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     Met dank aan onze sponsoren:  

 
 
 
 
  

  

Website: www.medisoc.be     
E-mail: medisoc@gmail.com   
Facebook: www.facebook.com/Medisoc  
Adres: Kapucijnenvoer 35 blok d/ bus 7001,3000 Leuven  

 

Uitgave februari 2020 

http://www.facebook.com/Medisoc
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Liefste verpleeg- en vroedkundigen. Op zaterdag 15 februari kwamen de punten online 

te staan. We hopen oprecht dat de examens voor iedereen uitmuntend verlopen zijn. 

Ook volgend semester willen wij garant staan om jullie een fantastisch studentenleven 

te bezorgen. Dit proberen we te doen door jullie wederom goed te informeren. Weet dat 

de jobbeurs in het vooruitzicht is. Hiernaast zijn er nog vele activiteiten die we op poten 

proberen te zetten. We hopen jullie hier massaal op te mogen ontvangen. We willen dan 

ook onze sponsoren hiervoor bedanken, zonder hen was dit niet mogelijk. Weet trouwens 

dat zij vele jobopportuniteiten ter beschikking stellen, zoals ook op menig vacatures te 

zien valt in dit tijdschrift. We wensen jullie veel leesplezier! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit boekje vind je:   

- Onze sponsors en enkele vacatures voor de nieuwsgierigen onder ons  
- Wie we zijn! Kom jij erbij? Of ben jij onze opvolger?  
- Handige weetjes over IER, ISP en e-mails schrijven 
- Onze voorbije activiteiten + foto’s: Cocktailavond, HistarUZ, Kerstmarkt 
- Aanstormende activiteiten: Ithaka, Cantus, Karaoke avond, Jobbeurs, 

Bloedserieusweek, Gemaskerd bal, Survival of the student 
- Ons kringlied  
- Onze contactgegevens 
- Interview met professor Moons 
- En ergens verstopt… Een super-winactie!!! 

 

Medisoc is terug! 

Allerbeste medestudenten! 
 
We hopen dat de examens zijn meegevallen en jullie weer vol goede moed aan het 
tweede semester beginnen! Wij gaan er alleszins weer volledig voor! Het tweede 
semester zal nog interessanter, toffer en zotter worden! Benieuwd wat we allemaal weer 
voor jullie in petto hebben? Neem dan zeker de aanstormende activiteiten door. 
 
Geniet van alle momenten!! 
 

Jullie praesesje Catharina 😉 
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Bij deze willen we nogmaals elk lid van dit geweldig praesidium voorstellen. Het is een 

heel dynamisch en geëngageerd team. Tijd om iedereen in de bloemetjes te zetten is er 

nog niet echt geweest, maar dit zal sowieso gebeuren tijdens ons weekendje vlak voor 

de jobbeurs.   

 

 
Praeses: Catharina van Overbeeke 
Vice-praeses: Marie Vandamme 
Quaestor: Eline Stas 
Onderwijs: Goedele Belaen 
Cultuur (1): Jodie Langbeen   
Cultuur (2): Savanne Wouters  
PR: Marnik Truyen 
Ondersteuning/Feest: Paulien Plessers  
Sport (1): Ties Rijks 
Sport (2): Anneleen Bardyn  
 

 
 
 
 

Dit doorgedreven team is binnenkort aan verandering toe… Velen 

onder ons zijn onze eerste stappen in het sollicitiatieproces aan het 

ondernemen (waarvoor dank aan onze sponsoren voor de vele tips en 

vacatures!). Dit maakt dat er enkele vacatures bij ons komen open te 

staan in de volgende maanden. Heb jij zin om je bij ons te voegen? 

Onze vriendschap staat steeds centraal en dat maakt dat we niet alleen 

bijzonder gedreven, maar ook een bijzonder goedlachs team zijn. Denk 

je dat je alle kwaliteiten bezit om van 2020-2021 mee een TOPjaar te 

maken? Spreek ons dan zeker aan!  

Voorstelling van het praesidium 

? 



   

 

   

 

5 
  

 

Dienst  

De open afdeling richt zich op volwassenen, die ofwel een dringende hulp vergen in geval van 

psychiatrische crisistoestand, ofwel een observatie of een actieve behandeling vergen. Steeds 

vanuit een multidisciplinaire insteek worden diagnose, behandeling en oppuntstelling van de 

patiënten georganiseerd. Er is een nauwe samenwerking met de andere PAAZ afdeling. 

 

Funct ie  

 Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en het op elkaar afstemmen van 

multidisciplinaire zorgprocessen steeds met optimalisatie van de patiëntenzorg als doel  

 Je bent verantwoordelijk voor het creëren van een efficiënt werkend personeelskader 

waar deskundigheid, klantgerichtheid en kwaliteit voorop staan  

 Je staat in voor zowel de beleids- als de HR-cyclus en dit in lijn met de missie, visie en 

strategische doelstellingen van AZ Sint-Maarten  
 Je werkt steeds in nauw overleg met artsen, directie en clusterverantwoordelijke 

 

Profie l 

 Je hebt een bachelor diploma verpleegkunde met keuzerichting psychiatrie, aangevuld 

met een kaderopleiding, banaba zorgmanagement of een masteropleiding in de 

zorgsector.Je hebt enkele jaren ervaring in een psychiatrische zorgcontext 

 Als verpleegkundige is het een meerwaarde om in het bezit te zijn van een BBT 

psychiatrie 

 Ervaring in leidinggeven is een pluspunt 

 Je bent sterk in plannen en organiseren  

 Je kan onder druk werken en weet dan toch de juiste prioriteiten te stellen  

 Je bent sterk in het aansturen en motiveren van medewerkers in functie van 

vooropgestelde doelen  

 Je beschikt over goede kennis van de basissoftware (zowel MS Office als 

domeinspecifieke pakketten) 
 Je onderschrijft onze kernwaarden - openheid, respect, kwaliteit, ambitie en 

samenwerking - die de bouwstenen of het DNA van ons ziekenhuis vormen en waarmee 

we het verschil willen maken, in het belang van het welzijn van de patiënt 

 

Contractvoorw aarden  

 Voltijds contract voor onbepaalde duur 

 Indiensttreding in overleg 

 

I nteresse? 

