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1.BACK AT IT AGAIN 
Dag schakels en masters, 
 
Medisoc is terug van weggeweest! De feestdagen zijn gepasseerd, de 
blok is achter de rug en de eerste examenresultaten zijn binnen. Tijd om 
de Medisoc-activiteiten weer op gang te trekken en ons klaar te stomen 
voor het tweede semester. 
 
Allereerst: 

 
 

Medisoc wenst jullie een schitterend nieuw jaar toe! Maak er het 
allerbeste van en hopelijk mogen al jullie dromen uitkomen in 2018. 
Nu over naar het echte werk. 
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5. THROWBACK 
 
We willen graag nog iedereen bedanken die vorig semester deel 
uitmaakte van onze activiteiten. De bowling, jeneverfac, 
meter/peteravond, lasershooting, kerstmarkt, 24-urenloop en de 
talrijke sportactiviteiten maakten het eerste semester meer dan 
geslaagd!  
 
 
Jullie zijn top! 
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  2. EVEN TER HERINNERING 
 
Ons praesidium bestaat uit 9 fantastische leden: 

- Praeses: Hannah  
Onze praeses staat in voor de overkoepelende werking van de 
studentenvereniging, ze vertegenwoordigt ons op verschillende 
interfacultaire bestuursorganen en houdt contact met de pro-
senioren en andere studentenkringen. Haar enthousiasme is het 
klankbord van Medisoc. 

- Vice Praeses: Britt  
Britt zorgt ervoor dat ieder van jullie zijn of haar handboeken tijdig 
(en goedkoper) heeft en werkt daarvoor nauw samen met ACCO. 
Ze ondersteunt de praeses in haar functie. De gedrevenheid die 
Britt toont voor Medisoc is besmettelijk en zorgt ervoor dat we ons 
steeds voor 100% inzetten.  

- Quaestor: Caro 
Caro staat bij elk event klaar met haar kassa om de centjes te 
bewaren en zorgt ervoor dat de boekhouding netjes wordt 
bijgehouden. Dankzij haar orde en structuur in de boekhouding 
blijft Medisoc overeind staan.  

- Onderwijs: Inge  
Inge zorgt er samen met de praeses voor dat Medisoc 
vertegenwoordigd wordt op alle bestuursorganen die met 
onderwijs te maken hebben en helpt het praesidium met veel 
plezier verder waar het nodig is. Een harde werker zoals Inge is 
onmisbaar in ons team! 

- Team Feest: Veerle & Magali 
Ons feestteam bedenkt de zotste ideeën en spelletjes om er een 
onvergetelijk jaar van te maken, hun organisatietalent laat 
Medisoc bloeien! Magali zetelt ook in het POC waar alle problemen 
en opmerkingen van de studenten worden vermeld en besproken 
met de docenten.  

- Team Sport: Laura & Chiara  
Deze sportvrouwen zorgen ervoor dat we niet allemaal obesitas 
krijgen en dat we af en toe ook eens iets aan die conditie doen. 
Onder het motto ‘new year – new me’ zullen ze dan ook zeker 
helpen in het vervullen van al die sportieve voornemens! Dankzij 
hun inzet bereikte Medisoc samen met Medica een schitterende 5de 
plaats op de 24-urenloop! 

- PR & Ab Actis: Ellen 
Het ‘creatieve’ brein achter ’t Sockske, ze houdt ook contact met de 
sponsors zodat Medisoc geld binnenkrijgt en evenementen kan 
organiseren. Als secretaris houdt ze van orde in het praesidium. 
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Wij als praesidium van Medisoc doen ons uiterste best om er voor elke 
student te zijn en we proberen iedereen te ondersteunen tijdens de 
opleiding. Dus: 
 
Hebben jullie vragen? 
Zitten jullie ergens mee? 
Zijn er problemen?  
Hebben jullie een voorstel voor een evenement? 
Is er iets dat wij op het POC kunnen melden? 
 
LAAT HET ONS GERUST WETEN!  
 
Contacteer ons via onze facebookpagina,  
Via e-mail: medisoc@gmail.com 
Of plaats gerust jullie berichten in de facebookgroep van jullie opleiding 
 

 
 
 

5. SPONSORS 
Dankzij onze dierbare sponsors is Medisoc in staat om talrijke 
evenementen te organiseren. Daarvoor willen we hen nog graag even 
in de verf zetten en hen ‘ne dikke merci’ toesturen! 
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  3. ACTIVITEITEN 
 
Neem zeker jullie agenda er even bij, het is tijd om een blik te werpen op de 
activiteiten die Medisoc voor jullie in petto heeft! Al de evenementen zullen 
ook in de facebookgroepen verschijnen zodat jullie altijd up-to-date blijven. 
 
