
            September 2017 

 

 

 

  September  2017 
 

Medis oc  

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

 

Kringblad voor studenten Medisch-
Sociale Wetenschappen 

 

‘t Sockske 

-16- 

 

 

 

 
 

 

 



            September 2017 

 

 

 

  

 

1.Wat is Medisoc?  
 

In 1996 kwam een student in de opleiding ziekenhuiswetenschappen op 
de idee om een studentenkring op te richten voor de studierichtingen 
medisch- en sociale wetenschappen. Ineens was  ‘MEDISOC’ geboren in 
Leuven. Door de legendarische feestjes en creatieve breinen achter onze 
kring, werd Medisoc al snel op de kaart geplaatst bij de andere Leuvense 
studentenkringen waardoor we elk jaar blijven groeien.  
 
Wij nemen de studenten van het schakel- en masterjaar ‘Master in de 
Verpleeg- en Vroedkunde’ en de ‘Master in Management en Beleid in de 
gezondheidszorg’ onder onze vleugels om van hun studententijd in 
Leuven een geweldige periode te maken, maar niet alleen feesten staat 
op onze agenda! Wij zorgen er ook voor dat studenten begeleid worden 
tijdens hun studie en dat het studeren wat aangenamer gemaakt wordt.  
 
Bovendien is Medisoc een kring, en dus geen studentenclub. Dit wil 
zeggen dat er geen verplichtingen zijn (zoals bv. een doop) en dat de 
activiteiten een leuke mix zijn van sport, cultuur, uitgaan en cantussen! 
Wij zijn een kleinere studentenkring t.o.v. andere kringen en clubs in 
Leuven, maar daardoor is de band tussen het praesidium en de leden net 
zeer nauw en ongedwongen. Dit maakt dat onze activiteiten steeds 
memorabele avonden worden! 
 
Wij hebben alvast zin in een schitterend jaar met toffe feestjes, hippe 
terrasjes, gezellige activiteiten, mooie vriendschappen en natuurlijk een 
aangename studententijd in Leuven! Jullie toch ook?  
 
 
Ut vivat, crescat, floreat!  
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5. Last but not least: Bloedserieus 
 
1990 was het jaar waarin enkele bio-ingenieurs op het idee kwamen 
om studenten aan te zetten tot bloederige liefdadigheid. Al snel waren 
enkele dokters in spe bereid om een handje toe te steken. De 
afgelopen 25 jaar kostte zweet, tranen en vooral bloed van jullie (en 
misschien nog van je ouders). Bloed dat levensnoodzakelijk is. Het is nu 
opnieuw aan jou om deze jarenlange traditie verder te zetten! 

Als dank voor je heldendaad, ontvang je een goedgevulde goodiebag 
en kun je deelnemen aan de verschillende avondactiviteiten.  

Dit zijn de data van de nieuwe Bloedserieus bloedinzamelingen in het 
najaar van 2017 en voorjaar van 2018: 

- ma. 13/11/2017 | Universiteitshallen (11u00-20u00) 
- di. 14/11/2017 | Universiteitshallen (11u00-20u00) 
- wo. 15/11/2017 | Gymnasium (11u00-20u00) 
- do. 16/11/2017 | Gymnasium (11u00-20u00) 
- ma. 19/03/2018 | Universiteitshallen (11u00-20u00) 
- di. 20/03/2018 | Universiteitshallen (11u00-20u00) 
- wo. 21/03/2018 | Gymnasium (11u00-20u00) 
- do. 22/03/2018 | Gymnasium (11u00-20u00) 

 
Bloed en plasma geven kan ook in donorcentrum Leuven, Herestraat 
49 – 3000 Leuven, ENKEL OP AFSPRAAK. Inschrijven via 
ons donorportaal. 

Ben je niet zeker of je mag geven? Wij raden je aan om eerst de online 
donorzelftest te doen. Zo weet je dat je niet voor niks naar de 
inzameling komt en vermijd je lange wachtrijen. 

6. Vragen 
Indien er nog vragen zijn, aarzel dan niet op contact op te nemen met 
ons via medisoc@gmail.com. Wij kunnen je helpen met het 
beantwoorden van al jullie vragen of wij verwijzen je graag door naar 
de bevoegde prof, begeleider of coördinator. 
 