Solliciteer online via www.azsintmaarten.be, ga naar “werken bij” en dan naar “vacatures”. 

 

Meer  w eten  over de inhoud van deze  funct ie? 

Neem contact met Maaike De Raeymaecker, clusterverantwoordelijke, 015 89 11 84 

HOOFDVERPLEEGKUNDI GE( m / v)  

Afdeling PAAZ 
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Ook dit semester wordt een cursusdienst op poten gezet. Wij bieden jullie wederom 

enkele boeken aan met een goedkopere prijs dan de Acco. Dit bij vertoon van onze 

lidkaart (eveneens aan te schaffen voor de economische prijs van 6€). Deze boeken zijn 

voor: 

 

Schakelstudenten:  

-  Improving Patient Care (kwaliteit van zorg) 

-  Integrerende verpleegkunde revisited (management) 

-  Management en beleid in de gezondheidszorg (management) 

Masterstudenten: 

-  Management en beleid in de gezondheidszorg (management) 

-  Een kind beleven (zingeving en levensbeschouwing) 

-  Anamnese en lichamelijk onderzoek (klinisch onderzoek en pathofysiologie) 

 

WANNEER KUNNEN JULLIE DIT OPHALEN? 

Woensdag 19/2 van 15u30-17u 

Donderdag 20/2 van 11u30-13u30 

 

We hebben ook nog steeds het documentje van onze tweedehandscursusdienst. Hier 

kan je van studenten boeken aankopen aan een overeengekomen prijs. De link 

hiernaartoe is: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AKEHQgKEYaYwOdM7p-

ihANjO_cxEptGYRWaPW1PSYaY/edit?fbclid=IwAR029z6rQx6MlBQAIH59m-

i8nNWXOHEjx4Z6VhoRG6w2UiB_wdcAYDI_9Bs#gid=0 

 
  

Boekenverkoop 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AKEHQgKEYaYwOdM7p-ihANjO_cxEptGYRWaPW1PSYaY/edit?fbclid=IwAR029z6rQx6MlBQAIH59m-i8nNWXOHEjx4Z6VhoRG6w2UiB_wdcAYDI_9Bs#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AKEHQgKEYaYwOdM7p-ihANjO_cxEptGYRWaPW1PSYaY/edit?fbclid=IwAR029z6rQx6MlBQAIH59m-i8nNWXOHEjx4Z6VhoRG6w2UiB_wdcAYDI_9Bs#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AKEHQgKEYaYwOdM7p-ihANjO_cxEptGYRWaPW1PSYaY/edit?fbclid=IwAR029z6rQx6MlBQAIH59m-i8nNWXOHEjx4Z6VhoRG6w2UiB_wdcAYDI_9Bs#gid=0
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Omdat het toch allemaal wat ingewikkeld in elkaar zit, willen we jullie graag wat handige 
weetjes aanbieden in verband met het ISP, IER en het tolerantiekrediet. 
 

ISP  

- Dit staat opnieuw open tot 26/02/2020. 
- Bij de start van het tweede semester krijg je nog enkele weken de mogelijkheid 

om eventueel een wijziging aan te brengen in je programma voor het tweede 
semester. Dit kan enkel voor vakken in het tweede semester.  

- De ISP-verantwoordelijke keurt het ISP en IER uiterlijk op 14 maart goed (2de 
semester).  

 
IER  

- Zorg ervoor dat je voor elk OPO aangeduid in je ISP, in je IER een 
examenmoment hebt gekozen of hebt aangeduid. Vergeet de 
examenmomenten niet te bewaren! 

- Pas als je IER in orde is, kan je je ISP indienen. 
- Kijk steeds je IER goed na! 

1. Vóór de sluiting van het ISP (26/02) 
2. Na de sluiting van het ISP 
3. Vóór de start van elk examen (lokalen, 

VM/NM en docenten kunnen nog 
wijzigen tot de dag van je examen) 

 
Tolerantiekrediet 

- Er kan alleen getolereerd worden in het schakeljaar.  
- Het aantal tolerantiepunten wordt bepaald door het aantal studiepunten dat je 

opneemt. Dit betekent voor een volledig schakeljaar een maximaal totaal van 5 
studiepunten dat je kan laten tolereren (totaal = 58 studiepunten).  

- Je kan pas tolereren wanneer je minstens een CSE (cumulatieve studie-
efficiëntie) hebt van 50%. 

- Het is aan te raden om te wachten met tolereren tot na je resultaten in juni of 
na je herexamens.   

- Een OPO dat je tolereert, behoort niet tot de verworven OPO’s en telt dus niet 
mee voor je CSE. 

- Het OPO ‘Principes van literatuuronderzoek en onderzoeksprotocollen’, OPO 
‘Voorbereiding masterproef’, OPO ‘Masterproef’ en OPO ‘Stage’ kan niet 
getolereerd worden. Kijk altijd goed de ECTS fiche van het OPO na.  

 
LET OP: Indien je niet slaagt voor het volledige schakeljaar, kan je je stage en 
je masterproef niet aanvangen.   

