderwijsverantwoordelijke!

Verslag Bureau 20
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2. Unit Onderwijs BMW
Ook bij BMW staat de jaarraad steeds paraat voor al jullie vragen! Heb jij in de les 
ook het onderwijsoverzicht gezien? En wil je hier aan meewerken? Stuur dan zeker een 
mailtje naar onderwijs-bmw@medica.be.

3. Team Events
Het Aperitief concert is nog op zoek naar enkele talenten! Ben jij, of ken jij iemand die 
al eens graag danst, acteert, zingt of een ander gek talent heeft? Aarzel dan niet en 
stuur een mailtje naar apc@medica.be!

IV.  Punten ter informatie

1. Onderwijs update
De algemene richtlijnen zijn ondertussen wijdverspreid. Desondanks geven onze onder-
wijs verantwoordelijken enkele nuances mee ter informatie.  
- Tot en met maandag 30 november wordt enkel afstandsonderwijs toegelaten, 
ook voor de studenten in eerste bachelor. 
- Ook examens die in november stonden ingepland, mogen niet langer door-
gaan. Deze zullen eventueel verplaatst worden naar een latere datum. Dit wordt indivi-
dueel bekeken door de faculteit. 
- Geneeskunde heeft van bovenaf een uitzondering ontvangen waardoor de 
stages wél kunnen plaatsvinden volgens de normale planning. Dit geldt enkel voor de 
stages waarbij je participeert of actief deelneemt. Deze uitzonderingen gelden niet 
voor de richting Biomedische Wetenschappen.
- Bibliotheken blijven gesloten tenzij voor collectie gebruik. Je kan net zoals afge-
lopen academiejaar een studeerplek aanvragen in de bib bij uitzonderlijke situaties.
- Docenten dienen altijd de les te streamen op het moment dat aangegeven 
werd in het lessenrooster. Vervolgens dient elke les online gezet te worden op Toledo. 
Moest hier toch van afgeweken worden, laat dan zeker iets weten aan de jaarverant-
woordelijken. Wacht hier niet mee, zo kan er nog iets aan gedaan worden. 
- Per uitzondering kunnen de examens aan onze faculteit reeds van start gaan 
op maandag 4 januari. Afleggen van examens kan uiterlijk tot dinsdag 2 februari.
- De medische onderzoeken van IDEWE gaan voorlopig gewoon door. Moesten 
ze desondanks geannuleerd worden, krijg je alsnog een e-mail. Deze zijn verplicht voor 
iedereen. Wees echter verstandig en verzet je afspraak wanneer je symptomen ver-
toont. Je kan je nog steeds gratis laten testen in de teststraat van de KU Leuven. 
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Veggie Herfstschotel
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Veggie Herfstschotel
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!


