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DE ROL VANHET MEDISCH CENTRUM

IN DE SOCIALE SEKTOR
INTERVIEW MET DE STUDENTENDOKTERS

Wat ie de optie van het Meaisch Centrum?

In '69 werd het M.C. voor
studenten opgericht. Het
had drie doeleinden: cura-
tief werken, de gespreide
diensten koördineren en ten-
slotte preventief werken,
maar dat is het meeste ach-
terwege gebleven.
Het preventieve gedeelte is
nog in de Vital Oecoster-
straat. waar één van ons een
halve dag per week werkt.
In feite zouden we moeten
komen tot een situatie zo-
als
één
en
ead voor ~tuoen

ningen en vanuit
siteit zelf. was er geen
hulp noch behoefte om pre-
ventief werk te doen. Want
hiervoor zouden we 2 artsen
meer nodig hebben en die zou-
den we natuurlijk nooit krij-
en.

Voordien bestond de hele me-
dische verzorging uit het
jaarlijks onderzoek bij de
eerstejaarsstudenten. dat
nog op het Sportkot gebeurde.

In de jaren '60 is dat alle-
maal overgebracht naar het

Universitair Gezondheidscen-
trum in de Vital Oecoster-
straat. Toen is er vanuit
de Sociale Raad reaktie ge-
komen tegen dat loutere de-
tektie-onderzoek. Er moest
méér gebeuren dan de student
op tafel leggen en beklop-
pen en een paar dingen vra-
gen; men moest naar het ar-
beidssysteem gaan kijken
waarin de student zat. Toen
is het Medisch Centrum opge-
richt.
Het Universitair Gezondheids-
centrum was weinig geneigd
tot samenwerking, behalve
arslfetl'l7C7-Cfn<èî e r-d e-eb e=
voegdheid van het U.G.C. zou
komen te staan. Nu bestaan
de 2 strukturen naast mekaar
en is er geen k06rdinatie.
(Op het U.G.C. gaat het ra-
diografisch onderzoek door.)
We zouden tot integratie moe-
ten komen, maar daar wordt
nooit over gepraat. Er is
gewoon een te groot verschil
van prioriteiten. Het zou
tot een gesprek moeten ko- .
men; het heeft geen zin om
die zaken nog langer geschei-
den te houden.

Wat is de specifieke rol van het Medisch Centrum als deel
van de Sociale Sektor in de demokrati8ering van het onder-
~ijs? (De Sociale Raad ijvert voor het verlagen van de fi-
nanciële drempel en het openstellen van de unief voor ande-
~e bevolkingsgroepen.)

Je kan het vanuit 2 stand-
punten bekijken: 1. leveren
wij wel een serieuze bij-
drage tot de verlaging van
de financiële drempel? (Een
financiële drempel zou er
in feite niet moeten zijn
omdat er gewerkt wordt aan
teruebBt~lingstarieven. )
Jaarlijks zien wij zo'n
4.500 studenten - dat is on-
geveer één derde van de to-
tale hoeveelheid - en dan
nog maar gemiddeld twee keer
per jaar, zodat we aan
10.000 prestaties per jaar
komen. Maar als de studenten
daarnaast nog naar huisart-
sen, specialisten, hun Aka-
de iach Ziekenhuis en apo-
thekers gaan, moeten ze
toch de "volle pot" betalen.
Oe helft van de studenten,
die bij ons worden geholpen
tegen terugbetalingstarie-
ven gaan trouwens niet eens
met hun briefje terug naar

uiit Ikalntalre (vtk.)
TECHNISCHE LIEFDESVERKLARING

Toen uw figuur voor het eerst mijn
netvlies trof, ging er een fluks
van warmte door mijn bloedvaten-
stelsel tot in mijn hart, joeg
door gans mijn lichaam een induk-
tiestroom van verlangen, waarvan
de intensiteit tot heden voor mij
onbekend was gebleven. Sindsdien
zijt gij de logaritme geworden van
al mijn gedachten, gevoeld als de
raaklijn aan uw kromme. Als de e-
venwijdige aan uw lijnstuk, 0 lie-
ve funktie van mijn dromen, gij
tedere sinus van mijn radialen,
onweerstaanbare aantrekkingskracht
van al mijn polen, steeds waart
gij het brandpunt van mijn lenzen,
de golflengte van mijn stappen, de
cirkelomtrek van mijn armen.
Toen ik u de eerste maal omhelsde,
voelde ik onmiddellijk dat mijn

