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Website: www.medisoc.be     

E-mail: medisoc@gmail.com   

Facebook: www.facebook.com/Medisoc  

Adres: Kapucijnenvoer 35 blok d/ bus 7001,3000 Leuven  
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Liefste verpleeg- en vroedkundigen. Ondertussen zijn we al twee maanden ver in het 
academiejaar. We hopen dat jullie een goede start van het jaar als 
universiteitsstudenten hebben beleefd. Wij willen graag deze schitterende start met 
jullie verderzetten. In dit boekje hebben we een samenvatting gemaakt van de toffe 
herinneringen die we reeds met jullie hebben, enkele belangrijke zaken aangaande het 
onderwijs- en examenreglement, wederom een interview met een wel heel interessante 
professor en nog enkele andere topics. 

Uiteraard blijven enkele zaken gekend. Zo hebben wij de traditie in ere gehouden om 
op het einde onze contactgegevens te vermelden. Jullie kunnen ons contacteren met 
eender welke vraag. Doorheen het ganse Socske staan allerlei interessante vacatures 
om jullie werklust al wat op te wekken. In elk geval hopen wij als praesidium weer een 
steentje bij te dragen aan jouw opleiding, jouw studentenleven en jouw professionele 
vorderingen. Onze praeses heeft nog een inleiding geschreven:  

 

 

 

 

 

 

Om dit inleidend woordje af te sluiten, wensen we je alvast veel leesgenot en heel erg 
veel succes met de examens. 

In dit boekje vind je:   
- Onze sponsors en enkele vacatures voor de nieuwsgierigen onder ons  
- Wie we zijn: enkele nieuw(elingen)-igheden!  
- Handige weetjes i.v.m. ISP, IER en tolerantiekrediet 
- Foto’s meter- en peteravond 
- Tips voor de perfecte blokpauze 
- Dag tegen kanker – 17 oktober 2019  
- Aanstormende activiteiten 
- Bloedserieusweek en belangrijke locaties 
- Ons kringlied  
- Onze contactgegevens 
- Interview met professor Theo van Achterberg  

  

Medisoc is terug! 

Allerliefste medisoccers!! 

Het academiejaar is goed gestart, de eerste weken waren al een succes! Bedankt aan iedereen die zo enthousiast 
was en mee naar de peter en meteravond en de 24 urenloop kwam! Jullie zijn geweldig! 

Voor het tweede deel van het eerste semester hebben we nog veel voor jullie in petto. We hopen jullie allemaal 

terug te zien bij onze gezellige samenkomsten en blijven voor jullie absoluut ons best doen in de 
vertegenwoordiging en het oplossen van problemen. 

Veel succes met de naderende deadlines, maar geniet vooral ook nog van alle gezelligheid! 

 



   

 

   

 

  



   

 

   

 

 

 

Wat zijn we blij om te melden dat ons praesidium is aangegroeid. We hebben maar 
liefst 2 leden bij! Om alles te verduidelijken, zetten we ons allemaal nog even op een 
rijtje. Spoiler: enkele nieuwigheden zijn te vinden onder de functie SPORT.  

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 
Heeeeey!!! Ik ben Ties en samen met Anneleen neem ik dit jaar de functie sport 
op binnen Medisoc. Nochtans ben ik niet zo sportief (al hoop ik daar dit jaar 
verandering in te brengen)! Zoals mijn bompa het zegt over werken zeg ik het 
over sport: “Sport is toch iets fantastisch, kzou er uren naar kunnen kijken!!”. We 
organiseren al enkele jaren, samen met vele andere studentenverenigingen maar 
in het bijzonder Medica, de 24 urenloop. Het grootste evenement in heel 
Vlaanderen dat georganiseerd is door en voor de student. Zeker de moeite dus 
om mee te komen supporteren of misschien zelfs een rondje te lopen. Buiten de 
24 urenloop organiseren we binnen Medisoc vele andere leuke activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld een uitstap naar de kerstmarkt, waarvan de info altijd op onze 
facebookpagina geplaatst wordt. Zeker volgen is dus de boodschap! De opleiding 
doe ik volgens het 3-jarig modeltraject aangezien ik als jobstudent ben tewerkgesteld in het ZOL in 
Genk op de mobiele equipe van de kritische diensten. Ik ben dus van Limburg waar men, volgens 
velen, trager zou praten, al merk ik dit zelf niet! Ik vertoef ondertussen ook wel al 2 jaar in Leuven 
dus misschien heeft mijn spraak zich ondertussen wat ontwikkeld! Vorig jaar heb ik hier in Leuven 
de banaba Spoedgevallenzorg en Intensieve Zorgen gedaan. Mocht je nog met vragen zitten rond 
sport of eender wat, spreek Anneleen of mij dan gerust aan of stuur ons een berichtje!! 