Handige weetjes i.v.m. ISP, IER en tolerantiekrediet 
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1) Gebruik je studenten e-mailadres 

Je studenten e-mailadres is het officiële communicatieadres tussen de student en de 

faculteit.  Stuur dus geen e-mails vanuit andere aanbieders (gmail, hotmail, Yahoo…).  

2) Ga na of je het antwoord via een andere weg kunt vinden 

Controleer eerst af of je het antwoord op een andere manier kunt vinden vooraleer je een 

e-mail stuurt. Bv. door na te kijken op Toledo, te polsen bij medestudenten, op de 

helpdesk… 

3) Vermeld het onderwerp in de onderwerpregel 

Omschrijf in minder dan 10 woorden het onderwerp van je e-mail zodat dit voor de 

ontvanger onmiddellijk duidelijk is. Indien je vragen hebt over verschillende thema’s, 

maak je beter meerdere (aparte) e-mails. 

4) Richt je tot de juiste persoon 

Kijk vooraf op Toledo of in de "wie is wie" goed na of je je tot de juiste persoon richt.  

5) Begin met de juiste aanspreking 

Bij communicatie met een docent, assistent of administratief personeel gebruik je het 

beste een formele aanspreking zoals 'Geachte professor', 'Geachte mevrouw' of 

'Geachte heer '. Als de ontvanger heeft aangegeven dat je zijn of haar voornaam mag 

gebruiken, dan kan je 'Beste ....' als aanspreking gebruiken. Gebruik 'beste' of 'geachte' 

echter nooit op zichzelf. Voeg steeds de naam of 'meneer/mevrouw' toe. 

6) Situeer jezelf duidelijk 

De administratie/docenten komen in contact met studenten uit verschillende 

opleidingen/fasen. Vermeld daarom steeds eerst je studierichting/fase en het OPO 

waarop de vraag/opmerking betrekking heeft. 

  

10 geboden bij het opstellen van een e-mail 



   

 

   

 

10 

7) Houd het kort en zakelijk 

E-mail is geschikt om een zakelijke vraag, probleem… voor te leggen. Besteed aandacht 

aan je formulering en bouw je e-mail doordacht op zodat je kernachtig (= zo weinig aantal 

woorden) maar toch helder je vraag kunt voorleggen. Stel eventueel zelf een 

oplossing/antwoord voor en vraag hiervoor akkoord aan. 

Voor een emotionele boodschap (je bent boos, ontgoocheld, voelt je tekort gedaan…) 

neem je beter de telefoon of ga je beter even langs. Het is altijd goed een e-mail eerst in 

concepten te bewaren. Lees ze de volgende dag met een frisse blik even na en druk dan 

pas op de verzendknop. 

8) Eindig met een gepaste afsluiter 

De afsluitzin moet steeds overeenstemmen met de aanspreking.  De standaardafsluiter 

voor een formeel bericht is 'Met vriendelijke groeten'. Als je iets vraagt, kan je ook 

afsluiten met een dankwoord “Alvast hartelijk bedankt”.  

9) Gebruik een duidelijke ondertekening 

Voeg contactinformatie toe in je handtekening zoals studentennummer, opleiding, 

opleidingsfase, e-mailadres en eventueel ook GSM-nummer als men je dringend moet 

kunnen bereiken. 

 

 

 

 

 

 

10) Vooraleer je op de verzendknop drukt... 

Lees de e-mail na vanuit het standpunt van de ontvanger: is alles duidelijk? Kunnen 

zaken dubbel of als onbeleefd geïnterpreteerd worden? Zijn alle spel-, taal-, typ- of dt-

fouten gecorrigeerd? Ga ook na of de bijlage(s) die je in je mail vermeldt, ook effectief 

toegevoegd is/zijn. 

 

Voornaam + Naam 

Opleiding+fase  

Studentennummer: 

E-mailadres: x.x@student.kuleuven.be 
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Woensdag  6 november 2019 was het onze cocktailworkshop. We leerden van niet 

minder dan Pol van Comme Chez Soif (bekend van Tomorrowland) cocktails shaken. En 

jawel, ook onze buik shakete van het lachen! Onder meer hoe de barman heel 

elegant een van zijn eerste drankjes geweldig morste en hoe het lachen 

gegiechel werd. We kregen deze cocktailrecepten ook mee naar huis, deze willen 

we jullie niet onthouden, noch de sfeerbeelden van de avond. Een avond om niet 

snel te vergeten!   

Cocktailworkshop – 6 november 2019  
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Er waren een aantal leden die te weten wilden komen over de medische en 
verpleegkundige geschiedenis in Leuven. In HistarUZ volgden wij met een goede gids 
een muzeumbezoek. Vijfentwintig heringerichte verpleegkamers boordevol boeiende 
objecten, foto’s, documenten en verhalen uit het begin van de 20e eeuw. Daarnaast 
zagen we ook een vooroorlogs auditorium en maakten we een bezoek aan een kapel uit 
1928 met talrijke religieuze voorwerpen.   

HistarUZ – 21 november 2019 
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Voor die harde studenten organiseerden we een oppeppertje. Gezelligheid en wat 
kerstsfeer werden opgesnoven op de kerstmarkt. Een jenevertje (of twee) werden dan 
ook bijzonder graag geschonken door Medisoc! Uit goede bron vernomen: ook dit was 
een topeditie! 
PS. Hadden jullie reeds ons kerstkaartje bezichtigd?   

Kerstmarkt – 11 december 2019 
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Ithaka is het gratis beeldende kunstenfestival van de studentenkoepel LOKO dat 

doorgaat van 3 tot 8 maart 2020. Dit jaar krijgen dertien beginnende kunstenaars de kans 

om hun kunstwerk tentoon te stellen. Naast deze kunstwerken zijn er ook verschillende 

randactiviteiten - hou daarvoor de webpagina en Facebookpagina zeker in de gaten. 

