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Bedankt!
Hierbij willen wij een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage aan onze 
AEDmirabele introductie. Ten eerste de sprekers op de facultaire introductie. Verder bedanken 
wij mevrouw Van Lammeren en burgemeester Schuiling voor de teksten in het boekje en Vo-
lonté voor het tappen tijdens het kamp. Als laatste willen we PanIC ‘21 en het bestuur bedank-
en. Mede door jullie inzet en hulp wordt het een AEDmirabel kamp! 
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Voorwoord Voorzitter PanIC ’22

Lieve toekomstige medici,

Aan mij de eer om jullie welkom te heten bij de allermooiste studie in het allermooiste stadje. 
Na het strijden voor de selectie begint nu dan eindelijk het leven als geneeskunde student. 
Jullie staan aan het begin van een bijzondere tijd en wij gaan er alles aan doen om dit begin 
zo AEDmirabel mogelijk in te leiden!

Afgelopen jaar hebben wij van de Panacea Introductie Commissie (PanIC’22) elke dinsdag 
vergaderd om ervoor te zorgen dat jullie een verdiende, AEDmirabele introductie krijgen. We 
hebben er bloed, zweet, tranen en drankjes in gestoken om een team te worden die deze klus 
kan klaren. Samen gaan wij een kamp neerzetten dat voor oneindig veel mooie herinneringen 
gaat zorgen. We zijn nu al ontzettend trots op wat wij neer gaan zetten en hopen dat jullie er 
van genieten!!!

We zullen de introductie op vrijdag aftrappen met een facultaire dag. Op deze dag zal je voor 
het eerst de faculteit der Medische Wetenschappen als student ervaren en zal de Panacea 
middag plaatsvinden. Hier zal je je mentorgroepje, de faculteit, de studievereniging en de stu-
die beter leren kennen. Het mentorgroepje zal voor de rest van het weekend jouw uitvalbasis 
vormen. Stel jouw mentoren vooral veel vragen over de studie en alles daar omheen, want zij 
hebben veel tips en tricks! Vervolgens gaan we door naar een AEDmirabele barbecue aan de 
Hoornse Plas. Na de nodige burgers en drankjes vertrekken we naar de stad waar het verlei-
dingsfeest tot in de late uurtjes zal plaats vinden. Tijd om bij te komen is er niet, want de vol-
gende dag vertrekken we richting het o zo mooie Ellertshaar. Hier zullen jullie door verschil-
lende activiteiten en opdrachten een hechte groep vormen. Op zaterdag- en zondagavond 
zullen er feesten zijn die je echt niet wilt missen! Als afsluiter van dit AEDmirabele weekend, 
zal er na de terugkomt op maandag, op dinsdag een laatste facultaire dag plaatsvinden. 

Geef je op voor de introductieperiode en beleef met ons een weekend om nog jaren over te 
praten!! 

Liefs en tot 2 september,

Vera Luning
Voorzitter PanIC’22
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Lieve eerstejaars Geneeskundestudenten, lief lid van de M.F.V. Panacea,

Allereerst, van harte gefeliciteerd! Je hebt een plekje weten te bemachtigen bij de mooiste 
studie in de allermooiste studentenstad van Nederland. De Decentrale Selectie en de eindexa-
mens heb je overleefd, en nu staat eindelijk de studententijd voor de deur! 

De Medische Faculteitsvereniging Panacea zal ervoor zorgen dat je deze tijd goed zal begin-
nen en voor de rest van je leven zult herinneren. Deze vereniging, vernoemd naar de Griekse 
godin van de remedie, zet zich al sinds 1987 in om de belangen van geneeskundestudenten 
in Groningen te behartigen. Dit wordt gedaan op het gebied van onderwijs, maar ook daar-
buiten. 

Panacea organiseert heel veel activiteiten, variërend van reizen naar het buitenland (skireis, 
buitenlandse reis), onderwijsgerelateerde activiteiten (carrière avonden, symposia), en ook zit 
het jaar natuurlijk bomvol met gezellige borrels en (thema)feesten! Ook biedt Panacea voor-
delen als korting op de aanschaf van studieboeken en gereduceerde tarieven voor of gratis 
toegang tot activiteiten. 

Als grootste Medische Faculteitsvereniging van Nederland biedt Panacea voor iedereen wat 
wils. Of je nu verdieping wilt geven aan de studie door het volgen van een EHBO cursus, of je 
je van je sportiefste kant wilt laten zien tijdens het jaarlijkse volleybaltoernooi. Er is heel veel 
mogelijk! Om dit allemaal mogelijk te maken, telt Panacea 33 commissies. Als het je leuk lijkt 
om met een gemotiveerde groep geneeskundestudenten iets bij te dragen aan de vereniging, 
solliciteer dan vooral!

Alle leuke evenementen, feestjes, colleges en de tentamens natuurlijk niet te vergeten, maken 
dat je medische studententijd zo voorbij vliegt. Gelukkig heb je nog 6 jaar voor de boeg, 
geniet er van! 

Voor nu staat er eerst nog een AEDmirabele introductie op jullie te wachten. Het afgelopen 
jaar hebben 16 enthousiaste eerstejaars hard gewerkt om een onvergetelijke introductieperio-
de voor jullie neer te zetten. Als PanIC (Panacea Introductiecommissie) zullen zij ervoor zorgen 
dat je op de hoogte bent van alle ins en outs van de studie en je meenemen op een 
AEDmirabel introductiekamp waar je vrienden zult maken voor het leven! 

Wij kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te ontmoeten en er samen een onvergetelijk 
jaar van te maken. 

Namens het 36ste bestuur der M.F.V. Panacea, 

Kris Wieringa 

Van links naar rechts:
Roos, Iris, Kris, Silke

Sywert, Silke & Merel

Voorwoord Voorzitter der M.F.V. Panacea

36ste bestuur der M.F.V. Panacea
Kris Wieringa - Voorzitter

Silke Kok - Secretaris
Roos Ringenier - Penningmeester
Iris Mulder - Commissaris Externe

Silke van Belkom - Commissaris Interne
Sywert Westerhof - Commissaris Onderwijs

Merel Rozema - Commissaris Master & Carrière
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Voorwoord programmaleider bachelor Geneeskunde  
Drs. Anne van Lammeren

Beste eerstejaars studenten, 

Van harte welkom bij de bacheloropleiding Geneeskunde van de Medische faculteit van de RUG. 
Op het moment dat dit welkomstwoord geschreven wordt, zijn we als faculteit heel blij dat we het 
onderwijs weer volledig fysiek kunnen aanbieden. De college zalen zijn weer gevuld en in de hal klinkt er 
gelach en geroezemoes. Het is fi jn dat er weer zoveel studenten in de faculteit zijn. 

