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5. Werken in het Jessa ziekenhuis 
 
Eén van onze sponsors is het Jessa ziekenhuis. Hieronder vind je 
informatie over wat ze jou kunnen  bieden als verpleegkundige.  
 
De vzw Jessa Ziekenhuis streeft als één van de grootste Vlaamse 
ziekenhuizen naar een ruim aanbod van topklinische geneeskunde 
En hoogkwalitatieve patiëntenzorg. Het ziekenhuis telt 988 erkende 
bedden, verspreid over drie campussen: campus Virga Jesse en campus 
Salvator in Hasselt en campus St.-Ursula in Herk-de-Stad. Hiermee behoren 
we tot de top 5 van niet-universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen. Met 297 
artsen, 55 arts-assistenten, 75 toegelaten artsen en 3062 medewerkers is 
het Jessa Ziekenhuis de tweede grootste werkgever van Limburg. Dit houdt 
ook veel kansen in voor medewerkers met ambitie en om hen op weg te 
helpen is er het ontwikkelingstraject 'Jessa & Veelbelovend'. 

 
Jessa en veelbelovend 
  
Ben je bachelor (met een aanvullende opleiding) of master? 
Zit je met carrièrekriebels, zoek je kansen?  
Wil je verantwoordelijkheid nemen en aan de slag binnen een project?  
Heb je ambitie om in een leidinggevende of staffunctie te stappen?  
Zoek je mogelijkheden binnen de organisatie? 
Voor jullie hebben we als Jessa Ziekenhuis een traject opgezet.  
Dit ontwikkeltraject geeft je de kans beter zicht te krijgen op jezelf.  
Je verwerft inzichten rond leiderschap en je kwaliteiten. Je maakt kennis 
met projectwerk en je krijgt de kans om echte projecten uit te voeren.  
Je werkt nauw samen met collega's, leidinggevenden en management- en 
directieleden. Het ontwikkeltraject 'Jessa & Veelbelovend' is opgebouwd 
rond projectwerk. Iedere deelnemer werkt aan één of twee projecten 
binnen de organisatie. Samenwerking in al zijn aspecten is hierbij 
uitermate belangrijk. Daarnaast doorloopt iedereen een individueel traject 
waarin we aandacht besteden aan de ontwikkeling van je persoonlijke 
kwaliteiten en je (zelf)inzichten. In dit onderdeel stel je jouw leerdoelen 
vast. Samen met de andere deelnemers en de begeleiders van het traject 
volg je het realiseren van deze doelen op. 
 
 
Voor meer info: www.ikwiljessapassen.be of wwwjessazh.be  
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1. Woord van de Praeses 
 

Beste studenten, 
 
Het einde van het academiejaar komt in zicht en dat 
betekent dat ik stilletjes aan afscheid moet nemen van het 
studentenleven, maar ook van mijn geweldig jaar als 
praeses. Ik heb er enorm van genoten om jullie praeses te 
mogen zijn voor één jaar en ik heb dankzij mijn functie 
ontzettend veel nieuwe en leuke mensen leren kennen. Het 
was met andere woorden een jaar om nooit te vergeten, 
‘an opportunity of a lifetime’!! 
 
Maar niet getreurd, achter de schermen hebben wij een 
nieuwe ploeg met fantastische mensen zitten klaarstomen, 
die jullie volgend jaar zullen vertegenwoordigen en die met 
veel enthousiasme weer toffe activiteiten zullen 
organiseren. Enkele pagina’s verder kunnen jullie 
ontdekken wie ze zijn en welke functie ze gaan opnemen. 
Het zou ook fijn zijn om het toekomstig praesidium te 
komen aanmoedigen op de overdracht op 7 mei (meer 
informatie vind je binnenin). 
 
Met het einde van het academiejaar komen ook de 
examens terug dichter bij, daarom willen wij jullie nogmaals 
ontzettend veel succes wensen. Geef er nog een laatste lap 
op en dan kunnen jullie genieten van bijna 3 maand 
vakantie! Daarnaast wil ik de studenten uit het masterjaar 
veel succes wensen met hun professionele vooruitzichten 
en hopelijk vinden jullie allemaal de droomjob van jullie 
leven!! 
 