 

https://donorportaal.rodekruis.be/Schedule/SiteSearch.aspx?SearchType=Location&Location=Afsprakenboek+Donorcentrum+Leuven
mailto:medisoc@gmail.com
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  2. Voorstelling van het praesidium 
Praeses: Hannah 

 

 
 

Dag lieve studenten. Mijn naam is Hannah Vansteenlandt en ik ben 
komend academiejaar jullie praeses. Ik studeerde mijn bacheloropleiding 
aan Vives campus Roeselare. Tijdens mijn vrije tijd ben ik een actief lid bij 
Bloedserieus Leuven. Deze organisatie geeft tijdens de bloedserieusweek 
de studenten de kans om bloed te doneren. Verder speel ik gitaar, piano 
en schrijf ik muziek en gedichten. Ik kan me helemaal verliezen in de 
pracht van de natuur of een goed boek, uren naar de sterren kijken en 
ontelbare nachten bij een kampvuur spenderen, liefst bij zomerse 
temperaturen en met vrienden of familie om me heen. Toch ging mijn 
meeste vrije tijd tijdens mijn schakeljaar naar de musical waarin ik 
acteerde en zong, Jekyll and Hyde, een project van drie jaar. Aan alle 
mooie liedjes komt een einde, en een nieuw begin van een nieuw en 
prachtig lied, Medisoc genaamd. 

Ik ben doorgaans een bezige bij die maar al te graag van een uitdaging 
houdt. De prachtige studentenkring Medisoc te mogen 
vertegenwoordigen is het komende jaar dan ook een mooie uitdaging en 
een hele eer voor mij. Dit niet alleen binnen onze opleiding zelf, maar ook 
binnen de andere opleidingen. Op deze manier hopen we dit jaar veel 
samen te werken met andere studentenkringen. Samen met mijn 
topteam en jullie hoop ik er dan ook een fantastisch academiejaar van te 
maken. Mijn functie binnen Medisoc is redelijk breed. Buiten het 
overzicht bewaren en helpen organiseren van feestjes en activiteiten, 
zetel ik ook in het POC. Tenslotte neem ik ook het up-to-date houden van 
de website voor mijn rekening.  

Bij vragen/opmerkingen/onzekerheden kun je dan ook steeds bij mij 
terecht. Weet dat je er tijdens je opleiding nooit alleen voor staat en 
Medisoc er steeds is om je te helpen. Aarzel dan ook niet om mij te 
contacteren. Mijn e-mailadres 
is  hannah.vansteenlandt@student.kuleuven.be.Ik kijk alvast uit naar 
september en naar de topactiviteiten van Medisoc om jullie te mogen 
ontmoeten. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in! Tot binnekort! 
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  Vicepraeses: Britt 
 

Ambitieus, spontaan, betrouwbaar en een doorzetter. Vier termen 
waarmee ik mezelf omschrijf en die ik ook in mijn rol als Vice-
Praeses hoog in het vaandel draag. Ik kan genieten van een goede 
film maar tegen een boek kan niets op. Verder ben ik een grote 
dierenvriend en werk ik al 8 jaar als jobstudent in een honden en 
kattenhotel. Tijdens de vakantieperiodes kan je mij ook vinden in 
het Jessa Ziekenhuis waar ik werk als jobstudent. Een fijne avond 
met vrienden bij een kampvuur ben ik altijd voor te vinden! 
  
Reeds jong geprikkeld door de gezondheidszorg sta ik nu voor jullie 
met mijn verpleegkundig diploma op zak en het laatste jaar van de 
opleiding Master in Verpleegkunde en Vroedkunde voor mij. 
Verpleegkunde omvat veel meer dan enkel je basisopleiding en 
behoort tot een veel groter netwerk dan enkel het ziekenhuis. Dit 
heeft mij ertoe aangezet de master aan te gaan. Net zoals 
verpleegkunde omvat studeren meer dan enkel achter je boeken te 
zitten: feest en vertier mag je zeker niet vergeten! Ik zal dit jaar jullie 
vertegenwoordigen als Vice – Praeses van Medisoc. Ik ben 
verantwoordelijk voor de cursusdienst en sta in nauw contact met 
de Acco. Vragen hieromtrent? Bij mij ben je aan het juiste adres! 
Verder begeleid ik de verschillende evenementen en projecten van 
medisoc, ook sta ik altijd open voor vragen van de studenten. Wij 
zijn er voor jullie en studeren samen met jullie: ‘Een voor allen, allen 
voor een!’ Laat ons een jaar beleven vol plezier, veel feestbier en af 
en toe een traantje tijdens al het studieplezier. 
 
 

 
 

 

5. Onze 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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  Quastor: Caro 
 

 

Hallo schakel- en masterstudenten! Mijn naam is Caro Philippe en dit 
academiejaar zal ik de functie van Quaestor opnemen. Als Quaestor zal ik 
mij voornamelijk bezighouden met de boekhouding en de verwerking van 
de kosten binnen de vereniging. Dit wil echter niet zeggen dat ik mij enkel 
verschuil achter de boeken. Jullie zullen mij ook regelmatig tegenkomen op 
evenementen en feestjes georganiseerd door Medisoc. Ik kijk er alvast naar 
uit! Indien er contact met mij opgenomen moet worden kan dit 
via caro.philippe@student.kuleuven.be of medisoc@gmail.com 
Tot snel! 