De selectiedag was helaas nog online georganiseerd in februari i.p.v. fysiek  in de Aletta Jacobshal in 
Groningen. Dat betekent dat een aantal van jullie nog niet onze mooie faculteit heeft gezien en 
misschien ook nog nooit in Groningen is geweest.  Dan is het best spannend om in september hier 
te starten en op tijd woonruimte te vinden. Toevallig las ik afgelopen  week  een kort stukje over de 
selectie geneeskunde in Medisch Contact ( MC, jaargang 77, april 2022, nr.17). Het MC  is het wekelijkse  
tijdschrift van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij  ter bevordering van de Geneeskunst. Deze 
artsenfederatie vertegenwoordigd de belangen van artsen en geneeskunde studenten. Daarin werd 
geschreven dat  Groningen dit jaar onder de aankomend studenten de meest populaire geneeskunde 
faculteit is! Dat is goed nieuws en daar zijn we trots op.

Hoe gaat de studie starten in september?  
Zoals het er nu voor staat, gaan we ervanuit dat het voor iedereen mogelijk is om eind augustus naar 
Groningen te komen en deel te nemen aan de facultaire introductie. Vervolgens ontvangen we jullie in 
de faculteit voor de introductiebijeenkomsten; deze worden o.a. gegeven door de course directors van 
1.1  Prof. Dr. Bos en  Dr. Kosta. 
In het begin is het zoeken naar de juiste gebouwen en onderwijsruimtes en zie je heel veel mensen 
door elkaar heen lopen. Sommigen zijn enthousiast, nieuwsgierig, anderen zijn wat onwennig, verlegen, 
maar al snel maakt iedereen contact met elkaar. En dat is belangrijk. We vinden het zeer belangrijk dat je 
vriendschappen maakt. Je kan veel van elkaar leren en elkaar helpen, zeker in zo’n eerste periode waarin 
alles nieuw is.

Wat willen we je leren in de bachelor: 
1.Voorop staat dat we  je willen leren om  een goed studentenleven  te hebben waarin studeren en een 
privéleven in evenwicht is. Per week ben je zo’n 12 uur in de faculteit voor onderwijs en heb je zo’n 26 
uur nodig voor zelfstudie.
De overige tijd kan je besteden aan vriendschappen,  sport, deelname aan verenigingen, rust, baantjes,  
feestjes etc. Panacea, studentenverenigingen en de stad Groningen hebben veel te bieden aan activitei-
ten. Geleidelijk aan leer je dat je zelf verantwoordelijk bent voor je studie en de keuzes die je maakt.

2. Medische kennis:
Het semester zal starten met het grootschalig onderwijs (colleges) in de grote collegezalen in de facul-
teit en in het UMCG en je wordt ingedeeld voor het kleinschalig onderwijs (coach- en tutorgroepen). Het 
curriculum is probleem gestuurd en patiënt gericht, dat betekent dat we ieder thema starten met een 
patiënt college. Daarin vertelt een patiënt welke klachten hij/zij heeft, maar vooral ook wat het betekent 
om ziek te zijn en wat voor gevolgen dat heeft voor iemands leven en welke rol je daarin als arts kan 
spelen.

In de tutorgroep bespreek je met elkaar de vragen die een patiënt college heeft opgeroepen. Vervolgens 
ga je studeren en deel je met elkaar de opgedane kennis. Deze onderwijseenheid  noemen we Oorzaken 
van Ziekte en hierin ontwikkel je je medische kennis. In de tutorgroep leer je  ook een aantal compe-
tenties, zoals een goede voorzitter te worden, presentaties te geven en vooral, samen te werken met 
iedereen. 

3. Competentie ontwikkeling: 
Naast het ontwikkelen van medische kennis, is competentie ontwikkeling ook erg belangrijk, misschien 
nog wel belangrijker. Hiervoor word je ingedeeld in coachgroepen of wetenschapsgroepen.
In de eerste coachbijeenkomst (professionele ontwikkeling) vragen we je naar de redenen waarom je 
geneeskunde wil studeren. Wat is je inspiratiebron om dokter te worden? Het is bijzonder voor jullie 
om te starten met een studie geneeskunde in een periode waarin de maatschappij veranderd is t.g.v. 
het COVID- 19 pandemie. Overal ter wereld worden dokters als “helden” gezien en hoor je verhalen van 
dokters en andere zorgverleners die dag en nacht werken om patiënten te helpen. Is dat ook het beeld 
dat je voor ogen hebt van een dokter, iemand die probeert mensen te genezen en altijd klaar staat voor 
de patiënten? 

Mogelijk identifi ceer je je met de dokters die wetenschappelijk onderzoek doen en die gewerkt hebben 
aan de ontwikkeling van vaccins voor Covid-19. Op de televisie hoor je artsen spreken die een beleids-
matige functie hebben en vanuit een gezondheidsorganisatie, bijvoorbeeld zoals de WHO, regeringen 
adviseren hoe om te gaan met een pandemie. Er zijn artsen die de aandacht vragen voor de minder 
bedeelden in de wereld en duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor een pandemie voor de kwetsbare 
groepen. Jullie zullen tijdens je studie kennis maken met de artsen die graag een inspirerend rolmodel 
voor jullie willen zijn en ervaringen en kennis met jullie willen delen. 

Afgelopen jaar hebben we de geneeskunde studenten gevraagd te helpen in de Covidzorg, Binnen een 
uur hadden we al veel aanmeldingen! Zo werd o.a. de Coronapoli in de UMCG bemand door 
geneeskunde studenten. 

Als faculteit zijn we er trots op dat zoveel studenten zich zo inzetten. Leren samenwerken, elkaar onder-
steunen, omgaan met culturele diversiteit, respect hebben voor elkaar zijn belangrijke competenties 
waaraan we aandacht besteden in ons onderwijs. Soms kom je er in de loop van je studie achter dat de 
opleiding niet voldoet aan je verwachtingen  of dat de opleiding misschien niet bij je past. Dat kan. Praat 
erover met je medestudenten, maar ook met je coach, je tutor, de studieadviseur of met mij. We zijn er 
om je te begeleiden door de bachelorfase.

