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Voorwoord Scriptor 
 
Beste LO’ers, kinés en HILOK-sympathisanten 
 
 
De vorige editie van het kilo’tje was alweer een tijdje geleden, dus hier ben ik 
weer om jullie dag een beetje aangenamer te maken in deze moeilijke tijden. 
Hoewel COVID het nog steeds onmogelijk maakt om nog eens goed door te 
zakken in de Twitch heeft team feest ervoor gezorgd dat we onze zorgen even 
konden vergeten op Cuanta Costa. Het was een fantastische editie, dus nogmaals 
special thanks aan team feest (ook een klein bedankje aan VGK die liepen daar 
blijkbaar ook rond). Ook de peter en meter avond was een groot succes. 
 
Wat kan je nog verder verwachten in deze editie van het Kilo’tje? 
 

- Een woord van de sportjes, code rood of niet onze sportjes blijven nog 
steeds looptrainingen e.d. organiseren die volledig coronaproof zijn 

 
- Ook heeft onze schachtentemmer een tekstje voorbereid over hoe de 

beste kring van Gent te joinen 
 

- Natuurlijk kunnen een aantal leuke spelletjes niet ontbreken (een beetje 
afleiding van al die online lessen is namelijk altijd welkom) 
 

- Last but not least zullen er ook weer een paar interessante wist-je-datjes 
vermeld staan  
 

 
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scriptor out 
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Voorwoord Praeses & Vice 
 
Beste studenten kine en lo 
 
Ondertussen zijn de eerste 4 lesweken al achter de rug en wat zijn deze voorbij 
gevlogen. Maar hoe kan het ook anders als je je amuseert. We hopen dat jullie 
toch al eens kort hebben kunnen proeven van het studentenleven op onze 
afgelopen activiteiten. 
 
 
We staan nu weer voor een moeilijke periode, met strengere maatregelen maar 
samen komen we er zeker door. Daarom zullen wij samen met ons praesidium 
er zeker voor zorgen dat we ook nu activiteiten blijven organiseren voor jullie, al 
zullen deze wel hoofdzakelijk online zijn. Weet gewoon zeker, we zijn jullie niet 
vergeten 😉  
 
Voor de rest hopen wij dat jullie veilig en gezond zijn en dat we jullie zo snel 
mogelijk terug mogen ontvangen op de campus of in de Twitch voor een 
gezellige babbel! 
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Woord van de sportjes 
 
Beste sportievelingen, 
 
Zoals jullie weten, zijn de maatregelen sinds kort weer een stuk strenger 
geworden. Dit betekent dat er geen zekerheid meer is over welke sporten 
kunnen doorgaan en welke niet. Desondanks gaan wij nog altijd alles uit de kast 
halen om leuke alternatieven te vinden die voldoen aan de coronamaatregelen. 
Hiervan houden wij jullie uiteraard op de hoogte. 
 
De looptrainingen op maandag zullen voorlopig kunnen blijven doorgaan. Deze 
looptrainingen zijn opgedeeld in drie groepen met voor elke groep vaste 
trainers: 
 

- Voor de start to run vertrouwen we hierop op Lotte, een triathlete, en 
Lieselot, met haar 15 jaar ervaring in de atletieksport. 

 
- De duurloop wordt begeleid door Riete en Amber, beide fervente lopers 

die jullie ook vorig jaar wekelijks op onze looptrainingen konden 
terugvinden. 

 
- De sprinttraining zal door Joachim onder handen worden genomen. Hij is 

dit jaar BK 800m bij de junioren, dus hem uitdagen op een sprintje is op 
eigen risico. 

 
Aan de Start to runners! 
 
Voor het beste resultaat en om meer vooruitgang te 
maken, is het eigenlijk de bedoeling dat jullie minstens 2, 
liefst 3x per week gaan lopen. 
 