VALENTINE’S COCKTAILPARTY 
 
Roses are red,  
Violets are blue, 
Our cocktails are cheaper, 
Than dinner for two! 
 
Kom proeven van onze heerlijke Aphrodité love cocktail of neem een XL 
cocktail voor twee! 
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7. MEDISOC SPORT 
 
Het sportteam van Medisoc zal ook in het tweede semester proberen om 
jullie fit te houden. De goede voornemens moeten ingevuld worden en 
de kerstkilo’s mogen er weer afgetraind worden. Het aanbod aan 
KULeuven-sporten is oneindig en er is voor ieder wat wils. Ons 
praesidium houdt van een avondloopje, een les zumba of een sunrise 
workout, maar natuurlijk staan wij ook open voor nieuwe trainingen en 
sportlessen! 
 
Aangezien er vorig semester toch wel wat vraag was naar 
sportactiviteiten, heeft Medisoc een eigen sportgroep opgericht. Hierin 
worden dan berichten geplaatst van sportievelingen die graag de benen 
willen strekken of hun heupen willen loszwieren.  
 
Heb jij zin om ook deel uit te maken van onze medisoc sport-community? 
Zoek op facebook naar ‘Medisoc Sport’ of laat het ons even weten en wij 
voegen je toe in de groep!  
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TD MEDISOC & KLA 

Op 28 februari organiseren we ons volgend evenement in fuifzaal 
Albatros. Medisoc slaat de handen in elkaar samen met KLA (kring 
logopedie & audiologie) om een schitterende TD te organiseren waarbij 
iedereen kan losgaan op de vetste beats, met zotte drankpromoties en 
natuurlijk ook een bijpassend thema. Momenteel mogen we er nog niets 
over verklappen, alleen dat het weer een knaller van formaat gaat 
worden!  

Be there, or be square! 

 

FACULTAIRE INFODAG 

Medisoc zal represent zijn op de interfacultaire infodag waarbij alle 
opleidingen van de faculteit geneeskunde voorgesteld worden. Deze 
infodag gaat door op 17 maart op campus gasthuisberg in O&N2. We 
starten om 12uur en eindigen rond 16u. 

Wij horen jullie al denken? Wat moeten wij daar in godsnaam gaan doen, 
wij zijn toch al ingeschreven? Wel ja, dat klopt. Voor de schakelstudenten 
zal dit interessant zijn omdat er ook cursussen van het masterjaar 
aanwezig zijn. Iedereen kan dus een kijkje komen nemen in de cursussen 
van de major die hij/zij eventueel wil kiezen of van de andere vakken die 
worden gedoceerd in het masterjaar. Allen nieuwsgierige studenten zijn 
welkom dus! 

 

PARKINSON CHARITY RUN 

De dag erna zal het praesidium zich alweer van haar sportiefste kant laten 
zien. Na al die looptrainingen voor de 24-urenloop en de sportavonden 
met Medisoc, spannen we ons in voor het goede doel. Op 18 maart 
(13.30-18u) vindt de ‘Parkinson Charity Run’ plaats @ Sportkot. Door 
enkele kilometers te lopen, steun je de organisatie ‘Demoucelle Parkinson 
Charity’. Zij steunen met hun inkomsten het hoognoodzakelijke 
onderzoek naar de ziekte van Parkinson. 

Afstanden: 1km, 5km of 10km – Elke loper betaalt volgens afstand €4, €10 
of €12 en krijgt bij aankomst een goed gevulde goodie-bag 

Meer info: https://www.facebook.com/events/1709761232432311/  
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6. POC & COBRA 
 
COBRA 
 
Hebben jullie al eens van COBRA gehoord? COBRA is een orgaan dat, vanuit KU 
Leuven, een kwaliteitscontrole zal uitvoeren voor de universiteit. In maart is er 
voor elke opleiding, dus ook voor het schakelprogramma naar de master in 
verpleeg- en vroedkunde, een gespreksmoment voorzien. Voor het 
schakeljaar is dit op woensdagavond 28 maart 2018. Voor het masterjaar zal 
dit op dinsdagavond 20 maart 2018 doorgaan. Dit zal steeds na de lessen zijn, 
het specifieke uur zal nog doorgegeven worden. 