Tot slot hopen we  jullie eind augustus in goede gezondheid te ontvangen 
en we zien er naar uit om jullie te leren kennen en veel te leren over 
dit prachtige vak.

Ik wens jullie een fi jne zomer toe,
Met vriendelijke groeten, 

Drs. Anne van Lammeren
Programmaleider bachelor Geneeskunde
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ten. Geleidelijk aan leer je dat je zelf verantwoordelijk bent voor je studie en de keuzes die je maakt.

2. Medische kennis:
Het semester zal starten met het grootschalig onderwijs (colleges) in de grote collegezalen in de facul-
teit en in het UMCG en je wordt ingedeeld voor het kleinschalig onderwijs (coach- en tutorgroepen). Het 
curriculum is probleem gestuurd en patiënt gericht, dat betekent dat we ieder thema starten met een 
patiënt college. Daarin vertelt een patiënt welke klachten hij/zij heeft, maar vooral ook wat het betekent 
om ziek te zijn en wat voor gevolgen dat heeft voor iemands leven en welke rol je daarin als arts kan 
spelen.

In de tutorgroep bespreek je met elkaar de vragen die een patiënt college heeft opgeroepen. Vervolgens 
ga je studeren en deel je met elkaar de opgedane kennis. Deze onderwijseenheid  noemen we Oorzaken 
van Ziekte en hierin ontwikkel je je medische kennis. In de tutorgroep leer je  ook een aantal compe-
tenties, zoals een goede voorzitter te worden, presentaties te geven en vooral, samen te werken met 
iedereen. 

3. Competentie ontwikkeling: 
Naast het ontwikkelen van medische kennis, is competentie ontwikkeling ook erg belangrijk, misschien 
nog wel belangrijker. Hiervoor word je ingedeeld in coachgroepen of wetenschapsgroepen.
In de eerste coachbijeenkomst (professionele ontwikkeling) vragen we je naar de redenen waarom je 
geneeskunde wil studeren. Wat is je inspiratiebron om dokter te worden? Het is bijzonder voor jullie 
om te starten met een studie geneeskunde in een periode waarin de maatschappij veranderd is t.g.v. 
het COVID- 19 pandemie. Overal ter wereld worden dokters als “helden” gezien en hoor je verhalen van 
dokters en andere zorgverleners die dag en nacht werken om patiënten te helpen. Is dat ook het beeld 
dat je voor ogen hebt van een dokter, iemand die probeert mensen te genezen en altijd klaar staat voor 
de patiënten? 

Mogelijk identifi ceer je je met de dokters die wetenschappelijk onderzoek doen en die gewerkt hebben 
aan de ontwikkeling van vaccins voor Covid-19. Op de televisie hoor je artsen spreken die een beleids-
matige functie hebben en vanuit een gezondheidsorganisatie, bijvoorbeeld zoals de WHO, regeringen 
adviseren hoe om te gaan met een pandemie. Er zijn artsen die de aandacht vragen voor de minder 
bedeelden in de wereld en duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor een pandemie voor de kwetsbare 
groepen. Jullie zullen tijdens je studie kennis maken met de artsen die graag een inspirerend rolmodel 
voor jullie willen zijn en ervaringen en kennis met jullie willen delen. 

Afgelopen jaar hebben we de geneeskunde studenten gevraagd te helpen in de Covidzorg, Binnen een 
uur hadden we al veel aanmeldingen! Zo werd o.a. de Coronapoli in de UMCG bemand door 
geneeskunde studenten. 

Als faculteit zijn we er trots op dat zoveel studenten zich zo inzetten. Leren samenwerken, elkaar onder-
steunen, omgaan met culturele diversiteit, respect hebben voor elkaar zijn belangrijke competenties 
waaraan we aandacht besteden in ons onderwijs. Soms kom je er in de loop van je studie achter dat de 
opleiding niet voldoet aan je verwachtingen  of dat de opleiding misschien niet bij je past. Dat kan. Praat 
erover met je medestudenten, maar ook met je coach, je tutor, de studieadviseur of met mij. We zijn er 
om je te begeleiden door de bachelorfase.

Tot slot hopen we  jullie eind augustus in goede gezondheid te ontvangen 
en we zien er naar uit om jullie te leren kennen en veel te leren over 
dit prachtige vak.

Ik wens jullie een fi jne zomer toe,
Met vriendelijke groeten, 

Drs. Anne van Lammeren
Programmaleider bachelor Geneeskunde
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Burgemeester SchuilingIntroductie learning communities

De toekomstige arts krijgt te maken met een complexere, veranderende zorg met een snelle 
toename van kennis, technologie en globalisering. Om een goede arts te worden is de ontwik-
keling van een goede medische basiskennis noodzakelijk, maar vooral ook een ontwikkeling 
van competenties. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes.

Binnen het competentie onderwijs staan de 7 competenties van het CanMEDS model (ontwik-
keld door door de ‘Canadian Royal College of Physicians and Surgeons’) centraal. Dit model 
gaat uit van 7 verschillende rollen of competenties als arts; namelijk als medisch expert, als 
communicator, als samenwerker, als leider, als een gezondheidbevorderaar, als
academicus en als professional. 

Het competentieonderwijs wordt gevolgd in de context van 4 verschillende Learning
Communities; namelijk Duurzame Zorg (DZ), Intramurale Zorg (IZ), Innovatieve Geneeskunde 
(IG) en Global Health (GH). Een Learning Community is een kleine academische leergemeen-
schap waarin je samen met anderen werkt aan opdrachten, communicatietrainingen volgt en 
actief met je leerproces en met je professionele ontwikkeling bezig bent. De voertaal in DZ, IZ 
en IG is Nederlands en in GH Engels.

Beste eerstjaars Geneeskunde studenten,

Je studietijd is een periode waarin alles mogelijk is. Het is een tijd van ongekende vrijheid,
die je de mogelijkheid biedt het leven te ontdekken. Studeren in Groningen heeft bovendien
nog iets extra’s. Groningen is immers een echte studentenstad. De sfeer die daarbij hoort,
merk je overal in de stad. De vele studenten dragen bij aan die sfeer van dynamiek, creativiteit 
en vernieuwing die bij een stad als Groningen past.

