
Blokpermanentie Fac GF: op woensdag 12 augustus (tenzij anders vermeld in rooster)

Opleidingsonderdeel                           

BMW = Biomedische Wetenschappen, 

FW = Farmaceutiche Wetenschappen; 

GK = Geneeskunde

Docent/assistent Praktisch Locatie Bemerking

Anatomie (BMW, FW) Pouders, C. Enkel op afspraak, mailen naar: 

Caroline.Pouders@vub.ac.be

GEEN permanentie op 12/08, 

maar  op later 

Anatomie van het bewegingsstelsel (GK) moment: mail hiervoor vanaf 

17/08

Biologie (BMW, GK en FW) Bouwens, L. vragen mailen naar lucbo@vub.ac.be GEEN permanentie op 12/08, 

maar vragen mailen

Biomedische Chemie (BMW) Boyen, A.  en 

assistenten

9-12u GBLJ

Chemie (FW)

Biomedische Fysica (BMW, FW) Dhont, J. enkel op afspraak, EERST mailen naar: 

Jennifer.Dhondt@uzbrussel.be en 

dirk.verellen@uzbrussel.be

eerst mailen, nadien wordt 

afspraak vastgelegd

De cel: biomoleculen en metabolsime (BMW 

en GK)

Van der Auwera, B. vragen mailen naar bartvda@vub.ac.be GEEN permanentie op 12/08, 

maar vragen mailen

De cel: signaaltransductie (1ste bach GK, 

2de bach BMW)

Van de Casteele, M. enkel op afspraak, EERST mailen naar: 

mvdcaste@vub.ac.be

eerst mailen, nadien wordt 

afspraak vastgelegd

Biochemie: signaaltransductie (2de bach FW)

De cel: van cel tot weefsel (BMW, GK) Smeets, S. enkel op afspraak, mailen naar: 

Silke.Smeets@vub.ac.be 

eerst mailen, nadien wordt 

afspraak vastgelegd

Medische informatica (BMW, FW, GK) Questier F. en Van 

Laere, S.

Enkel op afspraak, mailen naar: 

fquestie@vub.ac.be  en svvlaere@vub.ac

D135 of D140 eerst mailen, nadien wordt 

afspraak vastgelegd

Farmacognosie en fytochemie (3de bach FW) Demeyer, K. Enkel op afspraak, mailen naar: 

kdemeyer@vub.ac.be 

eerst mailen, nadien wordt 

afspraak vastgelegd

Plantkunde (FW)

Wiskunde (BMW en FW) Barbé, K. vragen mailen naar kbarbe@vub.ac.be GEEN permanentie op 12/08, 

maar vragen mailen

Taffin, J. permanentie op 20/08 om 14u: MAAR eerst 

mailen voor afspraak naar 

John.Taffin@vub.ac.be 

GBLJ GEEN permanentie op 12/08, 

maar op 20/08, MAAR eerst 

mailen voor afspraak

Studiebegeleiding                        practische info

Studentenpsycholoog voor afspraak/vragen: mail naar Katrien Vanderstappen kvdstapp@vub.ac.be

Studiebegeleiders voor afspraak/vragen: mail naar Pascale Petit: ppetit@vub.ac.be  of Eveline Bruneel: ebruneel@vub.ac.be

Studietrajectbegeleiders voor afspraak/vragen: mail naar stbfacgf@vub.ac.be