Onderwijs: Inge 
 

Hallo, ik ben Inge Bolle en binnen de studentenvereniging Medisoc neem ik 
de functie onderwijs voor mijn rekening. Dit houdt onder andere in dat ik 
tweewekelijks vergaderingen van FAGO (facultaire overlegorganen) zal 
bijwonen, via deze weg ben ik als het ware de ‘stem’ van onze opleiding. Ik 
kan mij bijgevolg verdiepen in de organisatie ervan en opkomen voor onze 
opleiding. Daarnaast kan ik ook fungeren als contactpersoon tussen 
studenten en professoren. Indien jullie vragen of suggesties hebben, kunnen 
jullie mij altijd contacteren 
via inge.bolle@student.kuleuven.be of medisoc@gmail.com. 
In mijn vrije tijd luister ik graag naar muziek. Zelf speel ik ook dwarsfluit, 
daarnaast vertoef ik graag in de natuur, ga ik graag op reis en kijk ik graag 
naar films. Samen met jullie zullen we een onvergetelijk feestelijk, gezellig 
en leerrijk jaar tegemoet gaan! Veel succes allemaal! 
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4. Extra informatie 
Leslocaties 

- UZ Leuven Campus St. Rafaël (Kapucijnenvoer) 
Aula AZK, waar de meeste lessen zullen doorgaan, bevindt zich op deze campus. Ga 
binnen via Cuythoek en de wegwijzers helpen je naar boven. Aula AZC, een grote 
houten aula, is ook terug te vinden op deze campus. Hiervoor ga je binnen langs de 
hoofdingang van St. Rafaël ziekenhuis, rechts door de glazen deur en dan de gang 
helemaal rechtdoor, daar vind je de wegwijzers naar deze aula. Voornamelijk 
examens en ook sommige lessen gaan hier door. 
 

- UZ Leuven Campus Gasthuisberg (Herestraat) 
De meeste lessen op deze campus zullen doorgaan in de BMW aula’s. Deze zijn terug 
te vinden in O&N2 (straatkant), in O&N1 vind je ook de bibliotheek, de alma en nog 
andere leslokalen alsook de doorgang naar het ziekenhuis. Er is een grote 
fietsenstalling onderaan deze campus (tussen UCLL en KULeuven). Deze campus is 
ook makkelijk bereikbaar met de bus, met buslijn 3 stap je uit aan de faculteit, de 
andere bussen naar Gasthuisberg stoppen aan de voorkant waardoor je nog even 
moet wandelen doorheen het ziekenhuis (Bordeaux pijl ‘onderwijs en navorsing’).  
 

- Van Den Heuvelinstituut (Andreas Vesaliusstraat) 

Hier zal soms een les doorgaan in een van de computerlokalen. Deze campus ligt langs 
groep T en je kan best binnengaan in blok B en daar de wegwijzers volgen. Op de 
website van de KULeuven kan je ook alle lokalen terugvinden inclusief ook vaak een 
plannetje.  
 

Studeerlocaties 
- 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 ‘quiver’ 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. Hier vind je ook een ruim aanbod aan 
artikels en papers die nuttig zijn voor onze opleiding. Er zijn ruimtes voor 
groepswerken en voor stille studeermomenten aangeduid.  

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

Praesidiumlokaal 
Ons praesidiumlokaal kunnen jullie vinden in St. Rafaël ziekenhuis. Als je langs de 
hoofdingang binnengaat, ga dan rechts door de glazen deur en dan onmiddellijk 
rechts de trap naar beneden, daar zal je doorheen enkele witte deuren ons 

praesidiumlokaal vinden. Geen nood, we zullen het duidelijk aanduiden als 
jullie hier moeten zijn! 
 
 

mailto:caro.philippe@student.kuleuven.be
mailto:medisoc@gmail.com
mailto:inge.bolle@student.kuleuven.be
mailto:medisoc@gmail.com
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Cultuur & Feest: Magali & Veerle 
 

Hallo party animals!!  

Ik ben Veerle Eussen en ben niet vies van een feestje. Daarom zal mijn 
functie binnen het praesidium dit jaar bestaan uit het organiseren van 
leuke feestjes en andere ontspannende evenementen. Er zal voor ieder 
wat wils zijn. Samen met Magali zal ik jullie de weg wijzen naar de oude 
markt. Ik hoop jullie dus allemaal snel te mogen ontmoeten om samen de 
dansvloer onveilig te maken in Leuven en er onvergetelijke avonden van 
te maken.  