Indien je na het bewonderen van deze kunstwerken zin hebt gekregen in een drankje, 

kan je je dorst lessen in de prachtige bar. 

 

http://ithakafestival.be 

 

Zoek op Facebook via: @IthakaFestival 

 

Wil jij misschien ook jouw steentje bijdragen tot dit kunstenfestival? Stuur dan een 

privéberichtje op facebook of een mailtje naar ithaka@loko.be. Je kiest zelf hoe groot dit 

steentje is (afhankelijk van je eigen agenda).  

Aanstormende activiteiten: ITHAKA 3 – 8 maart 2020 

http://ithakafestival.be/
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Hoe overleef ik… een cantus  
 

Een cantus dat is toch zoiets waarbij je verplicht moet drinken? 
Een cantus daar kan je alleen maar op bier drinken? 

Ik moet al die regels kennen, anders kan ik niet meedoen!? 
 

De antwoorden op de vragen hierboven zijn allemaal NEE! Er zijn nog veel stereotypen 

rond een cantus en deze willen we vanaf nu bij jullie wegwerken. 

Een cantus is een populair gegeven bij vele studenten. Het is een avond waarop je al 

zingend met vrienden plezier maakt. Aan de hand van een codex, ook wel de heilige 

studentenbijbel genoemd, worden telkens nieuwe liedjes ingezet. Iedereen kan kiezen 

om een cantus te doen op bier, maar ook op water! Op deze manier is een cantus 

toegankelijk voor iedereen en is het iedereen zijn eigen keuze hoeveel te drinken. Ik hoor 

jullie al denken: “hoezo onze eigen keus? Je moet toch drinken?”. Dat moet absoluut 

niet. Je wordt op geen enkel moment verplicht om te moeten drinken. Als er ‘ad fundum’ 

wordt geroepen, mag je zelf bepalen of je meedoet of niet. Ben je dan flauw als je het 

niet doet? Absoluut niet! Ben je flauw als je tussendoor overschakelt op water? Absoluut 

niet!  

Er zijn nog een aantal andere regels die je als beginnende cantusser moet kennen. Het 

belangrijkste en vaak ook wel het moeilijkste is: ‘ga niet naar de WC…’. Voor, tijdens de 

pauze en na de cantus is het natuurlijk toegestaan om een toiletbezoekje te maken. 

Tussendoor mag dit enkel mits je toestemming krijgt door de persoon die de cantus 

voorzit. Maar stel je maar eens voor… een cantus met 100 man waar iedereen constant 

op en neer loopt… Dat is natuurlijk ook niet zo aangenaam. Een andere belangrijke regel 

is dat je niet in je handen mag klappen. Wordt dit wel gedaan en wordt dit dan ook eens 

gezien? Dan kan je wel een klein strafje krijgen zoals een ad fundum doen. Maar ook 

hier… wil je niet drinken? Dan drink je niet! 

  

Aanstormende activiteiten: CANTUS 6 maart 2020 
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Het ABC van “doe maar een cantus mee” 

- Ad fundum: glas leegdrinken 

- Ad libidum: glas leegdrinken zover als je wilt 

- Ad sedes: u mag gaan zitten 

- Corona: iedereen die meedoet in een cantus. Per tafel ben je één corona. 

- Tempus: pauze 

- Habes: je krijgt de toestemming indien je een vraag stelt. 

- Cantor/senior: de persoon die de cantus voorzit. 

- Prosit senior, prosit corona: dit wordt elke keer gezegd voordat er gedronken 

wordt. 

Vijf tips om een cantus te ‘overleven’ 

- Stel je open om met de liedjes mee te zingen (vals zingen is niet erg!) 

- Ga voor de cantus begint en tijdens elke pauze naar het toilet 

- Doe een persoon na die al vaker naar een cantus geweest is 

- Drink je bier? Drink dan af en toe ook water! 

- En als allerlaatste: maak plezier 

Zoals jullie hierboven kunnen lezen is een cantus vooral gericht op plezier maken. Het is 
iets wat je in je studentenleven minstens één keer gedaan zou moeten hebben. Denk je, 
oei… binnen 4 maanden studeer ik af? Of wil je je gevestigde waarde als professional 
bewijzen? Dan zorgt Medisoc voor HET ideale moment om je skills nog wat bij te 
schaven.  
 
Medisoc organiseert namelijk op vrijdag 6 maart 2020 een cantus voor al onze 

studenten en oud-praesidiumleden. Heb jij interesse om te komen? Gelieve in te 
schrijven op het Facebookevent “Throwback cantus”, inkom is 15€ en indien gewenst 
kan er ook een codex aangeschaft worden. Deze avond staat in het teken van 
verbondenheid, plezier en om kennis te kunnen maken met het cantusgebeuren! Tot 

dan? 😉  
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D Hoe overleef ik… een cantus  
 

Op 11 maart organiseren wij samen met Eros een karaoke avond in de Rector. 

Wie houdt nu niet van samen leuke liedjes zingen? Het uur wordt nog 

meegedeeld in de facebookgroep, dus stay tuned!  

 

 
 

Daarnaast organiseert LOKO op 1 april de beiaardcantus. Éénmaal om de drie jaar wordt 

dit georganiseerd. Zijzelf omschrijven dit als ‘een massacantus onder muzikale 

begeleiding van een beiaard”. De Leuvense beiaardcantus is de oudste en grootste van 

zijn soort en wordt begeleid door de beiaard in de 

toren van de universiteitsbibliotheek. Die is met 63 

klokken een van de grootste ter wereld. Vorige editie 

heeft LOKO zelf het record verbroken van de grootste 

cantus ter wereld met zo’n 4000 cantusgangers! Daar 

willen wij toch wel een deel van uitmaken? 

