
Examenfeedback Fac GF: 7/09 tem 18/09/2015

Opleidingsonderdeel                           

BMW = Biomedische Wetenschappen, 

FW = Farmaceutiche Wetenschappen; 

GK = Geneeskunde

Docent/assistent Praktisch Locatie

Anatomie (BMW, FW) Provyn, S. Enkel op afspraak, mailen naar: 

Steven.Provyn@vub.ac.be

wordt meegedeeld via mail

Anatomie van het bewegingsstelsel (GK) Pouders, C. Enkel op afspraak, mailen naar: 

Caroline.Pouders@vub.ac.be

wordt meegedeeld via mail

Biologie (BMW, GK en FW) Bouwens, L. tussen 7 en 11/09/15: eerst mailen voor afspraak 

naar lucbo@vub.ac.be 
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Biomedische Chemie (BMW) Boyen, A. inzage op do 17/09 13u; : eerst mailen VOOR 

15/09 voor afspraak naar aboyen@vub.ac.be 

wordt meegedeeld via mail

Chemie (FW)

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

Jennifer.Dhont@uzbrussel.be en 

dirk.verellen@uzbrussel.be

wordt meegedeeld via mail

De cel: biomoleculen en metabolsime (BMW 

en GK)

Van der Auwera, B. Enkel op afspraak, mailen naar: 

bartvda@vub.ac.be

wordt meegedeeld via mail

De cel: signaaltransductie (1ste bach GK, 2de 

bach BMW)

Van de Casteele, M. op wo 9/09, maar enkel op afspraak, EERST 

mailen naar: mvdcaste@vub.ac.be

wordt meegedeeld via mail

Biochemie: signaaltransductie (2de bach FW)

De cel: structuur, functie en analyse (BMW) Vandendriessche, T. 

en Evens, H.

enkel op afspraak, mailen naar: 

Thierry.Vandendriessche@vub.ac.be 

wordt meegedeeld via mail

De cel: structuur en functie (GK) én naar Hanneke.Evens@vub.ac.be

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

Silke.Smeets@vub.ac.be 

wordt meegedeeld via mail

Medische informatica (BMW, FW, GK) Questier F. tussen 8 en 10/09: maar enkel op afspraak, 

EERST mailen naar: fquestie@vub.ac.be  
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Medische Vaardigheden I, II en III en 

voorbereiding klinische stages (GK)

Huyghens, L. Op 7 en 8/09 9-13u, enkel op afspraak, telefoneer 

naar secretariaat: 02/4775178 of mail naar 

nadia.vandersteen@uzbrussel.be en naar 

cindy.donne@uzbrussel.be

Bureau UZ: route 1155

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

kdemeyer@vub.ac.be 

wordt meegedeeld via mail

Plantkunde (FW)

Wiskunde (BMW en FW) Barbé, K. Enkel op afspraak, mailen naar kbarbe@vub.ac.be wordt meegedeeld via mail

Studiebegeleiding                        practische info

Studiebegeleiders

Studietrajectbegeleiders

Studentenpsycholoog

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

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

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