Sport (2): Anneleen Bardyn 

Hallo iedereen! Ik ben Anneleen en samen met Ties ben ik verantwoordelijk voor 
de functie Sport binnen Medisoc. Ik ben afkomstig van Antwerpen. Er wordt 
gezegd dat Antwerpenaren dikke nekken zijn,  maar we zijn dan ook de schoonste 
stad van Vlaanderen. Vorig jaar heb ik mijn Banaba Oncologie afgerond en 
momenteel werk ik als jobstudent in het UZ Leuven en doe ik mijn Master over 
twee jaar. Maar genoeg over mezelf, laten we het hebben over al die zot leuke 
activiteiten van dit jaar! Wij hebben alvast heel wat leuke ideetjes om jullie sportief 
goed bezig te houden, geen zotte conditietrainingen want wij zetten vooral in op 
sfeer en gezelligheid. Zo is er de 24urenloop, het grootste sportevenement van 
Vlaanderen door en voor de student, maar ook nog veel meer zoals schaatsen, de 
kerstmarkt enz. Houd de facebookgroep dus goed in de gaten! Alles is aanwezig 
om er een ‘bangelijk’ jaar van te maken! Ik heb er alvast zin in, ik hoop jullie ook!!   

Voorstelling van het praesidium 



   

 

   

 

  

 

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. 

 

Functie 

 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 

 

Profiel 

 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 

 

Contractvoorwaarden 

 Voltijds contract voor onbepaalde duur 

 Indiensttreding in overleg 

 

Interesse? 

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

 

Meer weten over de inhoud van deze functie? 

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

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE(m/v) 

Afdeling PAAZ 



   

 

   

 

 

 

Omdat het toch allemaal wat ingewikkeld in elkaar zit, willen we jullie graag wat 
handige weetjes aanbieden in verband met je ISP (individueel studieprogramma), je 
IER (individueel examenrooster) en het tolerantiekrediet. 

1. Zorg er zeker voor dat je voor elk opgenomen OPO een examenmoment hebt 
gekozen in je IER. 

2. Je tolerantiekrediet kan je vinden in je 
studievoortgangsdossier. Voor de masteropleiding 
heb je een tolerantiekrediet van 6 studiepunten. 
LET OP: je kan enkel in je schakeljaar tolerantie 
inzetten. Wil je een OPO van 3 studiepunten 
tolereren, dan kan je 3 van de 6 studiepunten 
tolerantiekrediet inzetten. 

3. Een OPO dat je tolereert, behoort niet tot je verworven OPO’s en telt dus niet op bij 
je CSE (cumulatieve studie-efficiëntie). 

 

 

  

Handige weetjes i.v.m. ISP, IER en tolerantiekrediet 



   

 

   

 

 

 

 



   

 

   

 

  

 

 

De meter- en peteravond was een ontzettend succes! Gestart op de Oude Markt, 
lekkere spelletjes (gemaakt door onze schitterende Cultuur-ploeg) met grote reveal in 
café De Rector. Hieronder vinden jullie een aantal foto’s van de geslaagde avond. We 
hopen jullie te verwelkomen op een leuk vervolg! 

      

Verslag meter- en peteravond 



   

 

   

 

  



   

 

   

 

 

 

1. Alles valt of staat met een planning. Neem je blokpauze op 
tijd (cfr. Tip 2) ook al ben je nog niet klaar met je hele 
strikte planning. Nochtans zijn wij als praesidium zo trots 
op jou dat je die hebt gemaakt én volgt. 

2. Neem genoeg pauze! Raar maar waar, het is effectief 
bewezen dat je beter je concentratie kan vasthouden 
wanneer je regelmatig pauzeert. Ooit al gehoord van de 
Pomodore-techniek of een boompje laten groeien op je 
GSM (app)? 

3. In de pauze kan je tal van oefeningen doen om de 
bloedcirculatie wat op te hogen. Ga even wandelen, sta 
een aantal keren recht, fiets even tot de bakker voor een 
taartje of ga ’s ochtends vroeg lopen.  

4. Leer iets nieuws! Vanzelfsprekend is het moeilijk om de nieuwe Einaudi-pianist te 
worden in jouw tienminutenblokpauze, maar toch is het aanleren van nieuwe dingen 
verrijkend voor je hersenen. Enkele ideetjes:  

a. Leer een aantal akkoorden op een muziekinstrument (en zing (zorg dat je 
kotgenoten op de hoogte zijn, zodanig dat ze niet geneigd zijn om het 
dierenasiel te bellen om een verloren kat op te halen)) 

b. Leer eenwielerfietsen 

5. Maak je toetsenbord en computerscherm eens schoon. Verpleeg- en vroedkundigen 
hoeven wij niet te vertellen hoeveel beestjes er ongezien op kruipen, brrr.  