Liefs, Veerle 

 

Hallo iedereen! 

Ik ben Magali en zal dit jaar, samen met Veerle, de functie Feest en Cultuur 
opnemen. In mijn vrije tijd speel ik graag piano en spreek ik heel graag met 
vrienden af. Van een feestje ben ik dan ook niet weg te krijgen. We zullen 
dit jaar allerlei evenementen organiseren om elkaar beter te leren kennen 
en om er een fantastisch jaar van te maken!Is er iets dat jullie volgend jaar 
heel graag willen doen? Laat ons zeker iets weten 
(activiteitenmedisoc@outlook.com) en dan zullen wij bekijken hoe we dat 
kunnen waarmaken! 

Tot heel snel, Magali 

 

 

-6- -11- 

METER/PETER-FAC – 18 oktober 
De meter/peter-fac verdient een extra woordje uitleg. Tijdens deze avond 
gaan de schakels op pad doorheen Leuven om een gezellig stadsspel te 
spelen. Zo leren jullie de stad kennen en krijgen jullie allerlei tips te horen. 
Met deze tips worden jullie gelinkt aan een persoon. Deze persoon is iemand 
van het masterjaar die jullie meter of peter zal zijn. Je meter of peter is 
iemand waar je altijd op kan terugvallen; tijdens examens, voor praktische 
vragen, voor domme vragen, voor een leuke babbel, een gezellig avondje op 
restaurant, voor een samenwerking tijdens een activiteit,..…  kortweg, die 
meter of peter is gewoon super fijn om te hebben, als het goed klikt, kan dit 
zelfs een mooie vriendschap worden! 
Nadat jullie de match met jullie meter/peter gevonden hebben, gaan we van 
start met een stevig feestje! Medisoc zorgt voor de cocktails en de beats, 
jullie voor de dansmoves! Smeer die beentjes al maar in. 
Inschrijven is uiteraard wel nodig, zo weten wij hoeveel peters/meters we 
moeten aanspreken. Inschrijven verplicht via: 
activiteitenmedisoc@outlook.com Wanneer: woensdag 18 oktober, 20uur, 
voor de ingang van ‘De Rector’ (Oude markt) 
 
24-URENLOOP – 24/25 oktober 
Wellicht het meest gekende sportevenement in Leuven staat ook weer voor 
de deur! De 24-urenloop waar verschillende studentenverenigingen een 
heel etmaal lang rondjes lopen op sportkot om zo hun studentenkring te 
verdedigen! Ook Medisoc is hier van de partij. Omdat wij niet zo groot zijn, 
lopen wij mee onder de naam Medica. Met maar liefst 932 rondjes, 
behaalden we vorig jaar met Medica een mooie 5de plaats. Zeker de moeite 
dus om mee te lopen of gezellig iets te komen drinken aan de drankstand 
van Medica/Medisoc. Naast het loopgebeuren, zijn er ook verschillende 
randanimaties en eetstandjes te zien, kom zeker een kijkje nemen! 
Waar? Sportkot, Heverlee 
Wanneer? 24-25 oktober 
Medica organiseert ook steeds een aantal trainingen waar wij aan 
deelnemen, Laura & Chiara houden jullie hiervan zeker op de hoogte! 
 
SPORTACTIVITEIT – 15 november 
Op 15 november voorzien we voor jullie een leuke sportactiviteit. Dit zal iets 
groepsbevorderend en uitdagend zijn, nieuwsgierig naar meer informatie? 
Volg zeker onze facebookpagina! 
 
KERSTMARKT 
Eind december staat ook de Leuvense kerstmarkt op het Ladeuzeplein! Hier 
gaan we ook zeker gebruik van maken om eens een avondje naartoe te 
trekken. Hou onze facebookpagina in de gaten om meer te weten te komen 
over deze avond! 
  

mailto:activiteitenmedisoc@outlook.com)
mailto:activiteitenmedisoc@outlook.com
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Sport: Chiara & Laura 
 

Hoi! Ik ben Chiara en ik deel samen met Laura de functie Sport. De 
meesten onder ons zullen wel snel de weg vinden naar de Oude 
Markt of de bibliotheek. De weg naar Sportkot blijkt soms wat 
moeilijker te vinden te zijn maar geen paniek, die helpen we je wel 
te vinden. Naast iets verfrissends nuttigen op een terrasje is af en 
toe wat sporten namelijk ook de ideale ontspanning. Iedereen heeft 
wel al van de 24 urenloop gehoord maar er is nog zoveel meer te 
doen, samen een toertje lopen of een balletje heen en weer slaan. 
We zullen af en toe een initiatief opzetten om samen iets te doen. 
Aarzel echter niet om met mij contact op te nemen via 
chiara.callens@student.kuleuven.be of via Laura. Dit indien je 
samen met de klasgenoten wat sporten wilt uitproberen, want 
meer plezier gegarandeerd in groep. 
 