Hieronder vinden jullie het schema, training 1 is degene die 
jullie de maandag met ons kunnen lopen. Idealiter loop je 
dan zelf nog training 2 en daarna nog eens training 1. 
Probeer zeker tussen iedere training 1 dag rust te nemen. 
Komende maandag zullen we week 3 beginnen. 
Ook als je eens niet op onze training geraakt of je helaas 
niet kan komen door de limiet van inschrijvingen, probeer 
je best om de gemiste training in te halen. 
 



 5 
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De wielrenners (en amateurs) onder jullie zijn wij natuurlijk ook niet vergeten! 
Uit eigen ervaring weten wij dat samen trainen veel leuker is dan alleen. Daarom 
hebben wij een groep op Facebook, genaamd ‘HILOK Cycling’, aangemaakt 
waarin afspraken over tijdstippen en routes zullen worden gemaakt. Verdere 
informatie volgt in de groep. Dus fietsen jullie niet graag alleen? Voeg jezelf dan 
zeker toe in bovenstaande groep!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ten slotte, voor degenen die willen strijden tegen hun medestudenten voor 
het wekelijks klassement op Strava hebben wij een groep voor het lopen, 
genaamd ‘HILOK’, en een groep voor het fietsen, genaamd ‘HILOK Cycling’. 
Iedereen is welkom! 
 
Weetjes 

- Tijdens de Olympische Spelen in China at Usain Bolt alleen kipnuggets, 
omdat het de enige maaltijd was die hij van thuis herkende. Uiteindelijk 
won hij met dit dieet drie gouden medailles. 
 

- Het woord gymnasium betekent 'plaats om naakt te zijn' in het Oudgrieks 
(vergelijk het Nederlandse woord gymnastiek). 
 

- Het spel "Quidditch" uit de Harry Potter-romans is nu een erkende sport, 
met zijn eigen competities en zelfs regelmatige 
wereldkampioenschappen. 
 

- In 1923 eindigde een overleden ruiter 
als eerste in een paardenrace in New 
York. De ruiter kreeg tijdens de race een 
hartaanval en het paard droeg het lijk 
naar de finish. 
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Workout 

 
5-Minute Workout  
 
Heb jij tussen al dat studeren en slapen ook geen tijd meer voor een workout?  
Niet getreurd!  
Volg dit kort schema een aantal keer per dag en je zult je niet meer schuldig 
voelen als je die volgende cara open trekt! 
Voer 12 herhalingen van elke oefening uit. Herhaal de reeks zo vaak mogelijk in 
5 minuten. 
Bicycle crunches 
Jump lunges 
Jump squats 
Push-ups 
 
Video’s en uitleg over elke oefening vind je op het einde van dit Kilotje. 
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Stel dat je nu wel meer tijd hebt om een workout te doen, probeer dan zeker 
dit schema eens uit. 
 
Opwarming: 

3x 

Oefening Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Lateral squat 10x elke kant 15x elke kant 20x elke kant 

Jumping jacks 15x 20x 30x 

Bird dog 5x elke kant 10x elke kant 15x elke kant 

 

Full body: 

2x 

Oefening Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Dips 5x  10x  20x 

Jump squats 10x  15x  20x  

Buiklig + 
gewichtje/flesje 

doorgeven achter rug 

5x elke kant 8x elke kant 12x elke kant 

Body rows 5-10x met zitvlak blijft 
op de grond 

5-8x met voeten op 
grond 

10-12x met voeten op 
grond 

 

Core: 

3x 

Oefening Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Bicycle crunches 10x 20x 30x 

Plank + toe tap 5x elke kant 10x elke kant 15x elke kant 

Side plank + rotation 5x elke kant 10x elke kant 15x elke kant 
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Woord van de schachtentemmer 
 
Gegroet iedereen 
 
Het jaar is nu al een goeie 4 weken bezig en het wordt toch eens tijd dat er wat 
nieuwe leden bij komen. Jammer genoeg kunnen we dit semester niet dopen 
(hopelijk kan dit in het 2de semester wel) wat dus wilt zeggen: geen schachten… 
Maar we hebben wel een alternatief! 
 
Word feut van HILOK! Voor de feuten worden er activiteiten georganiseerd 
zodat iedereen kennis kan maken met elkaar. Er gaat ook een voordoop week 
zijn waar de feuten enkele grappige opdrachten moeten uitvoeren.  
 