Groningen is bovenal een City of Talent. Talent krijgt hier alle kans. Op elk niveau. Dat kan
zijn in een wetenschappelijke discipline, maar evengoed op sportgebied, kunst, muziek.
Talenten zijn er op alle denkbare gebieden en op alle niveaus. Vanzelfsprekend helpen wij
graag een handje. De gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het
UMCG werken er samen aan om Groningen als kennis- en innovatiestad verder te
ontwikkelen.

Een groot aantal van de meer dan 50.000 studenten die in Groningen studeren zijn sociaal
actief in een van de vele verenigingen. Als lid van de Medische Faculteitsvereniging Panacea
behoor jij zeker tot die actieve studenten. Panacea geeft je daarbij de mogelijkheid je te
ontspannen. Zeker na weer een voortgangstoets! Als ik kijk naar het aansprekende activitei-
tenprogramma, dan zie ik dat Panacea je de kans biedt om je persoonlijke interesses te ont-
plooien, sociale contacten op te doen en je te oriënteren buiten je eigen vakgebied. Allemaal 
belangrijke zaken voor mensen die zich voorbereiden op hun toekomstige beroep.

Uiteindelijk gaat het om het samenzijn, het samen beleven en vooral het samen genieten. 
Daar heb je je mede-verenigingsleden, je medestudenten en je vrienden voor nodig. Om zelf 
te groeien. Een leven lang. Panacea biedt je dat. Grijp die kans. En let daarbij een beetje op
elkaar. Ik wens jullie vooral heel veel plezier. 

Koen Schuiling
Burgemeester van Groningen
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Voorstellen PanIC ’22

Wij zijn de PanIC, de Panacea Introductie Commissie, en hebben ons het afgelopen jaar 
ingezet om voor jullie AEDmirabele introdagen en een AEDmirabel kamp te organiseren. Met 
zestien leden zijn we de grootste commissie van de Medische Faculteitsvereniging Panacea.

De PanIC is opgedeeld in vier subcommissies om alles tijdens de introductieperiode vlekke-
loos te laten verlopen. Ten eerste zal de Offcie ervoor zorgen dat de gehele introductieperiode 
op rolletjes zal verlopen. Deze subcie bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, de secretaris 
en de penningmeester. Dankzij de KookCie zal er heerlijk eten voor jullie klaarstaan tijdens 
de introductie. Ook dit AEDmirabele boekje is door hen samengesteld. De Kampcie heeft 
een AEDmirabel dagprogramma voor jullie in elkaar gezet en hebben ervoor gezorgd dat de 
allerleukste mentoren mee gaan. Tot slot zal de Feestcie overal een feest van maken en zorgen 
voor een hoop gezelligheid. Dus houd je  AEDmirabele dansmoves paraat! 

Voordat jouw jaar als eerstejaars geneeskundestudent écht kan beginnen, nemen we je mee 
op een  AEDmirabele introductie! 
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Offcie KookCie

Dit jaar zijn wij van Offcie te bewonderen in onze schitterende wijnrode pakken. De seri-
euze zaken betreft dit AEDmirabele kamp kunnen over worden gelaten aan ons vier. De 
voorzitter (beter bekend als de VO) is Vera. Deze powervrouw weet als enige hoe ze deze 
groep stil kan krijgen tijdens de vergaderingen. Gelukkig is ze niet alleen serieus, maar 
houdt ook van heerlijk chillen of een dansje wagen! Vice Vo El Jorito (ofwel Jorrit) hoort 
van alles te regelen. Met zijn prachtige Friese accent probeert hij zoveel mogelijk geld in 
het laatje te krijgen. De taak van de secretaris wordt dit jaar vervult door Anouar. Deze 
geweldig sociale jongen houdt alles bij. Hij staat altijd voor iedereen klaar en zorgt ervoor 
dat iedereen veilig thuis komt na een wat geëscaleerde avond (Duurt wel even voordat je 
naar huis kan, want hij moet altijd lang doei zeggen). Last but zeker niet least, hebben we 
nog de vrouw van het geld, onze penningmeester Eline. Deze lieve meid past net zo goed 
op het geld als op de rest van de PanIC. Met een gouden hart en stem, kan je haar terug 
vinden op het podium!!!

OFFcIE HOOOOOOOOOG!!!

De enige echte en oudste Cie, De KOOKCIE LIEFDEEEEEE. Ze bestaan natuurlijk uit onze vier 
ontzettende leuke keukenknallers waaronder KookCie Vooooo Suus aka Pip aka Suzanne, die dit 
zooitje ongeregeld bij elkaar houdt en zorgt dat er echt iets op tafel komt te staan!!! Zij staat te 
shinen in het mooie KookCie andijvie groene pak en zal zorgen voor een lekker sfeertje zowel bin-
nen als buiten de keuken. Misschien zie je haar eerst over het hoofd, ze is namelijk nogal klein 
maar dat compenseert ze wel op andere vlakken! ;) Ook niet te missen is onze geweldige K3-, 
ABBA- en elk ander lied dat bestaat-  zanger Anneli Aka lietje :)). Anneli is ons creatieve talent en 
dat is terug te zien in dit AEDmirabele introductieboekje!! Alleen een echte KookCie topper kan 
zo’n mooi werkje maken natuurlijk! Deze lieve meid zal zorgen dat iedereen lekker kan eten op 
kamp en zal hierna graag haar zang en dans talenten met jullie delen, dus kom tijdens het 
AEDmirabele feest vooral even langs voor een dance battle!!!! Natuurlijk hebben we nog een top-
pertje in het groen, de enige echte Elise aka Bouqjuh aka boekoedoekoe. Deze meid heeft de beste 
droge quotes waar iedereen stuk om gaat. Ook zij gaat zorgen dat iedereen kan gaan 
smullen, maar dan ook echt IEDEREEN!!!! Boekoedoekoe is namelijk ons lieve allergietjegrietje 
die zorgt dat alle kindertjes met een allergie toch lekker kunnen genieten van onze geweldige 
recepten, want wat zou KookCie liefdeee anders zijn?! Als laatste natuurlijk onze geweldig BBQ chef 
Adje sheeran ook wel Fabian. Hij is te herkennen aan zijn fel andijviegroene KOOOKCIEEE pak en 
zijn mooie bolognese rode haren, de kleur van KookCie liefde <3333. Hij staat altijd te pronken in 
de keuken en op feestjes. Trek vooral een bakje met onze Ad!!! Ps. inside info hij is de enige van de 
KookCie die daadwerkelijk kan koken.
EETSMAKELIJK XXX