 
 

Ik ben Laura, 22 jaar. Ik ben vorig jaar naar Leuven verhuisd om mijn 
master te volgen. Om het studentenleven mooi af te sluiten leek het 
me leuk om in het praesidium van Medisoc te stappen. Ik zal de 
functie ‘sport’ op mij nemen. Niet omdat ik een topatleet ben, wel 
omdat ik sport een leuke uitlaatklep vind, zeker tijdens de 
studentenjaren. In mijn vrije tijd trek ik graag terug naar de Stille 
Kempen om me te gaan amuseren bij de scouts 
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Handboeken Schakeljaar Master in de Verpleeg- en Vroedkunde – Semester 1 

 
Handboeken Masterjaar Master in de Verpleeg- en Vroedkunde – Semester 1 

 
 
Handboeken Master in management en beleid van de gezondheidszorg – Semester 1 

 
De ACCO-cursussen kan Medisoc helaas niet aanbieden en moeten bij 
ACCO zelf aangekocht worden door de studenten. 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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 Last but not least, 
Ab Actis en PR: Ellen 
 

 

 

Hallo daar toekomstige masters! Ik ben Ellen Alaerts en zal dit jaar 
verantwoordelijk zijn voor de public relations en sponsors binnen 
Medisoc. In mijn vrije tijd pik ik al graag eens een concertje mee of ga 
ik in een sportieve bui geregeld lopen of fitnessen. Ik kan genieten van 
een namiddagje met mijn vrienden of een stevige wandeling in de 
natuur. Mijn taak als PR is voornamelijk om er voor te zorgen dat er 
geld in het laatje komt zodat we voor jullie super fijne activiteiten 
kunnen organiseren. Als Ab Actis ben ik notulist tijdens vergaderingen, 
zorg ik voor de aanvulling van de agenda en de opmaak van ‘t Socske. 
Als jullie meer willen weten of vragen hebben voor mij, kunnen jullie 
contact opnemen via ellen.alaerts@student.kuleuven.be. Medisoc 
staat ook zeker en vast open voor nieuwe sponsors of partners om mee 
samen te werken, indien jullie hier graag verder op ingaan, aarzel dan 
niet en neem contact op met medisoc@gmail.com.  

Hopelijk zien wij jullie allemaal terug tijdens onze talrijke activiteiten 
om er samen een geweldige studententijd van te maken in Leuven! 

Tot snel, 

Xoxo Ellen 
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3. Activiteiten 
 
CURSUSDIENST 

Om jullie de lange wachtrijen in Acco te besparen, organiseren wij twee 
keer per jaar 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. Tijdens onze cursusdienst geven we jullie ook de 
kans om lid te worden van Medisoc. Een lidkaart kost €6 waarmee je 
korting krijgt op onze activiteiten en om te eten- en drinken in ons 
stamcafé ‘De Rector’. 
 

De cursusdienst zal plaatsvinden op volgende momenten (voor iedereen) 
- Dinsdag 26/9 van 18u-19u 
- Woensdag 27/9 van 13u-14u 
- Vrijdag 29/9 van 11u-12u 
- Dinsdag 3/10 van 18u-19u 

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

 
 
KICK-OFF EVENT – 11 oktober 

Aangezien wij elkaar nog niet zo goed kennen, wordt het hoog tijd voor 
een eerste activiteit. Om de schakels, masters en het praesidium wat 
dichter bij elkaar te brengen, organiseren wij al een eerste 
welkomstactiviteit. We spreken af op 11 oktober om 19uur aan de 
bowling (Bowl Kings – Ijzerenmolenstraat 6, Leuven) om een spelletje te 
bowlen op kosten van Medisoc. Daarna voorzien we nog enkele 
gezelschapspelletjes en maken we tijd voor een knabbeltje en babbeltje. 
De bowling wordt volledig door Medisoc betaald alsook een eerste 
tournéé! Als je er bij wil zijn, laat het aan ons weten via 
activiteitenmedisoc@outlook.com. 
P.S. Er vallen ook prijzen te winnen ;)  
 
Hopelijk tot dan! 
 

 
 
 

mailto:ellen.alaerts@student.kuleuven.be
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