Hoe word je nu feut? Stuur een bericht naar 1 van volgende personen: 
Sim Vrombaut 
Simon Vanneste 
Jori De Smedt  
Xoxo  
Temmer en DC 
 
Hieronder nog wat sfeerbeeldjes van wat je te wachten staat als je daadwerkelijk 
schacht bent. 
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Ook media heeft iets te vertellen 
 
Beste studenten, 
 
Eindelijk is het zover! We brengen onze rol op de sociale media weer een stapje 
verder. Na een lange periode van online achter de schermen werk presenteren 
wij onze gloednieuwe website! 
 
In het verleden is deze een beetje verwaarloosd geweest, maar deze tijd wuiven 
wij vaarwel. Vanaf nu zal de website actief gebruikt worden en week na week UP 
TO DATE zijn. Hieronder vind je de link met alvast een kleine introductie! 
www.hilok.ugent.be 
 
Wat vind je nu op onze site?  
- Up to date kalender en wekelijkse posts 
- Alles wat je moet weten over onze studentenkring en haar  
actief praesidium 
- Foto’s van evenementen 
- Onze sponsers 
- Het doopcharter en charter voor inclusie 
Wat kan je nog verwachten? 
- Examenvragensysteem met CAS-login 
- De mogelijkheid tot inschrijven voor evenementen via de  
website! 
- Promofilms 
- Wekelijkse (sport)updates 
Deze website werd medemogelijk gemaakt door Sammi Fux 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Media 
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Fotocollage afgelopen activiteiten 
 
Cuanta Costa  
 
Wat een eerste editie! Ondanks het mindere weer was het elke avond weer 
dikke boit aan de zebrastraat, het deed ons de gemiste openingsfuif een beetje 
vergeten. Meerdere dagen aan een stuk was het full house en vlogen de liters 
bier, wijn en cocktails erdoor. Er vond zelfs een zwemwedstrijd door het koude 
water plaats.  Boodschap aan degene die het gemist hebben, wees er volgende 
keer zeker bij. Nogmaals bedankt aan alle praesidiumleden en vrijwilligers die 
zijn komen helpen!  
(In de week van Cuanta Costa waren er soepelere maatregelen van kracht, van 
daar dat we toen wel nog met 10 op de foto mochten.) 
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Peter- en meteravond  
 
13 oktober vond onze peter- en meteravond plaats. Hier kregen 120 
enthousiaste eerstejaars studenten kine de kans om hun sociaal contact in Gent 
alvast een beetje uit te breiden. Ze leerden hun peters en meters via een 
coronaproef babbel kennen en werden meteen geholpen met hun eerste 
vragen. Nogmaals een dikke merci aan alle peters en meters die hun tijd willen 
vrijmaken om de nieuwe studenten in Gent zo goed mogelijk te begeleiden!  
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Receptje voor op kot 
 
Tortizza’s met spekjes en crème fraîche voor 2 personen  
 
Ingrediënten 
 

- 6 kleine tortilla’s 
- 1 klein kuipje crème fraîche  
- 125gr spekjes 
- 1 bosui  

 

 

 

 

1. Smeer de kleine wraps in met crème fraîche. 

2.  Verdeel daar de spekjes over en zet dit voor 15 minuten op 200C in de 

oven.  Ze zijn klaar als de randjes een beetje bruin beginnen te kleuren.  

3. Top dan af met wat peper en in ringen gesneden bosui en klaar is je 

maaltijd.  
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HILOK Hoogtestage  
 
Ook dit jaar hebben we met HILOK 
weer onze eigen skireis via 
Hoogtestage. Dit jaar verplaatsen we 
ons massaal met onze bende kine en 
LO studenten naar Les Arcs.  
 
Hier hebben we voor jullie residenties 
voorzien die vlak aan de piste liggen, 
coronaproef après-ski en uiteraard 
onze eigen feestzaal waar elke avond 
de drank à volonté zal vloeien!  
 