chtincGCoQ~~cia
was van uw sinusolde, nooit heb
ik echter de limiet van uw as-
symptoten gezocht omdat ik wist en
voelde dat de tangens van uw lip-
pen een cikloide vormde, telkens
wij in elkaars armen convergeer-
den. Telkens als gij in parallel-
schakeling uw voltageëlement op
mij ontlaadde, voelde ik de
stroom van uw condensator. 0 mijn
lief dynamoke. mijn klein batte-
rijke, mijn wonderbaar transforma-
t.eur+,e , onbekende wortel van mijn
drOMen.
Hoe graag zou ik door u ge1nte-
greerd worden, binnen de grenzen
van uw interval. Toen ik wist dat
de drie gevallen van de wet van
Ohm op u toepasselijk waren, heb
ik niet geaarzeld uw soortelijke
weerstand te berekenen bij elke
temperatuur. Toen ik de frekwen-
tie van uw golven kende, wist ik

onmiddellijk dat de som van onze
vierkanten gelijk moesten zijn aan
de wortel van onze schuine zijden.
Nooit heb ik in de ontwikkeling va
uw exponentiële kurve ~a absolu-
te fout gevonden.
Toen ik voor de eerste maal uw ha-
ren streelde was ik mij bewust
van de richting en de zin door de
rechterhandregel, ik had daartoe
geen kurketrekker nodig. ~ooit
heb ik vermoed dat de veldsterkte
van onze gelijke toonladder zo
groot kon zijn. Het was dan ook
niet te verwonderen dat onze in-
duktiestroom die van weekijzer o-
vertrof. Gij, mijn grafieksken van
Lissajous, constante van Planck,
hoe fel voelde ik mij bewogen
door de inhoud
de oppervlakte

t _
lijkt mij buitengewoon ingewik-
keld, hier schieten alle formu-
les te kort. en heb ik mijn toe-
vlucht moeten nemen tot een hypo-
these. Dank zij het assenstelsel
kan ik mij nog de kwadrate funktie
voorstellen van uw snoetje.
Daarom vraag ik u mij zo vlug mo-
gelijk een voorstelling op het
platte vlak te laten zien, mijn
zuidpoleke, ik zend nog enkele
kussen in type van formaat limiet
van partiële integraal van X naar
Y die naar oneindig gaat. Vergeet
a.u.b. niet dat u negatief gela-
den bent met uitwijking naar links.
Tenslotte vraag ik u nogmaals met
een druk van 1 Newton mij te ant-
woorden, mijn hart zal er 100 toe-
ren per minuut rapper draaien.

huis.(Bijvoorbeeld van de
mensen die de pil vragen
gaat 70% dat thuis niet ver-
tellen; dus betalen ze eigen-
lijk de pil én de konsulta-
tie zelf.) Zo blijft het
niet meer bij 30 fr remgeld
- die we toch niet vragen -
maar kan het gauw oplopen
tot 5 ~ 600 fr per jaar. Wat
betekent tenslotte die 30 fr
remgeld die ze toch niet
moeten betalen op het glo-
bale pakket van de studen-
tenfinanciering? Hier treft
ook de mutualiteiten schuld:
iedereen is thuis verzekerd.
De mutualiteiten hebben er
immers geen interesse voor
(geen baat bij.- nvdrl de
studenten onafhankelijk te
verzekeren: op het totaal
van hun begroting zou dat
zelfs nog niet 1% uitmaken.
2. Vanuit het andere stand-
punt bekeken: wat betekent
de universiteit als "bedrijt"
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VVlvolg van p.l
voor de ! t dent? In welke
ate kunnen wij iets doen

aan de "bedrijfsbelasting"?
Hoe kunnen wij iets doen om
het arbeidssysteem zo goed
mogelijk aan te passen aan
'de student? Di~ zou dan ge-
beuren vanuit ons standpunt
als"bedrijfsarts". In feite
omt het erop neer dat de

unief de doeleinden van het
onderwijs nog eens moet gaan
omschrijven. Dat schijnt

Wat'is de Werkgroep G.V.O~

Opvoeding) nu precies?