6. Mediteer. Maar val niet in slaap!  

7. Ga op zoek naar een klavertje vier in de tuin. 

a. Nu je toch in de tuin bent: zoek figuren in de wolken…  

8. Eat, read, sleep, repeat. Slapen, slapen, slapen.  

9. Eet gezond. Fruiten, noten, groentjes en vis zijn daar de perfecte voorbeelden van. Je 
mama weet dat als de beste, jawel! Even herhaling: omega-3, zink, lange suikers. We 
hebben er onze mond vol van. Maar eet toch maar niet teveel ineens want dan heb je 
een zware maag en een postprandiaal dipke.  

10. Energiedrankjes? Mwa… Denk eerder aan je slaap dan aan het opgejaagde gevoel en 
slapeloosheid door caffeïne. Drink voldoende (atten kan ook met water!). 

11. Verpleeg- en vroedkundigen weten voor elk kwaaltje raad, maar toch zijn 
concentratiemiddeltjes met de juiste reden niet voorhanden. Wees wijs en bezint eer ge 
begint aan de non-preferabele (illegale) geneesmiddelen. Het is ook echt niet het 
moment om dingen uit te proberen. 

12. Dansen dansen dansen!   

Tips voor de perfecte blokpauze 



   

 

   

 

 



   

 

   

 

 
 
 
 
 

Donderdag  17 oktober 2019 was het Dag tegen kanker. 
Op deze dag staan alle mensen die rechtstreeks en 
onrechtstreeks te maken krijgen met kanker extra in de 
aandacht. 
 
Medisoc deelde tijdens de lessen op donderdag 17 oktober 
en vrijdag 18 oktober gele lintjes uit aan de schakel- en 
masterstudenten zodat we samen een teken van solidariteit 
konden dragen.  
 
En natuurlijk deed het praesidium ook mee…. 

 
 
 
 
 
 

Dag tegen kanker – 17 oktober 2019  



   

 

   

 

 



   

 

   

 

 

 

Cocktail workshop – woensdag 6/11/2019 om 20u-22u 

Wie houdt er nu niet van cocktails? Al ooit eens zelf een cocktail gemaakt? Dit is de 
ideale activiteit om zelf je cocktail te maken en van je eigen vakmanschap te proeven 
ook! Je komt te weten hoe de cocktail is ontstaan, hoe je verschillende 
smaakcombinaties maakt en je leert de techniek van het mixen. Een scheutje rum hier, 
roeren, citroensapje, niet te veel, alle ingrediënten voor een professionele cocktail 
komen langs! De perfecte mix voor een geslaagd uitje! 

HistarUZ – donderdag 21/11/2019 om 13u-15u 

Wil je graag wat meer te weten komen over de medische en verpleegkundige 
geschiedenis in Leuven? Kom dan zeker mee naar dit museumbezoek. Vijfentwintig 
heringerichte verpleegkamers boordevol boeiende objecten, foto’s, documenten en 
verhalen uit het begin van de 20e eeuw. Daarnaast zie je ook een vooroorlogs 
auditorium en maak je een bezoek aan een kapel uit 1928 met talrijke religieuze 
voorwerpen. Wij voorzien dit museumbezoek aan de hand van een rondleiding met 
gids.  

Kerstmarkt en schaatsen – 11/12/2019 om 20u  

11 december komen we heel graag met jullie uit ons kot, weg van onze bureau. Heel 
even gaan we samen de gezelligheid opzoeken met een warme chocomelk. 
Addendum: omwille van het anti-alcoholbeleid staat tussen de regels door dat hier ook 
een Amaretto aan toegevoegd kàn worden. Een muts, euh… must. 11 december zorgt 
Medisoc voor een oppeppertje! 

Jobbeurs in het tweede semester – 23/03/2020 om 18u-21u 

Even herhaling, maar o zo belangrijk. 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 sponsors die je maar al te graag wegwijs maken in de wereld van de 
vroed- 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. Om je warm te maken voor deze gelegenheid en jouw toekomst zal je 
reeds enkele vacatures online en in dit boekje kunnen vinden. De jobbeurs zal 
doorgaan op 23 maart, schrijf dit alvast op in jullie agenda. 

  

Aanstormende activiteiten 



   

 

   

 

  



   

 

   

 

 

 

Geef jouw vroedkundig of verpleegkundig bloed door! 