Wat met corona? 
Hoogtestage voorziet verschillende mogelijkheden wanneer de reis wordt 
geannuleerd door het coronavirus. Zo kan je een annuleringsverzekering nemen 
met Coronacashback waardoor je geld wordt teruggestort. Wanneer je niet kiest 
voor deze extra verzekering en de reis wordt toch geannuleerd door het 
coronavirus, dan heb je recht om je reis om te boeken of geniet je van een 
lifetime reiskrediet van Travelbase ter waarde van het betaalde bedrag.  
 
Hoe inschrijven?  
Alle informatie rond de inschrijving kan je vinden in de jaargroepen (check deze 
zeker voor het voordeel van de preregistratie!) op facebook of op volgend 
facebookevenement: https://fb.me/e/1xnMbwDCv 
 
Meer informatie vind je op hoogtestage.org/hilok. Ook de inschrijvingen vrijdag 
gebeuren via deze site!  
Succes met de inschrijving en tot in de bergen! 
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Charter Der inclusie 
 
Wij, het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie 
verkondigen ons altijd als de studentenvereniging voor alle studenten lo&bw en 
kine.  
 
Om dit nog eens extra in de verf te zetten, stelden we een ‘Charter voor inclusie’ 
op samen met de 4 andere UZ-Kringen (Dentalia, VBK, VLAK en VGK). Hiermee 
willen wij een duidelijk signaal geven dat elke student op de campus er toe doet!  
Om dit alles wat concreter te maken, stelden we elk afzonderlijk een beleidsnota 
op. Deze vertelt concreet hoe we het charter omzetten in de realiteit. 
Het startschot gaven we alvast via ons campagnefilmpje die terug te vinden is op 
onze facebook pagina en op onze website. Op het einde van dit kilotje is het 
charter der inclusie nog eens inbegrepen voor al de geïnteresseerden. Verder 
kan je dit charter en de beleidsnota ook terugvinden op onze website.  
 
Voor ons telt élke student, en veranderen? Dat doen we samen! 
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Wist-je-datjes 
 
In de afgelopen weken hebben er toch weer een paar bedenkelijke 
gebeurtenissen plaatsgevonden die niet onbesproken mogen blijven. In deze 
rubriek kom je alles te weten over de meest zatte, hormonale uitspattingen 
binnen het HILOK.  
 
Wist je dat…  
SM (2e bach LO) een erg zware week achter de rug heeft… 
Zo is hij erin geslaagd om 2 nachten op rij de weg naar zijn eigen kot niet meer 
te vinden. Hij heeft hierdoor 2 nachten op de zolder van praesidiumleden 
moeten crashen en is de volgende ochtend niet tot in zijn verplichte lessen 
geraakt. Als bedankje voor de slaapplek heeft hij hen getrakteerd op een hapje 
en een drankje, allemaal in vloeibare vorm wel te verstaan. Om zijn avond af te 
sluiten heeft hij nog even heel de wc overhoopgehaald om dan in een diepe slaap 
te vallen en dit de volgende dag helemaal opnieuw te doen.  
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Wist je dat…  
MR (3e bach LO) en JR (3e bach LO) erg goede vrienden zijn. 
Sinds ze samen gedoopt zijn is hun vriendschap alleen maar hechter geworden. 
Om dit te bezegelen vonden ze dat het tijd was voor een potje tongworstelen.  
Na een kort maar intens gevecht hebben ze beslist om het op een gelijk stand te 
houden. 
 
Wist je dat… 
SC (2e bach LO) er een paar erg drukke weken op heeft zitten...  
Zo begon hij het semester met, na een avondje overpoortbowl, een verkeerde 
afslag te nemen richting zijn kot en terecht te komen op het kot van LDW (2e 
bach LO). Hier heeft hij haar een uitgebreide praktijkles gegeven over de 
anatomie van de smaakpapillen. Na deze vermoeiende les heeft hij dan ook maar 
besloten om de nacht door te brengen bij haar, moest ze nog verdere vragen 
hebben over het onderwerp.  
 