 
Over and out! 
Sophie Detailleur 
Praeses Medisoc VZW 2014-‘15 
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Overdrachtsfac 
 
 
Op 7 mei dragen we, met pijn in het hart, het praesidium over aan de 
toekomstige praesidiumleden. Dit zal gebeuren op de overdrachtsfac in 
Maxim'o. Jullie zijn allemaal welkom om het nieuwe praesidium aan te  
moedigen of om gewoon te komen meefeesten op ons allerlaatste 
feestje van dit schooljaar!  
 
 
 

------------- 
 
 
 
Voordat we definitief afscheid nemen, zouden we jullie allemaal willen 
bedanken voor jullie aanwezigheden en enthousiasme op al onze 
feestjes en activiteiten! Het is mede dankzij jullie dat wij er een topjaar 
van hebben kunnen maken als praesidium! Wij hebben er, één voor 
één, allemaal heel hard van genoten en we wensen het nieuwe 
praesidium heel veel succes toe, ze gaan dit minstens even goed doen! 
 
Bedankt, jullie zijn super!  
Het ganse praesidium 
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2. Afscheid oud praesidium  
 
Lieve Medisoc’ers,  
 
Nu de paasvakantie voorbij is, het zonnetje meer naar buiten komt en die 
thesis deadline korter bij komt besef ik plots dat mijn aller laatste jaar als 
student en als lid van het feest team van Medisoc bijna gedaan is.  Met toch 
wel een beetje pijn in mijn hart moet ik afscheid nemen van mijn 
studentenleven en de arbeidsmarkt betreden.  
Ik kijk met héél veel plezier en vreugde terug op het afgelopen jaar. Het was 
een jaar om zeker niet te vergeten en een absoluut hoogtepunt om mijn 
studententijd mee af te sluiten.  
 
Toen ik mij eind vorig jaar engageerde voor het preasidium wist ik totaal niet 
wat er mij te wachten stond. De helft van deze 12  toppers kende ik al goed, 
de andere helft waren vage gezicht vanuit de aula. Doorheen het jaar 
hebben we herinneringen gemaakt die, hoe cliché het ook klinkt, ons voor 
het leven zullen bij blijven.   
Het Dress to impress galabal zit momenteel nog vers in mijn geheugen, maar 
ik kijk ook lachend terug naar de hilarische momenten op onze studio 100 
cantus, en zelf het extreem vroeg opstaan voor de 24-urenloop had zijn 
charmes. Met veel trots zal ik de fakkel door geven aan onze waardige 
opvolgers op de overdrachtsfac.  
 
Vele van ons blijven zeker nog een tijdje in Leuven hangen, dus  verwacht 
ons maar op jullie fac avonden of andere activiteiten die het nieuwe 
preasidium alvast in petto heeft.  
Bij deze wil graag nog iedereen van het huidig preasidium bedanken voor de 
mooie maar veel te korte tijd en héél veel succes wensen aan onze 
opvolgers. 
 
Bedankt Medisoc,  
Marieke, 
Team feest!  

 
 

 
 

 
4. Laatste activiteiten 
 
Beach volley 
 

 
 

 
Met trots, maar ook met spijt in ons hart presenteert Medisoc 
Sport hun laatste sportactiviteit.  
Al wie houdt van een balletje slaan, zand tussen zijn tenen of 
gewoon al een leuke sfeer, is meer dan welkom op onze 
beachvolleybal wedstrijd op 27 april! 
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Jawel, het is bijna zover! Ons jaar zit er weer bijna op en we geven de 
fakkel binnenkort door met toch wel wat spijt in het hart. Als ik dit 
jaar moet omschrijven in één woord zal dit “GEWELDIG” zijn. Het is 
een jaar en een ervaring om nooit te vergeten! Vele leuke 
momenten heb ik te danken aan het praesidium. Daarom wil ik graag 
volgende boodschap meegeven aan de nieuwelingen: geniet ervan, 
want het wordt een topjaar! 
 
Maïté 
 

 
 

 

 
 

Sport 
 
Hey allemaal, mijn naam is Jannes Bakelants. Ik ben afkomstig uit 
Geel, mijn studies verpleegkunde heb ik hier in Leuven 
doorlopen. 
Ik word medeverantwoordelijk voor de functie sport. We gaan 
ervoor zorgen dat er verschillende activiteiten georganiseerd 
worden met beweging en zonder boeken. 
Buiten het studentenleven speel ik basketbal. Verder ben ik altijd 
te vinden voor te feesten en plezier in het algemeen. 
Op een goed jaar en tot op een van onze activiteiten!  Jannes 
 
 
 

      
 

 
 
 
Hallo ik ben Laurens, volgend jaar ga ik in het praesidium als 
sport! Het lijkt me wel een leuke afsluiter van men studententijd. 
Zelf speel ik tennis en heb ook veel interesse in andere sporten. 