• 25 en 26/11/2019 | Herbert Hooverplein (tent) 

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

• 27 en 28/11/2019 | Gymnasium 

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

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

 

 

 

 

Ondertussen vermoeden we dat je wel alle leslokalen verkend hebt. Om ons er te van 
vergewissen dat je studeren kan met vrienden, lijsten we de studeerlocaties nog even 
voor je op. 

In Leuven is een groot aanbod aan bibliotheken en studeerlocaties beschikbaar. Voor 
het volledige aanbod, kan je best de website van de KULeuven raadplegen. De app 
‘Quivr’ geeft je ook aan hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in de bib, vooral 
handig in drukke examenperiodes! P.S. vergeet je studentenkaart niet als je naar de 
bib gaat, de meeste bibliotheken vragen deze te scannen bij het binnen- en 
buitengaan!   

De bib die het meest relevant is voor ons is de 2Bergen Biomedische Bibliotheek op 
campus gasthuisberg (Faculteit Geneeskunde). Hier vind je ook een ruim aanbod aan 
artikels en papers die nuttig zijn voor onze opleiding. Er zijn zowel ruimtes voor 
groepswerken als voor stille studeermomenten.  Daarnaast zijn er talloze computers 
aanwezig. Om in deze bib binnen te komen, moet je zowel bij het binnengaan als het 
buitengaan je studentenkaart scannen. Geen studentenkaart bij is geen toegang!  

 In verschillende bibliotheken zoals bv. Leercentrum Agora kan je ook een ruimte 
reserveren (gratis) voor groepswerken of projecten. Raadpleeg de website van 
de KULeuven voor extra informatie!  

 

  

Bloedserieusweek 

Belangrijke locaties 



   

 

   

 

  



   

 

   

 

 

 

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! Ook niet onbelangrijk: in mei gaat de 
Beiaardcantus weer door. Bereid jullie 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 



   

 

   

 

  



   

 

   

 

 

 

Wie zijn de mensen achter onze opleiding? Met deze vraag trokken we naar enkele 
prominente figuren van onze opleiding. Wie zijn ze, wat drijft hen?   

Interview professor Van Achterberg 

Beste professor, we zijn reeds september en hier bestook ik u al. Voor 
’t Socske hadden wij graag enkele vragen gesteld waar wij, studenten, 
wat wijzer van worden. Wij zien u aan het werk als professor van de 
vakken kwantitatief onderzoek en kwaliteit van zorg, maar waaruit 
bestaat de invulling van uw functie? Wat houdt dit juist in?  

De functie heet hoogleraar aan de KU Leuven. Dat bestaat ten eerste uit 
onderwijs waarvan ik de twee vakken die je reeds benoemd hebt, geef. Ik 
ben daarnaast nog betrokken bij ‘verdieping in het verpleegkundig en 
vroedkundig management’, een stuk in de biomedische wetenschappen en 
ik coördineer de stages in onze opleiding. Dus onderwijs is een redelijk deel 
van de functie. Ten tweede bestaat de functie natuurlijk uit onderzoek. 
Onderzoek betekent verschillende dingen: het betekent geld vinden voor 
onderzoek en bijhorende subsidieaanvragen schrijven. Mijn grootste klus op gebied van 
onderzoek is momenteel een Europees project. Vorig jaar hebben we een Europese subsidie 
binnengehaald waarbij we met zes andere universiteiten samenwerken. Dat zijn in totaal projecten 
van 13 doctoraatsstudenten, waar ik de coördinator van ben. Daarnaast begeleid ik zelf natuurlijk 
ook een aantal doctoraatsstudenten in dat kader, maar soms ook op andere manieren. Soms zijn 
er mensen die bijvoorbeeld in het ziekenhuis werken en die een doctoraat willen maken, dat 
gesteund wordt vanuit het ziekenhuis en die persoon krijgt daar dan een stuk tijd voor. Ik heb op 
dit moment zelf 7 doctoraatsstudenten. Die begeleid ik, ik help mee het onderzoek uitwerken en ik 
adviseer en begeleid het uitschrijven van de resultaten. Dus ik doe niet zozeer zelf aan onderzoek 
maar ik bemoei me met geld vinden voor onderzoek, mensen begeleiden, projecten uitwerken, 
zorgen dat het tot een thesis komt, et cetera. Dat is het tweede grote deel van mijn functie. 
Daarnaast doe ik ook wat aan management: ik ben het hoofd van de afdeling hier. Dat is het 
dagelijks runnen, maar soms ook het beleid van deze afdeling natuurlijk. Daarnaast doe ik nog 
een paar dingen buiten de deur: het belangrijkste nu is dat ik “vice-president” ben van de 
European Academy of Nursing Science, dat is de vereninging van verplegingswetenschappen in 
Europa. Ik zit nog in een paar andere dingen, zoals de gezondheidsraad in Nederland, of hier in 
de koninklijke academie voor geneeskunde. Dat zijn dingen waar ook wel tijd in gestoken wordt. 
Commissie-werk-achtige dingen, adviezen voorbereiden, summerschool voor PhD-studenten… 
Kortom, dat zijn dingen die je buiten de deur doet. Schept dat mogelijk een volledig beeld? (lacht) 