Dit is één avond waarop er een 15-tal studenten van het schakel- en 
masterprogramma, positieve punten en eventuele problemen in de opleiding 
kunnen aankaarten. Het gesprek wordt geleid door één van jullie 
medestudenten. Deze gesprekken zorgen, samen met de terugkoppeling naar 
het POC (permanente onderwijscommissie) voor de kwaliteit van de opleiding.  

Via onderstaande link kunnen jullie je inschrijven. We hopen dat jullie kunnen 
helpen om de kwaliteit van onderwijs voor de toekomstige schakelstudenten 
te garanderen. P.S. De link staat ook in de groep van het schakeljaar. 

Inschrijvingslink schakels: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50j7K7mI8GMaJPsQeTksuqS8-
smCJ2D-P_A8wyWaEidIaHg/viewform 

Inschrijvingslink masters: 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1N4bBGPiyMswVtseyp1YadwTK0Z948
ROBzcsuIZP3mCE/edit  

Meer uitleg over het gehele COBRA project vind je in de onderstaande link: 
https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijskwaliteit/cobra/Wat-is-cobra  

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren!  

 

POC 
 
Zoals jullie ongetwijfeld al wel weten zetelt Medisoc ook in het POC 
(Permanente onderwijscommissie). Dit maandelijks overlegorgaan pakt 
actuele problemen in onze opleiding snel aan door overleg met de 
verschillende professoren. Het volgend POC is gepland op 19 maart. Als er 
problemen zijn die moeten worden aangekaart, gooi het dan gerust even in 
de facebookgroepen of als je het liever wat discreter doet kan het ook via een 
mail naar medisoc (medisoc@gmail.com) of via een privéberichtje naar onze 
facebook.  

https://www.facebook.com/events/1709761232432311/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50j7K7mI8GMaJPsQeTksuqS8-smCJ2D-P_A8wyWaEidIaHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50j7K7mI8GMaJPsQeTksuqS8-smCJ2D-P_A8wyWaEidIaHg/viewform
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1N4bBGPiyMswVtseyp1YadwTK0Z948ROBzcsuIZP3mCE/edit
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1N4bBGPiyMswVtseyp1YadwTK0Z948ROBzcsuIZP3mCE/edit
https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijskwaliteit/cobra/Wat-is-cobra
mailto:medisoc@gmail.com)
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SURVIVAL OF THE STUDENT 
 
Nadat we zijn opgewarmd door de ‘Parkinson Charity Run’, zijn we klaar 
voor ietwat meer avontuur. Naast een parcour van +- 6,5 km, staan er ook 
nog een tiental hindernissen klaar voor ons! ‘Survival of the Student’ is een 
survivalrun georganiseerd op Sportkot door LOKO en zal doorgaan na de 
paasvakantie. De exacte datum is nog niet bekend, dus check regelmatig 
onze facebookpagina voor meer info! 
 
 
CANTUS OP DE BERG 
 
Medica organiseert dit jaar opnieuw de beruchte ‘cantus op de berg’. Deze 
cantus zal doorgaan op campus gasthuisberg, maar de exacte locatie is nog 
niet gekend. Voorlopig zal dit evenement doorgaan op 9 mei! Momenteel 
is er nog veel overleg over dit evenement, dus stay tuned voor updates! 
 

 
 
Ongetwijfeld zullen er tussendoor nog activiteiten worden georganiseerd 
of zal Medisoc nog deelnemen aan evenementen van andere kringen. Als 
jullie op de hoogte willen zijn van deze evenementen, kan dit altijd via onze 
facebookpagina en via de facebookgroepen van elke opleiding.  
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Handboeken Schakeljaar Master in de Verpleeg- en Vroedkunde – 
Semester 2 
 

Prijzen cursusdienst    

Schakeljaar Leden Niet-leden ACCO prijs 

APN: Advanced Practice 
Nursing - Hamric € 67  € 70  € 75  

Kwaliteit van zorg: Improving 
Patient Care - Grol € 46  € 49  € 52  

Extra opleidingsonderdeel 
ziekenhuishygiëne: Handboek 
wondzorg - Wit Gele Kruis € 75  € 77  € 79,95  

 
De ACCO-cursussen voor het schakeljaar kan Medisoc helaas niet 
aanbieden en moeten bij ACCO zelf aangekocht worden door de 
studenten. 
 