-5- -12- 
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Feest 
 
Hallo! 
Ik ben Sofie Van de Wouwer, ben 21 jaar en zal instaan voor de 
functie feest. 
Ik ben afkomstig uit Olen en na 3 jaar verpleegkunde in Turnhout te 
hebben gestudeerd ben ik naar Leuven getrokken om de 
masteropleiding in verpleegkunde te volgen. 
 
Om mijn laatste jaar als student in schoonheid af te sluiten wilde ik 
mij graag bij het praesidium voegen. Zelf ben ik altijd wel te vinden 
voor een feestje en dingen organiseren doe ik ook wel graag, dus 
mijn keuze voor deze functie was dan ook geen verrassing.  
Hopelijk zullen de feestjes volgend academiejaar minstens zo 
geslaagd zijn als die van dit jaar!  
 
 

        
 

 

Ik ben Hanne Tuerlinckx, 21 jaar oud en wonende in het boerengat 
Heers (Limburg). Ik studeer (net zoals de rest) aan de KULeuven, 
waar ik in het schakeljaar voor de Master in de verpleegkunde en 
vroedkunde zit. In de week kan je me vinden op kot in Leuven, op 
vrijdagavond ga ik naar de fanfare om trompet te spelen en op 
zaterdag ben ik leidster bij de scouts in Diets-Heur (Tongeren). Bij 
een studentenvereniging zitten is ontzettend fijn om nieuwe mensen 
te leren kennen en ermee te feesten. Als FEEST ga ik dan ook 
proberen om die geweldige feestjes, fac's en cantussen te 
organiseren, zodat iedereen de kans heeft om onvergetelijke 
herinneringen aan zijn studententijd op te bouwen onder het motto 
'Let's get mortal'! ;)  

 
        
 
 

 
 

 
Met een hele bagage aan leuke herinneringen, leerrijke ervaringen en 
nieuwe interessante mensen die ik dit jaar heb leren kennen besluit ik 
dat ik zeer tevreden kan terugkijken op afgelopen academiejaar in het 
praesidium. Met veel plezier denk ik terug aan een aantal top feest 
evenementen zoals het Galabal, Medical Madness TD, de studio 100 
cantus, de halloweenfac enz... Ook alle andere niet feest evenementen 
waren altijd meer dan geslaagd, waarvoor een dikke proficiat aan al mijn 
mede praesidiumleden! We waren/zijn een fantastisch team waarin 
iedereen zeer mooie bijdragen heeft geleverd. Op de overdrachtsfac 7 
mei zal ik dan ook met een dubbel gevoel aanwezig zijn: ik zal dit 
supertoffe team waar ik deel van uitmaak enorm hard missen.  
 
Maar anderzijds maak ik ook graag plaats voor het nieuwe praesidium, 
dat ze het even goed mogen doen als ons en wie weet zelfs nog beter! ;-)  
Voor feest geef ik de fakkel met veel vertrouwen door aan mijn 
sympathiek en enthousiast Medisoc petekind, Sofie. Ik ben er zeker van 
dat zij dat heel goed gaat doen! 
 
Heel veel succes gewenst aan het toekomstige nieuwe praesidium! 
 
Lieselotte 
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Cultuur 
 

Hey! 

Ik ben Liesbet, een verpleegkundige uit een prachtig gezellig klein 

stadje te Vlaams-Brabant, Halle. Ik hou van sushi, marsepein en 

schoenen kopen. Ik wil graag een deel uitmaken van dit nieuwe 

praesidium, omdat de andere mensen echt ‘amazing’ zijn (om het 

op zijn Astrid Bryans te zeggen) en omdat ik zeker wil zijn dat de 

activiteiten volgend jaar nog geslaagder zijn dan die van dit jaar. 

Ik zal jullie volgend jaar zo veel mogelijk ‘cultuur’ proberen bij te 

brengen! 