Ja, absoluut! Een hele boterham ook. U heeft ook in de lessen reeds verteld over een groot 
project: over wat gaat dat juist?  
Ik denk dat je doelt op RN4CAST, een project dat prof. Walter Sermeus heeft gecoördineerd. Daar 
heb ik ook aan meegewerkt, maar eerder vanuit mijn vorige functie bij de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Het project dat ik zojuist noemde is een ander project waar ik zelf coördinator van ben, 
waarin het gaat om zorgtransities bij ouderen. Er zijn twee hoofdvragen in het project: ten eerste: 
zijn al die transities zinvol? Dan bedoelen we bijvoorbeeld: moet je ouderen met een 
longontsteking in het ziekenhuis laten opnemen, of heeft die daar meer na- dan voordelen van? Of 
moet iemand die naar spoed komt gehospitaliseerd worden of kan die persoon misschien beter 

Interview met professor 



   

 

   

 

naar huis? Of wanneer is het zinvol om iemand die in het rusthuis verblijft in een ziekenhuis op te 
nemen…? Dat soort dilemma’s, die vaak heel moeilijk zijn in realiteit. Je ziet literatuur die aangeeft 
dat veel negatieve dingen te maken hebben met een ziekenhuisopname. Maar per persoon is het 
natuurlijk een lastige beslissing of een ziekenhuisopname nu al dan niet zinvol is, en of het al dan 
niet veilig is. De andere vraag is: Als een zorgtransitie echt nodig is, als we erover eens zijn, hoe 
doen we dat dan zo goed mogelijk? Je ziet heel vaak in het ziekenhuis dat het ganse 
medicatielijstje uitgeruimd wordt en vaak helemaal opnieuw opgesteld wordt. De patiënt moet 
weer alles vanaf nul vertellen en uitleggen…etc. Dus veel elementen in de overgang van de ene 
zorgsetting naar de andere kunnen vaak beter. Het gaat om de overdacht van informatie, maar 
ook om de vraag hoe je mensen op een zorgtransitie kan voorbereiden en er het beste van kan 
maken. We zijn daar de komende vier jaar zoet mee, dus dat is een langlopend project. Het is wel 
leuk omdat we een heel diverse groep zijn met allemaal internationale PhD-studenten: mensen uit 
Canada, Israël, Duitsland, Rusland, Malta etc. In totaal 11 nationaliteiten.… Van alles wat dus en 
dat vormt een groep van mensen die internationaal veel samen moeten doen. 

Heel fijn. Daar aansluitend: wat vindt u uitdagend, of het positieve aspect, aan uw job?  
Even denken… Je hebt natuurlijk veel vrijheid. Iedereen verwacht wel dat je veel werkt en de 
universiteit kijkt wel naar zaken als: doe je genoeg onderwijs, publiceer je genoeg, haal je genoeg 
projectgeld binnen? Maar waar dat over gaat, mag je voor een groot deel zelf beslissen. Niemand 
zegt me dat ik iets met ouderenzorg moet doen. Ik kan net zo goed iets met psychiatrie of met 
vroedvrouwen gaan doen. Dus je hebt op dat vlak redelijk veel vrijheid. Je hebt ook de vrijheid om 
zelf te beslissen of deelname aan een congres in bijvoorbeeld Portugal belangrijk is. De 
universiteit zit niet met een prikklok de hele tijd achter ons aan en onze uren te tellen. Natuurlijk, 
soms zijn er wel echt verplichtingen. Er moeten op tijd een inzagemomenten of examenkopieën 
zijn. Dingen rond het onderwijs die zijn natuurlijk niet vrijblijvend. Studenten moeten kunnen 
rekenen op tijdig onderwijs. Maar als het gaat om onderzoek en wat je dan relevant vindt als 
vertegenwoordiger van de KU Leuven naar buiten toe, daar ben je redelijk vrij in. Waar je heen 
wilt, met wie je wilt samenwerken… dat is denk ik heel positief. Plus: het is natuurlijk geen 
hobbywerk.  

