
   
                                                                                  Sint-Joris-Weert, 03/02/2017 

 

Beste Patient Partners, 

 

Hier volgen de definitieve gegevens van onze lessen aan de studenten geneeskunde van de 

Vrije Universiteit Brussel. 

 

Datum: dinsdag 28/02/2017 

 

Uur:  

- les in de voormiddag van 10u tot 12u 

- les in de namiddag van 13u tot 15u 

 

Locatie: VUB, Campus Jette  

              Laarbeeklaan 103 – 1090 Brussel  

 

Lokaal:  

- Lokaal H 043 A, H 043 B en H 043 C  

- De lokalen bevinden zich in gebouw H (= farmaceutisch instituut) 

- Zie plannetje in bijlage van de mail (1) – campus Jette 3D (003)        

          

Aantal studenten: 30 in de voormiddag en 30 in de namiddag 

 

Begeleidende reumatologen: Prof. Dessein en Dr. Walschot 

 

Patient Partners: aantal = 7 

Jan Olieslagers, Leo Walbers, Linda Wenselaer, Gina Patteet, Wilma Wilmots, Greet 

Schaumans en Liliane Ovaere 

 

Bijkomende informatie:  

- We spreken af om 9u45 aan lokaal H 043 A  

- MSD zal vooraf de huisartsenhandleidingen bezorgen aan Prof. Dessein 

- Tussen de 2 lessen in is er een lunchpauze voorzien – er wordt ons een lunch 

aangeboden door de VUB in de Agora building (R)  

- In de voormiddag zullen er 5 nieuwe medewerkers van Pfizer de les komen volgen  

 

Wij hopen dat het voldoening gevende lessen worden. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Liliane Ovaere                                                            Cc: Prof. Dessein, VUB 

Patient Partner en coördinator PPP vzw                           Dr. Walschot, VUB 

016 / 47 76 37                                                                   Werner Borremans, MSD 

l.ovaere@patient-partners.be                                            Irma Noordman, Pfizer 

www.patient-partners.be  

http://www.vub.ac.be/
mailto:l.ovaere@patient-partners.be
http://www.patient-partners.be/


BIJLAGE 

 

De campus in Jette ligt achter de gebouwen van het UZ Brussel.  

Hier kan u meer informatie vinden over de ligging:  
http://www.vub.ac.be/campus/brussels-health-campus 
 

Op de grote Ring (R0) rond Brussel neemt u afrit 9. Vervolgens kan u de wegwijzers naar het 

UZ Brussel volgen. Ter informatie: momenteel zijn er werken aan de gang voor de aanleg van 

tram 9. 

 

In bijlage (1) van de mail vinden jullie een plan van de gebouwen van het UZ en de VUB. U 

rijdt voorbij het UZ en volgt de pijlen naar de VUB. Aan de polikliniek houdt u links en volgt 

de weg naar beneden onder de brug. 

Recht voor u ziet u een groot bord van de VUB en rechts daarvan zijn slagbomen. U kan de 

campus oprijden met de onderstaande code: 

 

- De campusparking is voorzien van een toegangscontrolesysteem met slagbomen 

 

- U kan de parking op 28/2 betreden met volgende dagcode:  

C(CLEAR) 58719 ↵(ENTER) 

 

- De pincode voert u in op het numerieke klavier t.h.v. de slagboom. U dient deze actie 

te herhalen bij het verlaten van de parking 

 

- Indien er toch een probleem zou zijn kan u de dienst bewaking contacteren middels de 

parlofoon t.h.v. de slagboom. 

 

 

http://www.vub.ac.be/campus/brussels-health-campus