     

Hallo iedereen, 
 
Mijn naam is Floor Caron, en ik ben 21 jaar. Ik kom uit Marke, 
een deelgemeente van Kortrijk gelegen in West-Vlaanderen. 
Voor ik aan de masteropleiding begon, studeerde ik vroedkunde 
te Kortrijk. Ik koos om verder te studeren in Leuven aangezien ik 
in Kortrijk niet het echte studentenleven heb beleefd en ik dit 
graag wil inhalen. Verder vul ik mijn vrije tijd met enkele hobby’s, 
ik speel saxofoon, hou van dans en maak graag plezier! Ik wil 
volgend jaar graag deel uit maken van het praesidium om de klas 
nog wat beter te leren kennen en het is een leuke manier om 
mensen te ontmoeten. Ik kies voor de functie cultuur zodat we in 
onze drukke opleiding nog altijd een manier vinden om te 
ontspannen. Ik beloof dat we volgend jaar toffe en ontspannende 
activiteiten zullen organiseren! 

 

 

 

3. Voorstelling nieuw praesidium  
 
 
Praeses 
 
 

 

 

Hoi allemaal, ik ben Tobias Van Deuren en zal dit jaar als praeses bij 

Medisoc actief zijn. Ik ben 22 jaar en woon in Arendonk. Mijn bachelor 

in de verpleegkunde heb ik behaald aan de Katholieke Hogeschool hier 

in Leuven. 

In mijn vrije tijd ga ik graag eens een toertje fietsen met de koersfiets 

en zet ik uiteraard ook eens graag een stapje in de wereld! Muziek is 

één van mijn grootste passies en verder ben ik verzot op reizen. 

Dit jaar gaan ik én het ganse praesidium proberen jullie een meer dan 

aangenaam jaar te bezorgen onder de vorm van toffe activiteiten en 

uiteraard de nodige feestjes. Als doel heb ik me voorgenomen om ook 

Medisoc een deel te laten uitmaken van jullie, hoogstwaarschijnlijke, 

onvergetelijke studentenjaren in Leuven!   
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Vicepraeses  
 
Ik ben Julie Veryser, ik ben 21 jaar en woon te Ieper. Ik ben een 
rasechte West-Vlaamse, dit zul je zeker en vast aan mijn accent 
horen. Na drie jaar verpleegkunde te hebben gestudeerd aan 
Vives Hogeschool Kortrijk, heb ik besloten om mijn master te 
gaan studeren in Leuven. Leuven heeft mij aangenaam verrast, 
en om mijn studentencarrière in schoonheid af te sluiten heb ik 
besloten om in het praesidium te gaan. 
Ik zal de functie van vicepraeses op mij nemen. Ik zal vooral de 
cursusdienst regelen. En natuurlijk steevast van de partij zijn om 
de leuke activiteiten van Medisoc! 
 
 

 

ICT en ab-actis 
 
Hallo,  
Mijn naam is Lianne. Ik woon in het Limburgse ‘boerengat’ Molenbeersel. 
De bachelor verpleegkunde heb ik gedaan op de KHLim in Hasselt. Omdat 
ik het gevoel had dat ik nog niet genoeg gestudeerd had en toch ook eens 
van het studentenleven in Leuven wou proeven ben ik met de master in 
de verpleegkunde begonnen. Naast dit studentenleven ga ik als 
ontspanning in de weekenden in een bakkerij werken en spendeer ik mijn 
tijd graag aan shoppen, weggaan met vrienden en mijn lieve vriend.  
Ik ga in het praesidium omdat dit (normaalgezien) mijn laatste jaar als 
student is en het mij een erg leuke ervaring lijkt die ik niet wil missen. 
Omdat ik best wel perfectionistisch ben en graag met de pc werk heb ik 
ervoor gekozen om de functies ICT en ab-actis (duur woord voor 
verslagschrijver :P) op mij te nemen.   
 
Ik wens jullie alvast een hele goede studententijd toe hier in Leuven (met 
veeeel leuke medisoc feestjes en activiteiten natuurlijk ;) !!)  
 

         
 
Quastor en PR 
 
Hoi iedereen 
Mijn naam is Sara en ik kom uit het gezellige Hasselt. Hier heb ik dan ook 
mijn opleiding verpleegkunde gevolgd. Daarna ben ik richting Leuven 
getrokken voor mijn master in de verpleegkunde. Maar aangezien ik het 
mooie Hasselt niet achter me kon laten, was de beslissing om te pendelen 
naar Leuven rap gemaakt. Ik heb besloten om me bij het praesidium aan 
te sluiten omdat ik mee wil werken aan een fantastisch en onvergetelijk 
masterjaar!  
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