Puur uit interesse vraag ik even door: u bent begonnen als verpleegkundige? Dan 
gedoctoreerd? Zijn dat nu allemaal dezelfde interessepaden die u bewandelt als waar u als 
jonge student bent begonnen? 
Niet helemaal. Er zijn al wel wat verschillende dingen langsgekomen. Nee, ik ben eigenlijk 
begonnen als gezondheidswetenschapper en heb een doctoraat gedaan in Maastricht. Toen ben 
ik de bacheloropleiding verpleegkunde pas gaan doen, ook omdat ik docent 
verplegingswetenschap kon worden in Nijmegen. Toen dacht ik dat het wel goed was dat je het 
vak ook zelf kent. Ik had daarvoor al wel wat stages gedaan in de verpleging, ook in het 
ziekenhuis en ik had vakantiewerk in de thuiszorg gedaan, maar ik was zelf geen echte 
verpleegkundige. Mijn doctoraat ging over coördinatie van zorg voor chronisch zieke ouderen. In 
mijn tijd in Nijmegen ben ik vooral gaan kijken naar hoofdvragen voor veel verpleegkundigen, 
ofwel onderwerpen waarbij veel verpleegkundigen denken “wat kan ik nu het beste doen?”. Dan 
ging het soms om de beste aanpak in leefstijlbegeleiding, maar bijvoorbeeld ook om wassen 
zonder water (is het nu beter voor de patient of niet?). De andere rode lijn in mijn werk heeft meer 
te maken met innovatie en implementatie van vernieuwingen in de zorg. Daarin past ook het 
onderzoek dat ik net noemde –rond zorgtransities- bijvoorbeeld.  

  



   

 

   

 

Heel interessant. We zijn nu bij het punt gekomen waarbij u uw verleden al wat heeft 
geschetst. Ik had ook nog de vraag: wat had u als student willen weten? Zowel bewust als 
onbewust?  
Het is niet zozeer dat ik toen met heel veel vragen zat, of zaken die ik bewust wilde weten. Maar 
als ik terugkijk is dat gemakkelijker te zeggen, denk ik. Het is als student vaak lastig te bedenken 
wat je nu wilt worden. We hebben het continu over ‘future disciplinary self’ zoals je weet, maar zelf 
denk ik ook wel eens: dat is niet gemakkelijk. Het is natuurlijk ook een beetje relatief, in die zin dat 
je nooit ergens vastzit voor 40 jaar of zo. Er zijn altijd nog dingen die langskomen en waar je nog 
kan kiezen. Dus ik denk dat het enerzijds belangrijk is dat om iets van een interesserichting of doel 
voor ogen te hebben. Nochtans is het ook niet zo dat je tot je pensioen je carrière kunt bedenken 
en uitstippelen. Je kan ook alleen maar weten of iets echt iets voor je is als je het gedaan hebt. Je 
kan het wel vermoeden.    
Ik zou dus zeggen: wat ik nu wel weet, is dat het een beetje relatief is. Dat je het pas echt weet als 
je het werk zelf doet. En wat voor je werk je ook doet, er zullen altijd wel wat twijfels zijn. Het is 
nooit een droomjob, er zijn heel leuke en heel vervelende jobs, maar er is geen perfecte job. Je 
zal altijd elementen hebben waarvan je zegt: hèhè, moet ik dat ook doen? Dus ik zou zeggen dat 
je er ook wat ontspannen mee moet omgaan en niet te gefixeerd jezelf moet opleggen dat je iets 
moet worden. Ik zou ook zeggen: ga niet voor een positie, maar ga vooral voor wat je interesseert. 
Ik vind zelf  hoogleraar, manager of directeur worden geen doel. Je moet bezig zijn met dingen die 
je boeien, dat is het belangrijkste. Volg je interesse. Doe iets waar je vrolijk, of toch op de meeste 
dagen, van wordt.  

Wat zijn eigenschappen die u bij studenten kan waarderen?  
Ah! Ik ben altijd blij als studenten actief zijn. Analytisch en kritisch. Het minst leuk is een student 
die zucht om naar de les te gaan. Daar worden de meeste docenten nooit zo vrolijk van (lacht). De 
actieve, enthousiaste houding is het leukst en dat mag natuurlijk ook kritisch zijn. De studenten die 
vragen stellen, zijn voor elke docent leuk. Daarnaast ook interesse! Het kan best zijn dat een 
student een bepaald iets niet, of minder, interessant vindt. Dat is ook prima. Maar de student die 
ergens heengaat voor zichzelf, uit eigen motivatie en interesse, die kan ik het meest waarderen. 
Als een student vooral denkt dat hij/zij een diploma moet halen omdat een master beter is, maar 
door de inhoud niet echt geboeid is, dan vind ik dat jammer.  

