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Deze editie in het BLT’ertje 

- Activiteiten tweede semester 

- Het nieuw praesidium 

- Afscheid van vorige 

praesidiumleden 

- Vragen zijn er om gesteld te 

worden 

- Voor thuis, op de trein of 

stiekem op de achterste rij in de 

klas 



 

 

Activiteiten tweede semester  

Old School Run 
Op donderdag 23 april vond de Old School Run in 

de campus van Sint-Joris plaats. Ingeschreven 
studenten moest zich wringen en ploeteren 

doorheen een hindernissen parcours om aan de 
finish te geraken. De hindernissen bestonden uit 
het lopen in banden, trappenlopen, doorheen 

verschillende touwen kruipen. Spierbundels 
mochten ook bovengehaald worden tijdens het 

toestel turnen. Op het einde van het parcours 
werden de studenten onder een heus 

schuimtapijt gestopt. 
 
Studenten werd verzocht om zich te verkleden in 

de eighties-stijl, wat resulteerde in een heus 
kleuren festijn.  

 

  



 

 

Streekbieravond 
Een week na al dit sportief gedoe was het tijd om 
eens te zondigen tijdens de streekbieravond. 

Aanwezige studenten kregen verschillende bieren 
voorgeschoteld zoals de Barbaar, Delirium, Tripel 

Karmeliet, Lindemans, Duchesse de Bourgonge, 
Petrus, De Gulden Draak en de Sint- Bernardus. 

Hongerige magen werden gevuld met 
verschillende hapjes. 
 

Om het nog gezelliger te maken was er 
mogelijkheid om verschillende gezelschapspelen 

te spelen. 
 
Een supergezellige avond! 

BBQ 
Op 19 juni  vindt de BBQ plaats van amiscientia 
het ideale moment om je vakantie in te zetten 

met je vrienden. Voor de gene die naar Graspop 
gaan, don’t worry, we hebben aan jullie gedacht 
er worden ook pakketten voorzien om te nemen 

op trein zodat jullie toch dit weekend nog 
treffelijk eten binnen krijgen ;). 

 
Gelieve te reserveren via 
amiscientia@hotmail.com of kaarten zijn 

beschikbaar bij Peter aan het onthaal. 
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Het nieuw praesidium 
Wat zou het schooljaar 2015-2016 zonder het 
praesidium van amiscientia zijn? Een saai 

semester zonder toffe activiteiten. 
 
Wel op maandag 18 mei werd er naar jaarlijkse 

gewoonte een nieuwe verkiezing gehouden om 
het nieuw praesidium samen te stellen voor het 

schooljaar 2015-2016. 
 
Ik stel jullie voor (*tromgeroffel*): 

 
Praeses: Céline Christiaens  

 
Vice-praese: Aaron Vandenhende 
 

Quastor: Matthijs Luyssen 
 

Scriptor: Matthijs Luyssen 
 
PR: Evelien Robijn 

 
Cultuur: Stephanie Vandenbroucke 

 
Sport: Joran Vanhollebeke 
 

Feest numéro uno: Birgit Coucke (familie van 
Marc?)  

 
Feest numéro dos: Emmy Devos 
 



 

 

Matthijs neemt van mij de fakkel over en wordt 

de nieuwe Scriptor tijdens volgend academiejaar. 
Eerst werd hij voor het vuurpeloton gegooid en 

moest hij binnen het halfuur een mooi gedicht 
samengesteld hebben. 
 

Het gedicht ging als volgende: 
 

De eerste jaars, twas niet veel raars. 
Maar door die twee, wast wel oké. 
 

Maar ook paaldansende Sven, een laborant 
das wat ik ben. 

Wel heb ik een beetje pech, mijn inspiratie 
is even weg. 
 

Sluit de ramen en deuren toe, tot ziens 
allemaal, tot aan de BBQ. 

 
Dit gedicht werd unaniem goedgekeurd door het 

praesidium en zo wordt Matthijs de nieuwe 
scriptor. 
 

 



 

 

Afscheid van vorige 

praesidiumleden 
Er zijn tijden van komen en er zijn tijden van 
gaan, maar mijn tijd is gekomen om van 

amiscientia heen te gaan. 
 

Graag als oud praesidiumleden willen Delfien, 
Sven, Marie en Arne jullie het volgende nog kwijt. 

Delfien 
 

Sven 
Hey, hey, hey!  
 

Als uittredende sport praeses, had ik graag jullie 
allen nog eens bedankt voor jullie enthousiasme 
en medewerking! Het was me een grote eer, dat 

ik jullie sport praeses mocht zijn, en zal hier veel 
leuke herinneringen aan over houden! En hopelijk 

jullie ook!  
 