Een paar dagen later keerde hij terug naar zijn vertrouwde jachtterrein.  Na een 
avond vol sfeer en gezelligheid vertrok hij naar huis, al is hij daar die nacht niet 
meer aangekomen ( eens een GPS aanschaffen?) Hij lag namelijk in bed met YDN 
( 1e master criminologie) tevens ook de nicht van 1 van onze HILOK-sportjes. Na 
een nacht lichaamssappen uitgewisseld te hebben hield hij het voor bekeken en 
vertrok vol goede moed naar kot om pas dan te beseffen dat zijn avontuur hem 
helemaal tot in Merelbeke geleid had.  
 
Je zou denken dat dit het einde van het verhaal is, maar niets is minder waar. Hij 
moet gedacht hebben na een familielid wil ik ook wel eens voelen wat een echt 
praesidiumlid te bieden heeft en aangezien hij niet aan half werk doet ging hij 
meteen voor de praeses van sd’A namelijk LC (2e bach LO). Hij regelde een 
filmdate, maar bezweek onder de druk en hij viel tijdens de film in slaap. Hij is 
met lege handen moeten vertrekken om de nacht alleen door te brengen. 
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   Cantus woordzoeker 
 
Omdat het cantussen al zo lang geleden is en het er niet op lijkt dat er snel 
een nieuwe komt kan je hieronder een woordzoeker vinden met 10 
cantusgerelateerde woorden die zowel verticaal, horizontaal als diagonaal 
kunnen staan. Hopelijk haalt het vinden van deze woorden weer enkele 
herinneringen naar boven.  
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Sudoku’s 
 
Om de hersenen npg wat extra te trainen na de online lessen of ze te ontspannen 
tijdens de online lessen (voor ieder wat wils) kan je hier 2 sudoku’s vinden.  
 
 
Makkelijk 

 
 
Moeilijk  
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Connect the dots  
 
Ik heb vernomen dat pokemon GO terug in is en het hele praesidium er redelijk 
verslaafd aan is dus vandaar deze mooie tekening van toch wel 1 van de meest 
iconische pokemons aller tijden! Moest je willen beginnen kies dan voor team 
blauw ;)  
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HILOK wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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Uitleg Sportoefeningen 
 

Lateral squats: 

 

Tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=C0dFeb1v4xw 

Jumping jacks: 

 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=iSSAk4XCsRA 

Bird dog: 

 

Tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=wiFNA3sqjCA 

 

Aandachtspunten:  

- Span buik en rugspieren op 
Probeer rechte rug te houden! 

Dips: 

 

Tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=6kALZikXxLc 
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Jump squats: 

 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=U4s4mEQ5Vq
U 

 

Body Row: 

 

 

Tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=OYUxXMGVuu
U 

 

Aandachtspunten:  

- Hou lichaam gestrekt 
- Te lastig: zitvlak blijft op de grond 
 

 

 

 

Bicycle crunches: 

 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iwyvozckjak 

Plank + toe taps: Tutorial: 
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https://www.youtube.com/watch?v=H6r0B8lRXW
M 

 

Side plank with rotation: 

 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=3G8O18RqOZ
A 
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Bijlage Charter der inclusie 
 
CHARTER VOOR INCLUSIE   

I.Preambule   

Geachte lezer,  

Zoals u weet is onze samenleving zeer divers. Helaas worden minderheidsgroepen niet 
altijd  overal even goed begrepen noch aanvaard. Dit is realiteit. Afkomst, geaardheid, ras, 
gender,  mentale of fysieke beperkingen etc… Dit zijn eigenschappen die onbewust bepalen 
hoe je  wordt aangekeken of aangesproken en die een rol spelen in de toegang tot onderwijs, 
sociale  contacten, werk, etc. Ook het studentenleven wordt er door beïnvloed.  