      Anouar, Jorrit, Eline & Vera
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EETSMAKELIJK XXX

      Anouar, Jorrit, Eline & Vera Anneli, Suzanne, Elise & Fabian
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Kampcie Feestcie

    Jilde, Anna-Mae, Wessel & Ivar
Heyyy, wij zijn de Kampcie, herkenbaar aan de AEDmirabele oranje pakken. We zijn de allerbe-
langrijkste subcommissie binnen de PanIC, misschien wel van heel Panacea. Daarom is het ook 
goed dat wij met de vier best denkbare mensen deze cie vormen. Ivar (rechts) is onze voorzitter en 
hij is er verantwoordelijk voor dat wij ook oprecht iets doen tijdens de vergaderingen. Hij is onze 
teddybeer, maar niet vies van een feestje en staat er om bekend dat hij ook vaak de deuren van 
zijn studentenhuis open gooit zodat wij met de gehele panic weer eens de GK kunnen afbreken. 
Anna-Mae (mid-onder) is de bezige bij van de Kampcie. Naast de PanIC is zij ook nog actief bij 
roeivereniging Aegir en het damesdispuut Xora. Vraag haar hier ook vooral naar als je interesse in 
disputen hebt ;). Ze is een keiharde werker en stuurt dan ook de rest goed aan als ivar het overzicht 
kwijt is. Wessel (mid-boven), ook zo’n dispuutstijger, is onze comedic relief. Hij is het allergrappigste 
panic lid. Je moet hem eens vragen om zijn signature dansje te doen op het podium (Voor elke 
keer dat dat je echt lukt trekken wij met z’n drieën een bak). Dan last but not least hebben wij nog 
Jilde (links). Het liefste meisje van de PanIC. Ik durf te wedden van de gehele studie,  maar ze is 
soms ook een pittige tante. Jilde weet goed wat ze wil en werkt er heel hard voor. Natuurlijk zijn 
wij ontzettend blij met deze Kampcie! Wij gaan er voor zorgen dat jij overdag op kamp wat te doen 
hebt. Als je nu nog niet staat te popelen voor het kamp, weten wij het ook niet meer. Wij hebben er 
in ieder geval verschrikkelijk veel zin in! Dus onthoudt: 

ER IS MAAR 1 CIE, KAMPcIE!!!!!!

Met trots presenteer ik jullie de Feestcie, overduidelijk de wildste en gekste cie van deze PanIC. Dit 
jaar te vinden op het AEDmirabele kamp in een schitterende licht blauwe kleur of als de meest 
luide mensen. Ons motto is ‘niks moet, alles mag’. Onze expertise is feestjes houden, dit gaan wij als 
feestbeesten UITERAARD ook voor jullie doen! Aan het hoofd van de Feestcie staat onze Marijn. 
Met haar energie komt elk feest tot leven. Feest vieren in je eentje is natuurlijk niet leuk. Gelukkig 
hoeft dat ook nooit met de Feestcie, want onze lieve Zain (ook wel Zina) is ook bij elk feest aanwe-
zig. Met haar internationale achtergrond kent ze elke tekst van begin tot eind van ELK lied. Zoek je 
nog een goede karaoke partner? Iemand beter dan Zain ga je niet vinden! ABSOLUUT niet over het 
hoofd te zien,  hebben we dan nog onze schat Mila. Deze prachtige Friese dame kan het beste bak-
ken trekken van ons allemaal. Een gouden aanwinst als je het de Feestcie vraagt. Dus als je op zoek 
bent naar een uitdaging, schroom niet om haar uit te dagen voor het trekken van een bak. Dan, de 
enige echte FEESTCIE GEKSTE CIE PAREL, ik presenteer u; KARST. Naast zijn drie kakelende meiden 
lijkt hij misschien wat rustig. Natuurlijk is dit onzin, want Karst is een van de grootste feest liefheb-
bers die we kennen in deze cie. Voor een sportieve kater ochtend raad ik jullie aan bij hem aan te 
kloppen. En gelukkig is hij zo fit, want de de drie Feestcie dames gaan die kratten niet tillen hoor! 
Ps. deze party animal kan je ook heel veel vertellen over hoe je een kater op een gezonde manier 
weg neemt. Alle vier houden we van een AEDmirabele outfit, dus voel je niet verlegen en kom ons 
je meest extravagante outfit showen op de feesten. Wij kunnen niet wachten!! Tot slot, 
nog één belangrijk ding. Wie is de allergekste CIE? 

FEESTcIEEEE GEKSTE CIEE!!!! <333
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Kampcie Feestcie

Karst, Marijn, Zain & Mila
Heyyy, wij zijn de Kampcie, herkenbaar aan de AEDmirabele oranje pakken. We zijn de allerbe-
langrijkste subcommissie binnen de PanIC, misschien wel van heel Panacea. Daarom is het ook 
goed dat wij met de vier best denkbare mensen deze cie vormen. Ivar (rechts) is onze voorzitter en 
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kwijt is. Wessel (mid-boven), ook zo’n dispuutstijger, is onze comedic relief. Hij is het allergrappigste 
panic lid. Je moet hem eens vragen om zijn signature dansje te doen op het podium (Voor elke 
keer dat dat je echt lukt trekken wij met z’n drieën een bak). Dan last but not least hebben wij nog 
Jilde (links). Het liefste meisje van de PanIC. Ik durf te wedden van de gehele studie,  maar ze is 
soms ook een pittige tante. Jilde weet goed wat ze wil en werkt er heel hard voor. Natuurlijk zijn 
wij ontzettend blij met deze Kampcie! Wij gaan er voor zorgen dat jij overdag op kamp wat te doen 
hebt. Als je nu nog niet staat te popelen voor het kamp, weten wij het ook niet meer. Wij hebben er 
in ieder geval verschrikkelijk veel zin in! Dus onthoudt: 

ER IS MAAR 1 CIE, KAMPcIE!!!!!!