Misschien even een korte vraag: wat is uw favoriete aula?  
Favoriete aula… Best moeilijk. Niet AZK of AZC in elk geval (lacht). AZC is wel een beetje het 
ergste.  
De Harry Potter-aula (lacht). 
Dat vind ik ook, eigenlijk. Als docent sta ik daar helemaal beneden in zo’n half-rond ding. De 
student zit niet lekker, het licht is niet fijn. Dus AZC zeker niet. Ik denk: ik vind de BMW-aula’s 
eigenlijk niet zo slecht. Maar favoriet… weet je, als docent is eigenlijk het leukste om een niet heel 
grote groep te hebben. Een hele grote aula is dan minder leuk dan een leslokaal. Dat ligt niet aan 
de studenten, maar je kan met 30 mensen meer interactie hebben dan met 120. In die zin zou ik 
dan zeggen: geen enkele aula (lacht).  

Dan is het komende schakeljaar waarschijnlijk fijn voor u! 
Ik weet nog niet hoeveel studenten het dit jaar worden, maar ik ben benieuwd.  

Wat kunnen studenten verwachten van uw examen?  
Het ligt eraan welk examen. Wat ik altijd probeer, is vragen te stellen die voor de helft kennis zijn 
en de voor de helft toepassing. De meeste studenten vinden het laatste vooral moeilijk. Ik merk 
vooral dat de kennisvragen gemakkelijker zijn: iets in je hoofd stoppen is minder moeilijk dan er 



   

 

   

 

iets mee doen natuurlijk. Dus ja, vooral verwachten dat je dingen moet analyseren, verbanden 
leggen, conclusies moet kunnen trekken door dingen aan elkaar te koppelen.  

Bijvraag: in november geven we het boekje uit. Kan u een exclusieve tip van de sluier 
oplichten, speciaal voor ‘t Socske?  
Even denken wat ik hier het best bij kan zeggen… Het is wat ik net zei. Een tip die ik zou kunnen 
geven: zorg dat je voldoende Engelse dingen leest. Er zitten wat Engelse abstracts in, ik merk dat 
een deel van de studenten dat erg moeilijk vindt. Maar eigenlijk denk ik ook dat dat komt omdat ze 
te weinig Engelse dingen lezen. Het handboek is natuurlijk in het Engels, maar ook gewoon: kijk 
eens in een tijdschrift, lees eens in een Journal zodat je een beetje bekend bent met hoe een 
abstract in elkaar zit. Veel studenten maken de fout, denk ik, dat ze een heel abstract gaan lezen 
hoewel je niet elke regel hoeft te lezen voor de vraag die eronder staat. Lees eerst de vraag, en 
als er staat wat de doelstelling moet zijn, dan moet je gericht op zoek gaan, want daarvoor hoef je 
bijvoorbeeld de resultaten niet te lezen! Lees niet alles wat in zo’n abstract staat, maar lees heel 
goed de vraag en ga dan gericht onder de subheadings lezen waar je moet zijn. Ik denk dat 
mensen daar tijd mee verliezen door dingen te grondig te lezen terwijl dat niet allemaal even 
relevant is.  

Ik heb ook nog een paar niet-academische vragen. Hoe zou u uzelf omschrijven in één zin? 
In één zin? Euhm… Mijn promoter voor mijn doctoraatsonderzoek heeft een keer tegen mij 
gezegd dat ik pathologisch optimistisch ben (lacht). Dat vond ik eigenlijk wel een compliment. Hij 
bedoelde dat je soms ook zo optimistisch bent, dat je iets nastreeft dat misschien niet lukt. Mijn 
ervaring is dat dan meestal toch lukt. In die zin kies ik er ook wel voor om pathologisch 
optimistisch te zijn. Als het dan toch twee van de tien keer niet lukt, dan is dat jammer. Ik vind het 
op zich wel positief van mezelf dat ik de meeste dingen wel probeer. Collega’s hebben ook tegen 
mij gezegd: zo’n Europese projecten-aanvraag: het is 6% kans dat je het wordt. Inderdaad, 
maar… het kan dus wel, denk ik dan.  