Handboeken Masterjaar Master in de Verpleeg- en Vroedkunde – 
Semester 2 
 
De studenten die de major Klinische Praktijkvoering volgen, hebben geen 
handboeken meer nodig. Voor de studenten die als major Management 
gekozen hebben, zijn er wel nog een aantal handboeken verkrijgbaar. 
Medisoc kon deze handboeken helaas niet bestellen bij ACCO.  
 
Raadpleeg op de website van de KULeuven en voor jou specifieke opleiding 
steeds het opleidingsprogramma. Als je de lijst met opleidingsonderdelen 
opent, kan je voor elk opleidingsonderdeel individueel bekijken welke 
studiematerialen je extra nodig hebt voor dit vak. Hier kan je tevens ook 
vinden hoe het examen zal verlopen en wat de doelstellingen zijn voor dit 
vak. Bovendien zal de bevoegde prof ook tijdens de eerste les aanhalen 
welke studiematerialen er nodig zijn en waar deze te verkrijgen zijn (bv. 
Acco / Toledo / Online) 
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 4. NIEUW PRAESIDIUM 
 
En dan het minder leuke nieuws… voor ons toch tenminste. Met de 
start van het tweede semester, komt het einde van onze opleiding ook 
in zicht. Het feit dat we dit academiejaar hopelijk zullen afstuderen 
maakt ons blij, maar het minder goede nieuws is dat het einde van het 
praesidium 2017-2018 dan ook nadert. Met spijt in het hart, maar ook 
met fantastische herinneringen, sluiten wij dit hoofdstuk af op het 
einde van dit academiejaar.  
 
MAAAAR, goed nieuws voor jullie, lieve schakels! 
Wij gaan op zoek naar een nieuw team waaraan wij onze fakkel 
kunnen doorgeven, zodat Medisoc ook volgend jaar fantastische 
evenementen kan organiseren!  
 
Ben jij geëngageerd om je in te zetten voor de schakel- en 
masterstudenten? Heb jij veel organisatietalent? Ben je creatief, een 
sfeermaker of heb je gewoon zin om je laatste jaar als student op een 
schitterende wijze af te sluiten?  
Dan ben je bij Medisoc aan het juiste adres! 
 
Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben met het verenigingsleven 
en het is ook helemaal niet nodig dat je mensen kent die dit ook zouden 
willen doen. We’ve all been there!  
 
Door in het praesidium te stappen leer je super veel nieuwe mensen 
kennen, vorm je een hecht team, ook met mensen die je daarvoor 
helemaal niet kende, leer je samenwerken, organiseren, maar vooral 
je amuseren!  
 
Ben jij benieuwd naar onze werking? Wil je graag meer informatie over 
‘praesidium-lid’ worden?  
Iedereen is vrijblijvend welkom op onze korte infosessie op 17 april om 
19.30u in de Rector! Alle praesidiumleden zullen aanwezig zijn en hun 
functie even toelichten. Daarna drinken we een glaasje en kan iedereen 
nog vragen stellen en een babbeltje maken. Er zijn helemaal geen 
verplichtingen aan verbonden, kom gerust eens luisteren! 
 
Tot dan, 
 
Xoxo Medisoc 2017-2018 
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5. CURSUSDIENST 
 

Om jullie de lange wachtrijen in Acco te besparen, organiseren wij ook dit 
semester weer een cursusdienst. Hier kunnen jullie de nodige cursussen 
en handboeken aankopen. Als lid van Medisoc zijn de meeste cursussen 
en handboeken goedkoper bij ons dan bij Acco! Het is dus zeker de moeite 
om eens langs te komen. Voor diegene die nog geen lid zijn, is het nog 
steeds mogelijk om een lidkaart te kopen!  
 

De cursusdienst zal plaatsvinden op volgende momenten (voor iedereen) 
- Dinsdag 13/2 van 11u-12u 
- Woensdag 14/2 van 11.30u-12.30u 
- Vrijdag 16/2 van 12u-12.30u 
- Dinsdag 20/2 van 11u-12u 

 
Locatie: Praesidiumlokaal, Ingang via hoofddeur St-Rafaël  
 
Indien er nog vragen zijn of je kan op deze momenten toch niet aanwezig 
zijn, kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke van onze cursusdienst: 
Britt (Britt.Magriet@student.kuleuven.be). 
 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:Britt.Magriet@student.kuleuven.be)