Inschrijven kunnen jullie bij Medisoc in de loop van 

de maand maart. Meer info wordt onderhand 

meegedeeld…  

En natuurlijk, vergeet niet: ‘Slim drinken is het nieuwe stomdronken’ 

 

 
 
We geven een leuk klein gadget weg! Stuur voor 23 maart 2020 een mailtje naar 

medisoc@gmail.com met het antwoord op volgende wedstrijdvraag:  

 

Wanneer vindt de jobbeurs plaats? (ps kijk hiervoor even verderop!) 

 

WINACTIE 

Aanstormende activiteiten: Karaoke-avond 11 maart 2020 

 

D 

Aanstormende activiteiten: Beiaardcantus: 1 april 2020 

 

D 

WIN 

mailto:medisoc@gmail.com
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Jobbeurs in het tweede semester – 23/03/2020 om 18u-21u 

Hé, jij daar! Weet je nog niet goed wat je wilt doen na je masteropleiding, of weet je niet 
wat de mogelijkheden zijn na je graduatie? Wij hebben verschillende sponsoren die je 
maar al te graag wegwijs willen maken in de wereld van de vroedkunde en 
verpleegkunde. Op de Medisoc Healthcare Jobfair Jobbeurs zal je in het tweede 

semester tal van mogelijke werkgevers kunnen ontmoeten waar je aan de slag kan als 
master. De jobbeurs zal doorgaan op 23 maart, vergeet je niet op aanwezig te zetten! Er 
zijn veel hapjes en drankjes, een wel héle toffe muzikale noot, veel gadgets en een mega 
toffe fotobooth!!!  
 

 
 
  

Aanstormende activiteiten: Jobbeurs 23 maart 2020 
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Geef jouw vroedkundig of verpleegkundig bloed door! 

 23 en 24/03/2020 | Ladeuzeplein (tent) 

Bloedserieustent op het Ladeuzeplein (10u30-15u00 en 15u30-20u30).  

 25 en 26/03/2020 | Gymnasium 

Grote zaal, Tervuursevest 101 (11u00-15u00 en 15u30-20u00). 
 

Inschrijven kan op https://bloedserieus.be/leuven/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bloedserieusweek 
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Hou 2 april zeker vrij! Dan is het namelijk feeeeest! We gaan voor een eeuwenoud 

gemaskerd bal, dus haal maar al je mooiste masker uit de kast. Wij organiseren dit feest 

in het Musicafé samen met Eros, KLA, Americaans college en Thomas Morus college. 

Verdere informatie wordt nog meegedeeld! 

 

 
 
 

 
 

 
Survival of the student – 22 april 2020 

Voor alle sportievelingen onder ons en voor alle studenten die sportieve voornemens 
voor 2020 hebben: we maken jullie even attent dat de KU Leuven menig sportactiviteiten 
aanbiedt.Voor 20€ heb je een sportkaart van de KU Leuven. Vergeet niet om na te kijken 
bij jouw mutualiteit of je in aanmerking komt voor een terugbetaling van de sportkaart!  
 
Medisoc gaat graag met iedereen aan het einde van dit semester met jullie een toffe 
uitdaging aan. Survival of the student gaat door op 22 april 2020. De inschrijvingen zullen 

weldra starten. We houden jullie op de hoogte! 
 
Op volgende link kunnen jullie de activiteiten opvolgen:  
https://www.kuleuven.be/sport/sportaanbod/evenementen 
 
Oh en moest je nog een weetje weten: wij zijn wel degelijk een sportief praesidium. Aarzel 
niet om ons te contacteren als je een sportmaatje zoekt!!   

Aanstormende activiteiten: Survival of the student 22 april 2020 

Aanstormende activiteiten: Galabal 2 april 2020 

 

D 

https://www.kuleuven.be/sport/sportaanbod/evenementen


   

 

   

 

29 
  



   

 

   

 

30 

 

 
 
We zingen het vaak samen, zeker op de feestjes van Medisoc is het de ideale uitlaatklep. 
En ja hoor we zijn fier op ons kringlied! Zoals hierboven reeds vermeld: in mei gaat de 
Beiaardcantus weer door. Bereid jullie goed voor! 
Hieronder kan je het alvast oefenen op het ritme van ‘Wild Rover’:  

 
Iedere woensdag komen wij tesaam, om meerdere pintjes achterover te slaan. 
‘s Avonds zijn we zat en vol van jolijt, maar ‘s morgens paraat voor de les van 

beleid! 
 

Ref.: 
Daar bij Medisch sociale, boven op den berg 

Leren wij hoe het moet, organiseren delegeren dat zit in ons bloed. 
 

Schakels en masters, die zien allen af, maar we zijn paramedici van goede komaf. 
We geven niet op en we gaan er steeds voor, thesis examens we slaan ons 

erdoor. 
 

Ref. 
 

Onze proffen die barsten van organisatietalent, kwaliteit van de zorg werd ons 
goed ingeprent. 

In de les EBH zitten we achter ons scherm, de eeuwige zoektocht naar de juiste 
meshterm. 

 
Ref. 

 
In Leuven beleven we ons tweede jeugd, feesten na leren dat doet toch zo’n 

deugd. 
Dus hef nu het glas op de kring Medisoc, dan blijven we drinken tot aan onze 

blok. 
 

Ref. 
 

Niet onbelangrijk: ons kringlied 
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Aarzel dan NIET om contact met ons op te nemen of ons aan te spreken. Dat kan via de 

studentenmail bij ieder praesidiumlid of via medisoc@gmail.com. Wij helpen je graag 

met het beantwoorden van al jullie vragen of wij verwijzen je door naar de bevoegde prof, 

begeleider of coördinator. Als praesidium willen wij jullie ieder semester opnieuw een 

luisterend oor bieden.  