Met trots presenteer ik jullie de Feestcie, overduidelijk de wildste en gekste cie van deze PanIC. Dit 
jaar te vinden op het AEDmirabele kamp in een schitterende licht blauwe kleur of als de meest 
luide mensen. Ons motto is ‘niks moet, alles mag’. Onze expertise is feestjes houden, dit gaan wij als 
feestbeesten UITERAARD ook voor jullie doen! Aan het hoofd van de Feestcie staat onze Marijn. 
Met haar energie komt elk feest tot leven. Feest vieren in je eentje is natuurlijk niet leuk. Gelukkig 
hoeft dat ook nooit met de Feestcie, want onze lieve Zain (ook wel Zina) is ook bij elk feest aanwe-
zig. Met haar internationale achtergrond kent ze elke tekst van begin tot eind van ELK lied. Zoek je 
nog een goede karaoke partner? Iemand beter dan Zain ga je niet vinden! ABSOLUUT niet over het 
hoofd te zien,  hebben we dan nog onze schat Mila. Deze prachtige Friese dame kan het beste bak-
ken trekken van ons allemaal. Een gouden aanwinst als je het de Feestcie vraagt. Dus als je op zoek 
bent naar een uitdaging, schroom niet om haar uit te dagen voor het trekken van een bak. Dan, de 
enige echte FEESTCIE GEKSTE CIE PAREL, ik presenteer u; KARST. Naast zijn drie kakelende meiden 
lijkt hij misschien wat rustig. Natuurlijk is dit onzin, want Karst is een van de grootste feest liefheb-
bers die we kennen in deze cie. Voor een sportieve kater ochtend raad ik jullie aan bij hem aan te 
kloppen. En gelukkig is hij zo fit, want de de drie Feestcie dames gaan die kratten niet tillen hoor! 
Ps. deze party animal kan je ook heel veel vertellen over hoe je een kater op een gezonde manier 
weg neemt. Alle vier houden we van een AEDmirabele outfit, dus voel je niet verlegen en kom ons 
je meest extravagante outfit showen op de feesten. Wij kunnen niet wachten!! Tot slot, 
nog één belangrijk ding. Wie is de allergekste CIE? 

FEESTcIEEEE GEKSTE CIEE!!!! <333
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6-9-2022

This year you will make a whole lot of friends
Let’s hope, study medicine will never end
Sign up for the camp, yeah the camp alright
Panacea makes your future bright

We will have a party never seen before 
So go get your outfit in the solow store
Sign up for the camp, yeah the camp alright
Cause panic brings you good times

You’ll learn many new things
Anatomy and drinks
My favourite studyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
We don’t even have to try
camp will be a good time

wohohohohooow
wohohoho- panic brings you good times
wohohohohooow
we don’t even have to try
camp will be a good time

Feestcie, are the party animals, you know
everywhere they are they put on a show
KookCie, knows that love is served on a plate
They’ll make sure your food is great

Kampcie, they will get you a place to stay
Don’t worry they’ll get you many games to 
play
Offcie, wants to keep everything in check
with a tie around their neck

You’ll learn many new things
Anatomy and drinks
My favourite studyyy
We don’t even have to try
camp will be a good time

PanIC lied 2022
Op de melodie van: Good time - Owl City & Carly Rae Jepsen
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Feestcie, are the party animals, you know
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They’ll make sure your food is great

Kampcie, they will get you a place to stay
Don’t worry they’ll get you many games to 
play
Off cie, wants to keep everything in check
with a tie around their neck

You’ll learn many new things
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We don’t even have to try
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we don’t even have to try
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wohohohohooow
wohohoho- panic brings you good times
wohohohohooow
we don’t even have to try
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what you waiting for?
Camp will be a good time
join us and explore
Camp will be a good time
we can shout once more
Camp will be a good time

CAMP WILL BE A GOOD TIME 
wohohohohooow
wohohoho- panic brings you good times
wohohohohooow
we don’t even have to try
camp will be a good time

wohohohohooow
wohohoho- panic brought you good times
wohohohohooow
we can’t wait to see you all
camp will be AEDmirable!

PanIC lied 2022
Op de melodie van: Good time - Owl City & Carly Rae Jepsen
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QUIZ: Welke subCie ben jij?
Wij als PanIC bestaan uit 4 AEDmirabele subCies. Met ieder zijn eigen taak (en 
trekjes). Kom er hieronder achter bij welke subcie jij hoort !!!!

1.  Hoe laat sta jij op op een doordeweekse dag?
A) Vroeg uit de veren om een lekker ontbijtje te 
maken (1)
B) Opstaan? Ik draai me nog een keertje om (2)
C) Ligt er aan hoe laat mijn ontbijt op bed komt 
(4)
D) Vroeg, ik moet nog van thth komen (3)

2. Hoe zit jij in de collegezaal?
A) Niet (4)
B) Shit, mijn potlood breekt van het ijverige 
schrijven (1)
C) Hadden we college? We hadden toch een 
feestje? (2)
D) Wil iemand aantekeningen maken? Ik heb het 
druk. (3)

3. Hoe lang ben jij?
A) HOOG (4)
B) Laag (2)
C) Onder de 1.60 meter (1)
D) 2.00 meter (3)

4. Het is jouw beurt om te koken. Wat maak je?
A) Koken? Ik bel de snackbar (2)
B) Doe mij maar slakken uit Frankrijk (4)
C) Pasta BOLOGNESE of stamppot ANDIJVIE (1)
D) Pannenkoeken (3)

5. Wat drink jij op het terras?
A) MIMOSA (4)
B) Shotje Goldstrike door het keeltje (3)
4) Kom we gaan op SAFARI (2) 
5) Pop de prosecco (1)

6. Wat is jouw lievelings kleur?
A) Lichtblauw (2)
B) Groen (1)
C) Wijnrood (4)
D) Oranje (3) 

P.S. voor uitleg, vind Jorrit a.k.a. Vice-Vo

7. Waar ben jij te vinden op een feestje?
A) Op de dansvloer (2) 
B) In de VIP lounge (4)
C) Ik haal de snackjes! (1)
D) Ik ben onderweg! (3)

Tel je punten op en kom erachter:

7-10: Jij behoort tot de aaaaaallerleukste 
en liefdevolste Cie, namelijk de KookCie! 
Kom jij ons versterken in de altijd gezel-
lige keuken tijdens het kamp?

11-16: Jij bent op elk feestje van de 
partij, geen wonder dat je tot de Feestcie 
behoort! Vergeet tijdens het feest zeker 
niet even langs te komen om je dansmo-
ves te showen.