De diversiteit van de maatschappij weerspiegelt zich ook in de samenstelling van 
de  studentenpopulatie. Studenten zullen eveneens in belangrijke mate de toekomst van 
de  maatschappij bepalen. Jammer genoeg is het diversiteitsdenken nog 
onvoldoende  geïntegreerd in het studentenleven. We hebben het dan onder andere over de 
eenzijdigheid  van het publiek van onze fuiven, thema’s van onze clubavonden, onderwerpen 
van lezingen  of andere evenementen etc… Niet iedereen krijgt of ziet evenveel kansen om 
hieraan deel te  nemen of zich thuis te voelen.  

Daarom schrijven wij als vertegenwoordigers van de studentenkringen van de campus 
UZ  Gent (Dentalia, HILOK, VBK, VGK en VLAK) hieronder de belangrijkste actiepunten 
waarmee  wij onze werking als studentenkring en het studentenleven in zijn geheel meer 
inclusief willen  maken. Op deze manier willen we ook  andere studenten en 
studentenverenigingen inspireren om ons voorbeeld te volgen. Want  veranderen, dat doen 
we samen.  
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II. Missie en Visie  

In onze universiteit wordt diversiteit gedefinieerd als verscheidenheid. Iedere student 
en  medewerker heeft een eigen, unieke combinatie van zichtbare en minder 
zichtbare  persoonskenmerken. Omgaan met diversiteit is het benutten van kwaliteiten, 
talenten,  ervaringen en competenties van alle studenten en medewerkers, rekening houdend 
met de  verscheidenheid van individuen en groepen binnen de universiteit.  

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen streeft naar inclusie op 
de  studievloer. In het licht van het creëren van een inclusieve leeromgeving voor alle 
studenten  streven we naar een community waarin iedereen zich thuis voelt en zijn/haar 
talenten kan  ontplooien en dit in het klimaat van het DNA van onze faculteit: samen, integer 
en betrokken.  

III.Verbintenissen van de partijen   

Artikel 1: Openheid studentenvereniging   
Wij stellen ons als studentenvereniging open op naar iedereen. Dit houdt in dat wij 
tijdens  evenementen waarbij onze studentenkring aanwezig is, erop letten dat iedereen 
betrokken is  in gesprekken, activiteiten of spelletjes, zonder iemand als “anders” te 
beschouwen.  

Artikel 2: Diversiteit bestuur   
Diversiteit in het bestuur op vlak van afkomst, geaardheid, ras, gender, verstandelijke 
of  fysieke beperkingen etc. wordt de norm in de organisatie van onze studentenkring. We 
streven  dan ook naar een genderevenwichtige samenstelling van de studentenverenigingen 
en een  open communicatie bij zowel de verkiezingen als het voorstellen van de verschillende 
functies  in het bestuur. We willen hierdoor duidelijk maken dat iedereen zich kandidaat kan 
stellen en  iedereen een eerlijke kans krijgt in het bestuur.  

Artikel 3: Inclusie   
Inclusie houdt in dat we de structuren en activiteiten zo opzetten dat een diversiteit aan 
mensen op gelijkwaardige manier kan deelnemen. We streven daarbij naar superdiversiteit 
met heterogeniteit en pluralisme in plaats van neutraliteit. Wij zorgen ervoor dat bij 
alle  activiteiten inclusie op de voorgrond staat en zullen ook in deze optiek onze 
leeractiviteiten  invullen.   

Artikel 4: Diversiteit publiek   
Wij zetten in op het samenbrengen van een divers publiek en geven iedereen de 
mogelijkheid  om op een gemoedelijke manier kennis te maken. Door open communicatie die 
iedereen  bereikt maken we dit waar. We bekrachtigen dit door reeds op de introductiedagen 
iedereen  samen te brengen.  
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4.1. Beeldspraak of stereotypering   

Wij zijn er ons van bewust en maken ook andere bewust van het feit dat bepaalde 
beeldspraak  of stereotypering kwetsend is. Wij zullen erop toezien dat alles neutraal en 
inclusief wordt  gecommuniceerd. Indien wij bemerken dat hier een inbreuk op wordt gedaan, 
beschouwen  wij dit als inbreuk op het charter en zullen wij alsook ingrijpen volgens onze 
vooropgestelde  tuchtregeling (zie verder).   