De andere promotor van mijn doctoraatsonderzoek zei in de speech na mijn verdediging dat ik de 
enige doctoraatsstudent was die hij nog nooit had horen vloeken. Toen dacht ik: dat klopt 
misschien ook wel. Dat doe ik ook niet echt, denk ik. Dat kan je lezen als: die iemand is heel 
oubollig, maar aan de andere kant denk ik dat ik niet iemand ben die snel kwaad of gefrustreerd 
is. Dat zijn positieve dingen, denk ik. Iets minder positief is dat ik niet de beste planner van de 
wereld ben. Dat ik dingen ook nog wel eens een beetje uitstel. Dat doen de meeste mensen wel 
eens, maar ik doe het iets meer dan ik zelf zou willen. Soms heb je van die dingen die je in je 
mailbox krijgt: wil je hieraan meedoen? Dan moet ik daarover nadenken en dan is het soms toch 
twee weken verder voordat ik echt denk dat ik eens moet reageren. Het is gemakkelijker als ik af 
en toe eens wat sneller een knoop doorhak (lacht).  

Ik heb ook nog de vraag genoteerd: wat herinnert u zelf van uw studententijd?  
Van alles, natuurlijk. Het was sowieso een leuke tijd. Wat zou ik nu zeggen? Wat ik me altijd nog 
herinner is dat het soms ook leuk is om even te giechelen op de achterste rij. Dus ik snap ook dat 
niet elke student twee uur lang alleen maar heel serieus kan opletten. Dat kan bijna niemand. In 
die zin kan ik me daar nog altijd in verplaatsen. Ik herinner me vooral dat we na de lessen meestal 
op café gingen en dan was dat niet meteen aan het bier, dat was meer tussendoor warme 
chocolademelk enzo, maar dat was wel gezellig. We zijn met zeven studenten uit mijn jaar die 
elkaar nog elk jaar zien. Dat is nu dus al… 30 jaar! Dat houden we al lang vol. Dus studententijd is 
ook wel een tijd waarin je een aantal vrienden voor het leven maakt, denk ik. Dat zeker. Ik heb 
studeren altijd heel leuk gevonden. Ik herinner me vooral dat ik tussen het derde en vierde jaar 
een zomercursus heb gedaan ‘nursing research’, waarvoor een hoogleraar van de Wayne State 



   

 

   

 

University (USA) docent was. Toen dacht ik: onderzoek vind ik echt heel leuk. Dat is wat ik me 
herinner als een moment dat ik echt geboeid geraakte en helder had welke richting ik uit wilde.  
 
Ik heb dan nog een aantal this-or-thatquestions.  
Auto of fiets?  
Fiets.  
Thuis wonen of op kot?  
Op kot. Ik was van mijn 18 jaar op kot, dus ja! 
Pizza of frietjes? 
Hmmm. Dat is moeilijk. Ik eet het allebei niet zo heel vaak, maar frietjes.  
Koffie of thee?  
Meestal koffie.  
Ochtend of avond?  
Die vind ik ook moeilijk. Ochtend, dan maar.  
Kunnen vliegen of onzichtbaar zijn? 
(lacht) kunnen vliegen.  
Hond of kat?  
Hond.  
Zomer of winter?  
Hmmm. Zomer 
Comedy of horror?  
Comedy.  
Spreken of luisteren? 
Euhm. Ja, wat moet je nu kiezen? Luisteren. 
Boek of tijdschrift?  
Boek.  
Pop of rock?  
Pop.  
Pannenkoeken of wafels?  
Hmmm. Wafels.  
Brusselse of Luikse?  
Luikse. 
Frans of Engels? 
Ja, Engels.  
Als laatste: puzzels of een gezelschapsspel?  
Gezelschapsspel.  
Dan ben ik aan het einde gekomen. 
Ben ik geslaagd voor de psychologische test? (lacht) 

Met glans! Dat waren onze vragen. Heel erg bedankt voor uw tijd. We hebben nog een 
plantje meegenomen, voor bij uw collectie te zetten. We wensen u alvast een heel fijn 
academiejaar! 

  



   

 

   

 

  



   

 

   

 

 

 

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 dit jaar ook 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! 

 

Oh en… Kijk even onze webpagina na! Sinds kort hebben we deze vernieuwd, we 
proberen deze in de toekomst ook up-to-date te houden. Ga naar: 

https://www.medisoc.be/ 
 

  

Nog vragen? 

https://www.medisoc.be/


   

 

   

 

 

 

 

Tot slot willen wij opnieuw onze sponsors hartelijk bedanken voor hun steun. De 
vacatures hebben jullie zeker en vast al kunnen vinden op de Medisoc 
Facebookpagina. We zijn trouwens verheugd te mogen melden dat we sinds kort elf 
officiële sponsors hebben!  

 

Onze sponsoren 


	Wat zijn we blij om te melden dat ons praesidium is aangegroeid. We hebben maar liefst 2 leden bij! Om alles te verduidelijken, zetten we ons allemaal nog even op een rijtje. Spoiler: enkele nieuwigheden zijn te vinden onder de functie SPORT.