Het was namelijk een plezier om jullie sport 

praeses, of zoals ik het zie, jullie persoonlijke 
gezondheidscoach –in ware “Iedereen beroemd”-

stijl ;-) - te mogen zijn, binnen de BLT-gelederen.  
Met gezamenlijke deelname aan activiteiten als 

de 6-urenloop, de Minivoetbal en de Old School 
Run werd de groepsgeest van AmiScientia 
gesterkt en werd aangetoond dat sporten niet 

saai, of enkel vermoeiend hoeft te zijn. Het is 



 

 

integendeel een soort van uitlaatklep om tussen 

het studeren - of het zware studentenleven ;-) – 
door, je zinnen even te verzetten en fun te 

beleven, samen met je vrienden binnen de 
studentenvereniging!  
 

Dit groepsgevoel en de steun die je van je 
vrienden onderling krijgt, zorgt ervoor dat je 

samen als team grootse resultaten kan 
neerzetten op de koop toe! Met een 5e plaats (3e 
studentenvereniging) op de 6-urenloop werd dit 

nogmaals bevestigd. Ik ben dan ook trots op al 
jullie prestaties en jullie persoonlijke 

overwinningen die werden bereikt in nauwe 
samenwerking met elkaar.  
 

“Deelnemen is belangrijker dan winnen” Deze 
leuze houdt sportend AmiScientia nog steeds 

hoog in het vaandel en hierdoor zijn resultaten 
een doel, maar niet het hoofddoel van onze 

sportieve activiteiten. Wel de deelname, het 
gezondheidsaspect en het plezier beleven staat 
bovenaan de doelstellingenlijst. Vandaar ook dat 

onze sportactiviteiten ook wel eens een Old 
School –gek- tintje mogen dragen.  

 
Verschillende drempels werden in groep 
overwonnen met een goed doel in het 

achterhoofd. Zo werd deelgenomen aan de 
Kerstloop of samen bloed gegeven voor hen die 

het, het meeste nodig hebben 
(#studentenbruggegevenbloed).  



 

 

Gezond leven werd mondeling gepromoot en 

kennis hierover kon worden meegegeven op een 
leuke en speciale educatieve wijze via de 

uitzonderlijke tentoonstelling Body Worlds Vital.  
 
Met een reeds op de plank liggend start-to-run 

project en eventuele bloedgeven wervingsacties 
in het begin van volgend academiejaar, geef ik 

nu graag mijn functie door aan een zeer capabel, 
nieuw praesidiumlid, namelijk Joran 
Vanhollebeke.  

 
Ik wens hem veel succes in het uitoefenen van 

zijn functie volgend jaar en hoop dat hij jullie, de 
vele AmiScientia-leden en eventueel ook andere 
studenten, opnieuw met veel plezier zal doen 

bewegen en tot een gezond levenspatroon kan 
aanzetten, zoals ook ik heb trachten te doen!  

 
Bedankt dat ik de kans kreeg om een jaar lang 

jullie sportieve coach te zijn! Een jaar dat ik nooit 
zal vergeten!  
 

Met sportieve groetjes ( of “sporty greetz” ;-) )  
Sven Buyse  

Sport Praeses AmiScientia (2014-2015)  
 

Marie 
Hallo, hier met Marie, de feestpreases van 

Amiscietia.  
 

Ik neem afscheid van de studentenvereniging 
doordat ik hopelijk vaarwel mag zeggen aan 



 

 

HOWEST. Maar ik wil eerst iedereen bedanken die 

deze studentenvereniging uit de grond hebben 
gestampt en mij het vertrouwen gegeven hebben 

om daar aan mee te werken.  
 
Ik vond het een heel leuke ervaring om dit te 

mogen doen. Ik heb veel leuke momenten gehad 
in de twee jaar die ik hier aan deel nam, maar 

heb ook wat minder leuke momenten had, maar 
dit is een klein detail. Ik heb altijd mijn beste 
beentje proberen voor te zetten ookal is dit niet 

altijd gelukt.  
 

Ik wens de nieuwe leden veel geluk in het 
preasidum. Ik ben zeker dat ze dat goed zullen 
doen, ik ben heel trots op hun. En ik zou zeggen 

er blijven voor gaan en zorg goed voor alle 
juniorlaborantjes in wording want je bent het 

waard, L’oréal. 

Arne  
Hey people, hier spreekt de scriptor tot U! Nene 

geen hoge bedoeningen hier. 
 
Graag wil ik mijn mede-amiscientia’tjers 

bedanken voor de mooie jaren dat we samen 
hebben beleefd. Niets voor niets kan ik zeggen 

dat ik de eerste en de laatste studiepraeses ben 
geweest in Amiscientia. 
 

Ook de medestudenten mogen in de bloemetjes 
gezet worden, zonder jullie was het maar een 

saaie bedoening in de labo’s. Samen kattenkwaad 



 

 

uithalen, dat werd ondertussen een routine bij 

ons.  
 