 

Enkele van jullie zijn gekoppeld aan een meter of peter, maar ook wij willen jullie bij al 

jullie vragen uitnodigen om een gesprek te hebben over wat dan ook. Want vooral: wij 

zijn er voor jullie! 

 

https://www.medisoc.be/ 
 
 
 
Tot slot willen wij opnieuw onze sponsoren hartelijk bedanken voor hun steun. De 

vacatures hebben jullie zeker en vast al meermaals kunnen vinden op de Medisoc 

Facebookpagina. We zijn trouwens verheugd te mogen melden dat we momenteel 14 

sponsoren hebben!  

  

Onze sponsoren 

Nog vragen? 

https://www.medisoc.be/
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’t Socske, de nieuwsbrief van Medisoc, is ondertussen gekend bij de studenten. 
Professor Moons, ondertussen kennen wellicht alle schakel- en 
masterstudenten van de opleiding master in de verpleegkunde en vroedkunde 
u, maar wat houdt uw job juist in?  
Wel, ik denk dat het typisch is voor elke academicus om een drieledige opdracht uit 
te voeren. Dat is onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Deze 
combinatie moet je trachten in je job in te brengen met als doel dat elke component 
de andere componenten kan ondersteunen en inspireren. Dat je vanuit je 
onderzoekswerk dat ook laat landen in je onderwijs. Dat de vragen die naar boven 
komen of problemen die je naar boven ziet komen in het onderwijs, dat dat je 
opnieuw kan inspireren om bijkomende onderzoeksvragen te stellen. Uiteindelijk 
moet dat geïmplementeerd geraken in de maatschappij/de gezondheidszorg of ook 
wel de component maatschappelijke dienstverlening genoemd.  
 
 
Heeft u nog andere ondersteunende functies? 
Ja, iedereen heeft daar bovenop nog een aantal activiteiten of taken binnen de opleiding of binnen de 
universiteit. Zo ben ik een aantal jaren programmadirecteur geweest. Op dit ogenblik ben ik lid van een 
metaforum rond de nieuwe gezondheidszorgberoepen. Metaforum is eigenlijk een denktank binnen de 
universiteit die mensen samenbrengt om rond een bepaald thema na te denken. Zo zijn er meerdere 
metafora geweest rond duurzaamheid of rond technologie in de gezondheidszorg. Daar breng je dan 
artsen, ingenieurs, sociologen, psychologen samen om rond dat thema te werken en een rapport te maken 
met een studiedag en zo meer. Momenteel loopt er een metaforum rond de toekomst van de 
gezondheidszorgberoepen. Daar zit ik als verpleegkundige in en als een van de leden van het departement 
maatschappelijke gezondheidszorg. Dat is een voorbeeld van een taak die niet echt gelinkt is aan je eigen 
werk, maar waar je wel inbreng kan geven aan een groter belang.  
Ik heb vele jaren geleden mee aan de wieg gestaan voor de Belgische vereniging voor hart- en 
vaatverpleegkundigen. Dat is voor een stuk de rol die je speelt voor de maatschappelijke dienstverlening 
om ook deel te nemen aan professionele organisaties. Het is niet de bedoeling dat je daar je vinger in de 
pap blijft hebben maar dat er op een gegeven moment nieuw bloed komt. Je moet het ook kunnen 
doorgeven. Uiteindelijk komen er vervolgens nieuwe opportuniteiten: het oprichten van de ‘European 
Journal of Cardiovascular Nursing’ waar we 20 jaar geleden mee gestart zijn bijvoorbeeld. Dat is niet echt 
je onderzoek, niet echt je onderwijs, maar op die manier lever je wel een bijdrage aan de maatschappij of 
aan je professie, in dit geval verpleegkunde.  
 
Wat vindt u daar dan het meest fijne aan uw job?  
De combinatie. Net het feit van al die dingen te kunnen doen, van zelf met ideeën te kunnen komen en 
daarvoor te gaan en die te ontwikkelen. Er zijn momenten dat dat niet lukt, dat je zegt: hmmm, goed 
geprobeerd, maar eigenlijk loopt het hier vast. Soms lukt dat wel en kan je 20 jaar later evalueren: kijk, wat 
we toen gestart zijn en wat dat vandaag betekent. Dus de combinatie om niet alleen te moeten lesgeven 
en niet alleen onderzoek te moeten doen. Die verschillende dingen die dan samenkomen met heel veel 
mogelijkheden tot eigen inbreng, net dat is het ideale. Daarom zeg ik ook altijd: mijn job is goud waard, net 
omwille van die mogelijkheid en die combinatie.  
 
U heeft dus veel creatieve inbreng en heeft ook steeds uitdaging?  
Ja, dat is ook zo. Dat is het leukste aan de job, voor mij alleszins, dat je creatief kan zijn. Creatief op 
verschillende vlakken. Dat kan te maken hebben met een nieuw onderzoeksidee hebben waar je 
onderzoeksfondsen tracht voor te werven en proberen uit te voeren, dat kan evengoed gaan over een 
nieuw artikel schrijven als je een belangrijke boodschap wil meedelen of een presentatie maken. Ik heb 
heel veel interesse in datavisualisatie. Dus op welke manier kan ik een verhaal op een visuele manier gaan 
brengen? Dat is het creatieve luik van mijn job en dat vind ik ook fantastisch om te kunnen doen.  
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Dus u wilt ook veel overbrengen naar studenten?  
Ja, ik bedoel dan ook dat onze oud-studenten de huidige collega’s zijn. Dat betekent dat je op die manier 
aan het werken bent voor de komende generatie van je collega’s en ook bij uitbreiding van onze 
toekomstige generatie.  
 