4.2. Taal   
Wij beseffen dat taal een drempel kan zijn voor sommige studenten en gaan hier bewust 
mee  om. Belangrijke communicatie wordt dan ook zowel in het Nederlands als in het 
Engels  aangeboden. Ook wordt er gebruik gemaakt van duidelijke en klare taal of beeldspraak 
op  affiches, flyers, etc. opdat deze informatie steeds iedereen bereikt.   

4.3. Kritische blik op beperkte publiek   
Wij werpen een kritische blik op het beperkte publiek dat we momenteel soms 
maar  bereiken. Wij betrachten actief om een divers publiek aan te spreken, ook via social 
media  door te verzekeren dat elke student lid is van zijn/haar ‘jaargroep’ op facebook. Om 
dit te  bekrachtigen is elke studentenvereniging bereid om informatie te verspreiden door 
fysiek  langs te gaan in auditoria en affiches op te hangen in de gangen zodat alle studenten 
uit de  richting bereikt worden, ook diegene die geen toegang hebben tot sociale media.   

4.4. Referentiekader   
Wij verbinden ons ertoe om ons eigen referentiekader in vraag te stellen tijdens discussies  of 
conflicten. Dit houdt zeker in dat wij open staan voor andermans meningen en gedachten.  We 
zijn bereid iedereen aan te horen en respect te hebben voor andermans visie.   

4.5. Bijzonder statuut  
We hebben respect voor personen met een bijzonder statuut en houden hiermee rekening 
bij  het organiseren van activiteiten.  

Artikel 5: Invulling activiteiten   
Wij denken kritisch na bij de invulling van activiteiten en gaan actief op zoek naar thema’s 
die  diversiteitsvriendelijk zijn. We trachten niemand te provoceren of kwetsen en passen dit 
toe  op elk punt van elke activiteit. Niet-inclusieve teksten uit de cantus die indruisen tegen 
de  geest van dit charter, zullen niet worden gebruikt.  

5.1. Minderheden  
Wij werken samen met organisaties die zich inzetten voor minderheden (bv. het goede 
doel  van de UZ kerstmarkt, reclame, sponsoring etc…) om aan te geven dat wij ook voor hen 
oog  hebben.   

5.2. Ontvangst evenementen   
Wij zorgen dat iedereen zich op onze evenementen veilig en welkom voelt. Op kleine 
events  verzekeren we dit door steeds het voltallige praesidium attent te maken op deze taak. 
Op  grotere events zijn wij verantwoordelijk voor het voorzien van security, die samen met 
het  praesidium instaan voor het bewaren van de orde en de vrede. Indien hier een inbreuk 
op  wordt gemaakt door één van de leden of bezoekers, zullen hier alsook sancties aan 
verbonden  
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zijn. De persoon in kwestie die zich niet veilig of welkom voelt, wordt aangemoedigd 
om  hierover te spreken, als dan niet met de inclusiviteitsambassadeur.   

Artikel 6: Inclusiviteitsambassadeur   
Er wordt een inclusiviteitsambassadeur aangesteld, waar iedereen terecht kan met 
vragen,  klachten of opmerkingen omtrent inclusiviteit. De inclusiviteitsambassadeur wordt 
geacht  onpartijdig te zijn en discreet met alle vragen of klachten om te gaan, waardoor deze 
gezien  wordt als toegankelijk voor iedereen die deze persoon in vertrouwen wil nemen. Om 
die reden  wordt er dan ook geopteerd om iemand te kiezen uit de commissie diversiteit van 
de faculteit  geneeskunde en gezondheidswetenschappen.   

Artikel 7: Tucht  
De faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen kan bij het niet-naleven 
of  schenden van de hierboven vermelde principes studenten of studentenverenigingen aan 
de  faculteit onderwerpen aan interne (tucht)procedures, met eventuele (tucht)sancties tot 
gevolg.  Studenten en studentenorganisaties stellen zich, bij inbreuken op dit kader, bloot 
aan  mogelijke civielrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke gevolgen.  
 
Met ondersteuning van:   

  
 