De werkgroep is gestart in
mei '75. Oe bedoeling was:
informatie te geven aan stu-
denten, uitgaande van hun ei
gen problemen. Pas als je
een probleem kan situeren in
een bepaalde kontekst, kan
je er wat aan gaan doen.
Do groep 15 nu zo'n 10
man sterk. Vorig jaar hebben
we een cyclus gegeven met
als titel: "Neem je gezond-
heid in je eigen handen".
Hoewel we probeerden de pro-
blemen waar'de studenten be-
langstelling voor hadden te
weten te komen, is ons dat
niet altijd gelukt. Bijvoor-
beeld op een avond over vac-

één van ~rote problemen
te zijn m~enteel: dat men
niet goed weet in welke
richting het onderwijssys-
teem moet gaan. Zo zouden
we kunnen samenwerken met
alle andere instanties die
daarvoor verantwoordelijk
zijn: de onderwijskommissie,
studieburo'e ... enz. om te
kijken wat in feite aanvaard
baar is als belasting voor
de student.

(Gezondheid, Voorlichting en

cinaties, kwamen maar 4 men-
sen. Hoewel er die avond 00

veel te doen was in Leuven,
kwam dat toch ook doordat we
met verkeerde ideeën gestart
waren: vaccinaties leken Ons
belangrijk, maar waren dat
blijkbaar niet voor de stu-
denten.
Met die werkgroep hebben we
geprobeerd wat meer van de
studenten te weten te komen.
Daarna hebben we dan nog een
voordracht gegeven over an-
ti-conceptie, waar veel volk
was, en later nog een over
studeren,"met of zonder medi-
katie?".

Sociale Raad

Filmforum Heverlee~R BANK)
Voorstelling 7 dec. 19.45 en 22.00.

FamUlj U6 e (Kenne.th Loac.h)
Deze film van Kenneth Loach werd
in Frankrijk niet meteen toegela-
ten door de kontrolekommissie,

" ., paIt c:JIiU.n,te. que. ce. ~.um peJLtuIL-
ba.te.uA ne peJLtuILbe. deÁ F.lt.ançw
qLÛ n' oM pa.6 buo.&t de. t' we.
da.va.n;ta.ge. •• ". Dat kont nu wel wat
lachwekkend over, maar we zijn nu
dan ook weer bijna vijf jaar ver-
der. De film was en is nog een
scherpe aanval op 't milieu waarin
jongeren soms opgroeien, zowel als
op de psychiatrische behandeling
zoals die kan zijn.
Janice is negentien en gedraagt
zich erg raar. Oe moeder tracht
haar eigen, voorbijgestreefde le-
vensnormen op te dringen. Oe bot-
sing blijft niet uit en Janice
wordt in een psychiatrische in-
stelling opgenomen, waar een jong
groepsterapeut stilaan terug vat
krijgt op haar. Deze wordt echter
ontslagen en men gaat terug naar
de klassieke behandeling. Later
mag ze terug naar huis, maar er
is niets veranderd. Dus terug
naar de kliniek. Dan een ontsnap-
pingspoging samen met haar vriend
Tim, wederopneming en einde van

de film als Janice, een wrak ge-
worden, als demonstratiezieke
wordt voorgesteld, in een kollege.
Loach is een meester-observator
van menselijke relaties en reak-
ties. De figuren van Janice en
haar ouders komen realistisch, ge-
loofwaardig en raak over. (Ze wor-
den overigens puik vertolkt!). Oe
ouders zijn geen slechte mensen,
zeker niet, maar zijn zelf slacht-
offer van een geestelijk beperkte
en bevooroordeelde omgeving, waar
hypokrisie en onbegrip hoogtij
viert. Toch bestaat er op dit punt
kritiek op de film: de ouders zou-
den nogal eenzijdig gekozen voor-
beelden zijn. Maar men kan toch
niet ontkennen dat ze bij het be-
kijken van de film 'overkomen',
dat het toch wel rake typeringen
zijn, en nog geen karikaturen.
Loach koncentreert zijn aanval ook
op de psychiatrische behandeling,
die-dan wel ongenuanceerd en nogal
schematisch getekend wordt. Het
is een aanklacht tegen een thera-
pie die die de ziekte wel bedwingt
maar niet geneest, en een pleidooi
voor een aanpak waarin de mense-
lijke relaties centraal staan.
Wat trouwens terug komt in de mees
te Loach-films: randgevallen van
een maatschappij, die echter het
produkt ervan zijn, en waar die
maatschappij geen oplossing voor
geeft (kàn geven?).