U zei daarstraks ook al: dat het niet de bedoeling is om steeds de vinger in de pap te blijven hebben, 
maar dat er nieuw bloed moet komen in organisaties? 
Ik bedoelde daarmee: je kan nooit je iets toe-eigenen en daar tot ten treure toe mee bezig zijn. Mijn 
onderzoekswerk zal ik blijven doen zolang dat ik kan, maar als je bijvoorbeeld een beroepsorganisatie 
opricht is het niet goed om voorzitter voor het leven te zijn. Dat gaat dan heel dikwijls eerder naar een 
dictatuur. Dus eigenlijk is het beter in zo’n gevallen om na de opstart een bestuur samen te stellen. We 
hebben dat ook met de Belgische werkgroep voor cardiovasculaire verpleegkundigen gedaan, waar ik toen 
voorzitter was. Bij uitbreiding hebben we nog een extra mandaat van het bestuur gerealiseerd. Plots ben 
je daar 8 jaar mee bezig en dan zeg je ook: nu is het echt tijd voor een nieuwe wind. Nu moeten we ook 
zorgen dat we andere mensen kansen geven om daarin te groeien. De organisatie staat en valt ook met 
de credibiliteit en de democratie binnen het leiderschap. Als dat altijd dezelfde mensen zijn decennialang, 
dan is dat niet goed. Dat bedoelde ik met de Belgische vereniging: die is gegroeid en kan nu verder groeien 
op de manier zoals het gaat onder het nieuwe leiderschap dat dan ook roteert. Om de twee jaar wordt er 
een nieuwe voorzitter aangesteld, afwisselend Vlaams-Waals. Daar hebben we altijd goed op toegekeken. 
Dat is fantastisch om dat zo in werking te zien.  
 
U zegt: de collega’s van nu zijn de studenten van toen, dus wat zou u dan als boodschap willen 
meegeven aan studenten?  
Dat je versteld zal staan van de impact die je gaat kunnen hebben op ons beroep. Zeker als student. Dan 
denk je: alles wordt van bovenaf beslist, het komt op ons af en wij kunnen alleen maar volgen. Maar de 
studenten van vandaag zijn inderdaad de beleidsmakers en de besluitvoerders van de toekomst. Je gaat 
versteld staan dat je heel wat dingen in eigen handen kan nemen en daar ook effectief iets mee kan doen. 
Of nieuwe dingen gaan lanceren. Je moet niet altijd wachten tot het bij jou komt, steek zelf je nek uit en 
neem zelf ook initiatief. Dan sta je verbaasd over hoeveel impact dat je kan hebben.  
 
Wat zijn dan de eigenschappen van studenten die u weet te waarderen?  
Wel, initiatief, vooruitdenken en zoeken naar mogelijkheden eerder dan zoeken naar problemen. 
Problemen zullen er altijd zijn, er zijn altijd dingen die de dingen moeilijker maken. Als je zegt: binnen dat 
kader, binnen de beperkingen en moeilijkheden die we hebben, wat is er toch nog mogelijk? Dat is iets 
wat ik bij iedereen altijd weet te waarderen, zeker bij studenten. Ik geloof heel sterk in de impact die onze 
toekomstige generatie gaat hebben. Dus ja, dat daar de dynamieken in zit om dingen in beweging zet en 
dingen te doen veranderen, dat waardeer ik.  
 
Dat vind ik heel fijn te horen zelf als student, dat je weet dat je ‘gehoord’ kan worden en wel degelijk 
een impact kan hebben.  
Ik heb nog enkele andere vragen, bijvoorbeeld: wat kunnen studenten verwachten van uw examen? 
Kan u een tipje van de sluier lichten?  
Dat gaat ongeveer hetzelfde zijn als de voorbije jaren. Jullie ervaringen spelen daar ook gerust een rol in. 
Ik ben eigenlijk een hele tijd geleden gestart met meerkeuze-examens. Voordien had ik tal van andere 
examenvormen zoals mondelinge bevraging en papers. Dat heb ik allemaal geprobeerd, maar het is 
uitermate moeilijk doch niet onmogelijk om te kunnen garanderen dat je elke student op dezelfde uniforme 
manier hebt beoordeeld. Ik heb daar zelf nooit indicaties van gehad want ik deed ook statistiek op mijn 
punten. Je kan dat anderzijds niet hard maken. Ik voelde weinig voor meerkeuze-examens, ik dacht dat je 
daar enkel kennis mee kon testen. We hebben in 2008 een audit gehad waar buitenlandse auditleden 
inzitten. Vooral vanuit Nederland kon men niet begrijpen dat wij aan Vlaamse universiteiten nog zoveel 
mondelinge examens deden. Net omwille van de bedenking van het en het altijd 100% zeker objectieve 
karakter van je examens. De universiteit heeft daar echt wel iets mee willen doen, dus ze hebben toen 
opleidingen gegeven aan de docenten over meerkeuze-examens. Ik ben naar die opleiding geweest en 
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toen heb ik geleerd dat afhankelijk van hoe je de vragen opstelt, dat je evengoed naar inzichten kan peilen, 
dat je evengoed oefeningen kan maken en niet alleen naar kennis kan peilen. Dat was voor mij echt wel 
een oogopener want op die manier kan ik er ook voor zorgen dat elke student exact hetzelfde examen 
heeft gehad en dat er geen variatie moeilijkheidsgraad kan zitten van vragen. Dat het niet aan het toeval 
kan liggen. Ik doe er elk jaar evaluaties van en examen-technisch is dat inderdaad een heel goed examen 
omdat je een heel brede range van punten hebt. Het laat me toe om een onderscheid te maken tussen de 
studenten die de vakken goed kennen, de studenten die het niet goed kennen, de studenten die het heel 
goed kennen en de studenten die het helemaal niet goed kennen. Ik zie dat de range zich meestal strekt 
van 2 tot 20/20. Dus er zijn studenten die 18, 19 en zelfs 20 halen. Het moet immers mogelijk zijn voor de 
student die het zodanig goed kent, om zich te excelleren en niet dat iemand die het (minder) goed kent en 
een lager punt haalt; dan zou het examen-technisch ook niet goed zijn.  Maar het is heel moeilijk om op te 
stellen!  
 