17-22: Leuke dingen organiseren en 
plannen kan jij wel, dit is als Kampcie 
heel erg belangrijk om de activiteiten 
gaande te houden! Kom jij een wed-
strijdje tegen ons doen?

23-28: Jij behoort tot de Off cie, wat 
betekent dat je een erg hoge dunk van 
jezelf hebt (grapje!). Kom zeker even een 
praatje met ons maken en stel vooral al 
je vragen!

Een dag als student
Maandag 28 maart 2022

Het is half 12 ‘s nachts en ik wil net op bed gaan. Op dit moment hoor ik de telefoon over gaan 
van het longtransplantatieteam. Dit betekent dat er een operatie gaat plaatsvinden waar ik 
aanwezig zal moeten zijn. Ik ben al wel wat moe, dus gooi snel 2 koppen koffi  e achterover en 
stap op de fi ets naar het UMCG. 
Het is vier uur later en kan eindelijk weer terug naar huis. Direct duik ik in bed, waar ik nog vijf 
uurtjes slaap kan pakken. Ik moet namelijk alweer opstaan voor een medische communicatie 
training. Ik eet en douche snel voordat ik vertrek, aangezien ik net iets te vaak mijn wekker 
heb gesnoozed. 
Als ik aankom bij de training zie ik dat de andere negen van mijn groep al klaar zitten. 
Iedereen praat nog even met elkaar over het weekend. Daarna beginnen we en hebben we 
het over de beste manier hoe je een patiënt moeilijk nieuws kan brengen. De jongen naast 
mij vertelt dat hij had gewild dat hij dit eerder wist, want hij had dit gister perfect kunnen 
gebruiken in een gesprek met een vriend. 

Het volgende college is pas om drie uur, dus ik ga met een paar anderen even zitten op de 
Grote Markt. Eventjes rusten zodat we weer met volle energie naar het volgende college 
kunnen, want gelijk hierna heb ik van 18-20 tutor. Hier zit je met negen anderen en een 
masterstudent. Op woensdag neem je alle stof van de week door en verdeel je dit onder 
elkaar. Vandaag is het maandag en dat betekent dus dat ieder zijn deel mag presenteren voor 
de groep. Ik heb woensdag gevraagd of ik de fysiologie van de longen mag uitleggen. Ik weet 
namelijk al heel veel hiervan af vanuit de praktijk en het lijkt me leuk voor de groep om de 
leerstof wat meer tot leven voor ze te brengen. 
Tutor is klaar en eindelijk heb ik alle verplichte dingen van de dag afgerond. Ik zie allemaal 
appjes in de groepsapp van mijn commissie (PanIC!!). Het gaat over waar we zullen eten en 
wie er meegaan naar Volonté later op de avond om de dag goed af te sluiten. Ik meld me 
gelijk aan voor het avondeten. Terwijl ik aan het eten ben, merk ik alweer dat ik mee zal gaan 
naar Volonté en het een late avond gaat worden. Er is een groot feest en er zijn allemaal 
vrienden van de studie, maar om drie uur ben ik echt wel moe en ga ik onderweg naar 
huis met een kleine tussenstop voor een broodje döner of een kipburger van ‘de hoek’, de 
bekendste studenten snackbar van de stad!
Dit is een dag in het leven van mij als eerstejaars geneeskunde student. Ik hoop dat jouw 
studententijd net zo leuk wordt als die van mij!

Wessel,
Student Geneeskunde 1e jaars



P a n I C 2 0 2 2

A E D m i r a b l e

AEDmirable  21 

QUIZ: Welke subCie ben jij?

7. Waar ben jij te vinden op een feestje?
A) Op de dansvloer (2) 
B) In de VIP lounge (4)
C) Ik haal de snackjes! (1)
D) Ik ben onderweg! (3)

Tel je punten op en kom erachter:

Een dag als student
Maandag 28 maart 2022

Het is half 12 ‘s nachts en ik wil net op bed gaan. Op dit moment hoor ik de telefoon over gaan 
van het longtransplantatieteam. Dit betekent dat er een operatie gaat plaatsvinden waar ik 
aanwezig zal moeten zijn. Ik ben al wel wat moe, dus gooi snel 2 koppen koffi  e achterover en 
stap op de fi ets naar het UMCG. 
Het is vier uur later en kan eindelijk weer terug naar huis. Direct duik ik in bed, waar ik nog vijf 
uurtjes slaap kan pakken. Ik moet namelijk alweer opstaan voor een medische communicatie 
training. Ik eet en douche snel voordat ik vertrek, aangezien ik net iets te vaak mijn wekker 
heb gesnoozed. 
Als ik aankom bij de training zie ik dat de andere negen van mijn groep al klaar zitten. 
Iedereen praat nog even met elkaar over het weekend. Daarna beginnen we en hebben we 
het over de beste manier hoe je een patiënt moeilijk nieuws kan brengen. De jongen naast 
mij vertelt dat hij had gewild dat hij dit eerder wist, want hij had dit gister perfect kunnen 
gebruiken in een gesprek met een vriend. 

Het volgende college is pas om drie uur, dus ik ga met een paar anderen even zitten op de 
Grote Markt. Eventjes rusten zodat we weer met volle energie naar het volgende college 
kunnen, want gelijk hierna heb ik van 18-20 tutor. Hier zit je met negen anderen en een 
masterstudent. Op woensdag neem je alle stof van de week door en verdeel je dit onder 
elkaar. Vandaag is het maandag en dat betekent dus dat ieder zijn deel mag presenteren voor 
de groep. Ik heb woensdag gevraagd of ik de fysiologie van de longen mag uitleggen. Ik weet 
namelijk al heel veel hiervan af vanuit de praktijk en het lijkt me leuk voor de groep om de 
leerstof wat meer tot leven voor ze te brengen. 
Tutor is klaar en eindelijk heb ik alle verplichte dingen van de dag afgerond. Ik zie allemaal 
appjes in de groepsapp van mijn commissie (PanIC!!). Het gaat over waar we zullen eten en 
wie er meegaan naar Volonté later op de avond om de dag goed af te sluiten. Ik meld me 
gelijk aan voor het avondeten. Terwijl ik aan het eten ben, merk ik alweer dat ik mee zal gaan 
naar Volonté en het een late avond gaat worden. Er is een groot feest en er zijn allemaal 
vrienden van de studie, maar om drie uur ben ik echt wel moe en ga ik onderweg naar 
huis met een kleine tussenstop voor een broodje döner of een kipburger van ‘de hoek’, de 
bekendste studenten snackbar van de stad!
Dit is een dag in het leven van mij als eerstejaars geneeskunde student. Ik hoop dat jouw 
studententijd net zo leuk wordt als die van mij!