Brief van Werkgroep A/ma

INLEIDING

Zoa.1A je. .in de. pam~te..tten "A.t.ma.rU-
a.k" e.n .in Ve..to 1 kon te.ze.n, WOILc{,t
VI. .in de. volge.nde. ma.ande.n e.e.n
p1Üj4vVlhog-Ótg va.n de. Atma.-ma.a.l-
tijde.n voolLz.ie.n. Ve. CÜlLe.k.te. a.a.n-
t~9 tot de.ze. ong~one. plLij4-
~j9.ót9, Ugt mede. dan het 6e.it
-dtu: de (lCl-lede.n '41- de. -Aln:a.-be.--
he.e.IIIUta.d - ge.û.e.n de. vet« mou-
üjkhe.de.n b.i.j de. u.<.tbOUlOvan hun
tUeLUrJe. Cdmpu.44e.n - beÁtote.n hun
b.ijdlLage. tot ma.Wna.a.1. 6 rnU.joe.n
te. be.PVlke.n, c,», v. 11 mU.joe.n
te. 4ub4'.üü.iJLe.n (v~lge.n4 de. steu-
td' 22% UCL - III KUL).
Ve. "WelLk!jlLoe.p Atma." (4tude.ttte.n
d.i.e. u.ch b.&tne.n de. SOCÁAle. Ra.a.d
beUg houde.n met de. Atma.) me.e.n-
de. da.t de. ueL op Ita.a.IL V~OIL-
de.UjkhcUd e.n ha.a.IL a.64p.!UUtk
mOe.4t geweze.n tOOlLde.n. Va.a.ILom
1L.i.chtte. u.j b.i.jga.ande. blL.i.e.6 dan
a.Ue. tede.n van de. be.he.VIIUla.d
van de. Atma..

aan Beheerraad A/ma
BRIEF'

Leuven, 25.11.76

Geachte Heer,

Op de laatste Raad van Beheer van
de VZW. Alma is de studentendele-
gatie in dit orgaan verontrust
geworden over de houding van de
Commis sion Sociale - het beleids-
orgaan ..van _d.~soc1ale~8ktor_ aan
de UCL - ten aanzien van haar ver-
plichting tot subsidiëring in de
Alma.
Oe UCL-vertegenwoordigers ver-
klaarden hier zich niet te zullen
houden aan de van hen verwachte
subsidiebijdrage die telkenjare
berekend wordt a rato van de ver-
houding waalse-vlaamse studenten.
aanwezig in Leuven.
Het rechtstreeks gevolg van deze
houding is dat de maaltijdprijzen
in ALMA opnieuw zullen moeten
stijgen en dat iedere reserve die
in de sociale sektor dient aange-
legd te worden, moet aangespro-
ken worden. Deze feiten zijn op-
nieuw stappen in een richting die

de laatste twee jaren is ingezet
en waarbij de sociale voorzienin-
gen als dusdanig verloren gaan.
Wij menen dat de Raad van Beheer
zowel als de studenten dezlfde be-
kommernis moeten aan de dag leg-
gen voor het behoud van een vol-
waardig uitgebouwde sociale sek-
tor die van enorme betekenis is
voor het ontsluiten van onze uni-
versiteit naar minder bego
volkingslagen in onze samenle-
ving.

Wanneer de K.U.L. inderdaad de
meest gedamokratiseerde universi-
teit in ons land is, dan is dat
in grote mate te danken aan de
werking van deze sociale sektor
die in niet geringe mate bij-
draagt tot de verlaging van de
financiële drempel, obstakel
voor de toegang tot de universi-
teit.
Wij vragen U dan oo~Uw invloed
aan te wenden opdat binnen de
schoot van de UCL de verplichting
voortvloeiend uit de konventie
overeengekomen tussen de sociale
sektoren van de beide universitei
ten, zou gerespekteerd en nage-
leefd worden.
In de overtuiging dat U ruime

aandacht wil besteden aan deze
problemen van onze sociale sek-
tor, groeten wij U namens alle
studenten,

Oe studentenvertegenwoor-
digers in de Sociale Read