Alle gow zeg, de drie jaren zijn voorbijgevlogen. 
Het was net alsof ik gisteren met eerste stapjes 
zette in het HOWEST-gebouw.  

 
Het fantastisch lectoren-team verdient ook een 

dankwoord, steeds stonden ze paraat voor ons en 
voor babbeltje stonden ze ook altijd open. 
Mevrouw Demeyere, ik denk toch wel dat u trots 

mag zijn met dit lectoren-team. Ook u verdient 
een dankwoordje voor het reilen en zeilen binnen 

deze richting want er zijn niet veel richtingen die 
zo een hecht team vormen. 
 

Zo lieve BLT’ertjes, bedankt voor de drie 
fantastische jaren, veel succes in het verder 

verloop van jullie carrière. 
 

Ciao, amigos!  



 

 

Vragen zijn er om gesteld 

te worden 
 
Zijn er onduidelijkheden of zit je met een zeer 

dringende vraag? Aarzel niet en contacteer ons 
via de volgende wegen: 

 
- Op de website kun je al je vragen stellen. 

De website is te vinden via de volgende 

link: amiscientia.wordpress.be 
- Inschrijven voor activiteiten en 

rechtstreeks vragen stellen aan ons kan 
ook via: amiscientia@hotmail.com 

- Voor de mensen die meer waarde hechten 

aan een ouderwetse brief. Schrijf je vraag 
dan op een gele briefkaart en stuur deze 

op naar: 
Studentenvereniging Amiscientia  

t.a.v. Mevr. Demeyere 
Rijselstraat 5 
8200 Brugge 

- Natuurlijk zijn wij ook mensen van vlees en 
bloed en kan je ons je vraag ook face-to-

face stellen.  
 
 

 
 

 



 

 

D.U.P.L.O. (Exam special) 
  
D.U.P.L.O. staat voor Domme Uitspraak, Post, 

Labofail of oneliner.  
Deze rubriek is er dus om al je eigen stomme 
stoten, uitbarstingen, versprekingen of die van je 

beste maatjes, te delen met de ganse richting.  
 
Deze editie is een examenspecial van het examen 
in januari van bacteriologie en parasitologie. 
 

Antwoorden van de studenten: 

Plasmodium (parasitologie) 
De eitjes van Plasmodium worden gelegd in de 

middendarm van de mug. 
 
Plasmodium heeft microgameten en macrofagen. 

 
De bevruchting vind plaats in de darm van de 

mens. 
 
Plasmodium gaat binnendringen in een RBC en 

komt op een hemoglobine zitten, waar het gaat 
groeien. 

 
Over Plasmodium: het virus (3x in dezelfde 

tekst!). 
 
 



 

 

Pull out Betty! Pull out...You've hit 
an artery! -Gary Larson- 

Fecesonderzoek (bacteriologie) 
Gevraagd voor- en nadelen van een gezonde 
gemengde darmflora: 
Nadeel: het stinkt 

Kennis van SOA’s onder de studenten 

BLT 
Neisseria gonorrhoeae 
zorgt voor de infectie 
van de darmwand 

hierdoor ontstaat 
enteritis en colitis. 

 
Treponema verwekt 
syfilis een latente 

ziekte. 
N.gonorrhoeae is een 

humane ziekte van de 
genitalen.  
 

Begripsverwarring 
Gevraagd leg de begrippen pyogeen en 
pyrogeen uit: 

Pyogeen is negatief op de PYR test. 
Pyrogeen is positief op de PYR test. 



 

 

Pyogeen is een species van genus van een 

bacterie. 
 

CNS: catalase negatieve streptococcus 
 
MRSA: mannitol red salt agar 

 
Is het nu gasophoping of toch hasophoping? 

 
Biochemische test op MSA: mannitolreductie 
 

Het toxine botuline is een neurotisch toxine. 
 

Als er serum met antigenen wordt toegevoegd. 
 
Gebonden coagulase waarbij serum en plasma 

agglutineren. 
 

Bacteriën, virussen, insecten, teken 

en erfelijke ziekten één pot nat 
 

Haemophilus influenzae veroorzaakt griep. 
 

Overdracht van de ziekte 
d.m.v. een insect n.l. 
een teek. 

 
Spinnen en teken acht 

poten, insecten zes 
poten. 
 

 



 

 

Welke infecties veroorzaken de niet omkapselde 

stammen van Haemophilus influenzae? Antwoord 
virale infecties. 

 

Schattige verspreking 
Mycobacterium marinum wordt Mycobacterium 
mariane. 

 
Bedankt mevrouw Demeyere voor de 

bloopers! 
 
Heb je zelf een D.U.P.L.O en wil je deze met de 

ganse richting delen, laat het dan weten via 
Amiscientia@hotmail.com! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Voor thuis, op de trein of 

stiekem op de achterste rij 
in de klas. 

 Letter rebus  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 