Heeft u nog een tipje voor de studenten? Misschien is dit wel een vinnige vraag… (lacht) 
Ik weet dat er vragen circuleren, dus in die zin kunnen ze zich laten inspireren door de vragen die 
circuleren. Luister eens naar de hogerejaars. Vraag naar hun ervaringen. Hoe hebben ze dat aangepakt 
en hoe hebben ze zich voorbereid op het examen? Dat zal studenten zeker helpen. 
 
We gaan over naar de niet-academische vragen. Hoe zou u uzelf omschrijven in één zin?  
Ik was blij dat ik mezelf kon voorbereiden op deze vraag, want ik moest hier toch wel even over nadenken. 
Er stond ook in drie woorden. Ik denk dat ik gedreven ben, ik heb denk ik ook een blik op de wereld. Heel 
veel internationale samenwerking, denk dan aan de relaties met Afrika, het feit dat ik ook nog deels in 
Zweden werk… Ik probeer inderdaad om mijn horizonten te verlengen en ook op persoonlijk vlak tracht ik 
dit te doen om op die manier ook te kunnen leren. Het derde woord zoeken was moeilijk, maar er is iemand 
die mij bijzonder inspireert. Professor Bongani Mayosi was een cardioloog uit Zuid-Afrika, uit Kaapstad. Hij 
was een top-onderzoeker, jammer genoeg is hij overleden rond de leeftijd dat ik nu heb. Wat de mensen 
over hem zeiden, is: “lift as you rise”. Op het moment dat je zelf successen begint te ervaren, 
professioneel of persoonlijk, zorg dat je andere mensen meeneemt. Dat is iets waar ik vaak aan denk om 
keuzes te maken of om beslissingen te nemen, zowel professioneel als niet professioneel. Neem ik 
mensen mee in de successen? Ik slaag daar niet altijd in, maar ik probeer daar wel naar te leven.  
Ik wou hier een bijvraag stellen: wat is uw levensmotto? Sluit dat hier dan op aan?  
Eigenlijk kan je dat wel stellen, ja. Natuurlijk gaat dat verder, je kan dat ook sterk op het professionele 
leven toepassen, daar probeer ik dat zeker en vast ook te doen. Maar een levensmotto… Mensen kansen 
geven. Dat gaat ook persoonlijk op, zoals bij je vrienden of bij je gezin, dus ik denk inderdaad dat het daar 
ook wel toepasbaar voor kan zijn.  
Wat kan u zich nog herinneren van uw studententijd?  
Goh, de feestjes (lacht). Ik maakte daar altijd een grapje mee. Na mijn bacheloropleiding heb ik een tijdje 
gewerkt. Vervolgens heb ik de master gedaan, waarna ik als wetenschappelijk medewerker aan de slag 
ging en vervolgens heb ik mijn doctoraat verdedigd in 2004. Tijdens mijn studies heb ik ook als 
verpleegkundige gewerkt. Pas na mijn doctoraat had ik het gevoel, in 2004, dat het de eerste keer was dat 
ik een échte job had. De andere jobs waren ook wel echt natuurlijk, maar dat betekent dat ik lang 
gestudeerd heb. Het deel waar ik als student aan terugdenk, is dat er voor mij als student in de 
masteropleiding er een hele wereld openging. Ik kwam naar Leuven om te studeren, ontmoette mensen 
van over gans Vlaanderen. Ik vond dat geweldig. Ook de afwisseling tussen werken en studentzijn. Ik denk 
dat ik hard gewerkt heb als student, maar ook de nodige feestjes gehad (glimlacht weemoedig). Dus ik 
heb me daar ook wel geamuseerd, ja. Een aantal van die feestjes zitten nog niet ver in het geheugen 
(lacht).  
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Dat zijn inderdaad zeer leuke herinneringen om op te rakelen. We zullen afronden, professor. Ik heb 
nog een paar kleine vraagjes die ik als een spervuur op u zal afvuren.  
Koffie of thee?  
Koffie 
Pizza of frietjes?  
Hmmm, frietjes dan.  
Thuiswonen of op kot?  
Op kot, absoluut! 
De fiets of de auto? 
Als student fiets, nu auto. 
De ochtend of de avond?  
Avond! 
Gezelschapsspel of sudoku’s?  
Ik speel zo niet…  
Liever iets anders?  
Ik speel veel sudoku, omdat ik veel tijd in vliegtuigen en in luchthavens doorbreng. Er zijn momenten dat 
je niet op je computer kan werken, dan durf ik wel eens sudoku’s spelen. Ik speel dus meer sudoku dan 
dat ik een gezelschapsspel speel, net om die reden.  
Wijn of bier?  
Wijn! 
 
Dan hoop ik dat ik het juiste heb meegenomen: een boeket of een plantje?  
(Lacht) alles!  
Dan zal dat het correcte antwoord zijn. We willen u 
hartelijk bedanken voor uw tijd. Ik hoop dat het u kan 
plezieren. Hartelijk bedankt! 
 