Wessel,
Student Geneeskunde 1e jaars



  22 AEDmirable



AEDmirable      23 



P a n I C 2 0 2 2

A E D m i r a b l e

  24 AEDmirable

M.F.V. Panacea
Voor sommigen bestaat het studentenleven alleen 
uit collegebanken, tutorgroepen en studieboeken.
Studenten die beter kijken zullen echter merken dat 
er in je studiejaren veel meer te halen valt dan een 
diploma! Panacea geeft je de mogelijkheid om te 
ontspannen en sociale contacten op te doen.

Bovendien geeft onze vereniging je de kans om je persoonlijke interesses te ontplooien en je 
te oriënteren buiten je eigen vakgebied.

De Medische Faculteitsvereniging Panacea (M.F.V. Panacea) is opgericht in 1987 en behartigt 
de belangen van geneeskundestudenten in Groningen. Iedereen die de studie geneeskunde 
volgt in Groningen kan daarom ook lid worden van de M.F.V. Panacea. De vereniging, die is 
vernoemd naar de Griekse godin van de remedie, is tegenwoordig gevestigd in de kelder van 
het faculteitsgebouw.

Panacea organiseert een groot aantal verschillende activiteiten. De jaarlijkse introductie voor 
alle eerstejaarsstudenten is hoogstwaarschijnlijk de eerste activiteit waar je mee te maken 
zult krijgen, maar zeker niet de enige! Voorbeelden van andere activiteiten zijn een gala, een 
buitenlandse reis, een symposium, een musical, sportactiviteiten, een carrière avond en nog 
veel meer. Ook houden verschillende groepen studenten zich binnen Panacea bezig met 
onderwijsevaluatie of verdiepen ze zich in onderwerpen die in mindere mate aan bod komen 
tijdens de studie. Zo wordt aandacht besteed aan acute hulpverlening, culturele activiteiten 
of ontwikkelingssamenwerking.

Lidmaatschap van Panacea biedt je vele voordelen, zoals:
• De goedkoopste studieboeken 
• Flinke korting op ander studiemateriaal (stethoscoop, ooglampje en andere instrumenten);
• Gereduceerd of gratis toegang tot alle door Panacea georganiseerde activiteiten;
• Hulp bij je studie (oefententamens, stages via de carrièrepagina, bijles)
• De mogelijkheid om samen met studiegenoten actief te worden in een commissie;
• Sociale contacten, mooie ervaringen en veel plezier!

Hoe word ik actief bij Panacea?
Wanneer je lid bent geworden van Panacea kun je ervoor kiezen om af en toe een leuke 
activiteit te bezoeken en verder alleen te profi teren van de korting op boeken. Maar wat is er 
nou leuker dan actief te worden en zelf allerlei dingen te organiseren? Panacea heeft ruim 30 
commissies die alle activiteiten van de vereniging verzorgen. Er zijn in september sollicitaties 
om zo nieuwe commissies te vormen. Je kunt na de introductieperiode op www.panacea.nl 
aangeven dat je geïnteresseerd bent in het doen van een commissie. Dus heb je zin om naast 
je studie nog iets anders te doen? Spreek dan gerust je mentor, iemand van de PanIC, het 
bestuur of iemand bij de Panaceamiddag aan en houd de promotie in september in de gaten!
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Stichting Sociëteit Villa Volonté

Lieve eerstejaars geneeskundestudenten,

Villa Volonté, sommigen kennen het wellicht wel. Ondertussen komen jullie al bijna 40 jaar bij 
ons langs voor feesten en activiteiten, of natuurlijk een heerlijke borrel na een lange dag stu-
deren. Villa Volonté is de medische faculteitskroeg voor en door studenten van Bewegingswe-
tenschappen, Geneeskunde, Tandheelkunde, Mondzorgkunde, en Farmacie. Lang geleden zat 
de Villa in de gangen van de faculteit, maar sinds begin deze eeuw zijn wij verplaatst naar ons 
prachtige pand aan het Schuitendiep 86. We bestaan uit een groep van ongeveer 70 prachtige 
tappers die elk jaar met een nieuwe lichting wordt aangevuld. Op deze manier houden wij 
met ontzettend veel plezier de kroeg draaiende. In Volonté schenken wij met veel liefde voor 
iedereen die zin heeft een lekker drankje in en we zijn altijd in voor een spelletje of praatje. 
Mocht je nou denken: ik lust ook wel zo’n lekkere ouderwetse goudgele rakker, dan zien we je 
hopelijk snel in onze mooie Villa aan het Schuitendiep! 

Kusjes namens alle tappers,
Silke Plat
h.t. Voorzitter der Stichting Sociëteit Volonté
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Commissies
De Activiteitencommissie: AkCie
De AkCie staat garant voor de organisatie van diverse activiteiten. Voorbeelden zijn een dagje 
Walibi, een liftwedstrijd en uiteraard verschillende themafeesten, zoals “Proud to be Goud”, 
“What would you be without your corona degree” en een fantastisch eindfeest aan het einde 
van het collegejaar “CSI”.

De Almanakcommissie: AlmanakCie
Deze commissie zorgt er ieder jaar weer voor dat er een gratis Almanak uitkomt waarin alle 
Panacealeden staan met naam en pasfoto. Hierdoor is het een prachtig en onmisbaar 
boekwerk voor elke geneeskundestudent. Ook bevat de almanak de vele bijdragen van alle 
commissies van de M.F.V. Panacea, disciplinegroepen, studenten en gastauteurs.

De Benefi et Commissie Oktober: BeCO
De BeCO haalt geld op voor het goede doel doormiddel van verschillende activiteititen. Ook 
organiseert het een van de grootste Panacea-themafeesten en andere leuke activiteiten.

De ‘Bachelorbul, Ouderdag en College Carrousel Commissie’: BOCCie
Ieder jaar komen honderden 4-VWO leerlingen naar Groningen om de medische faculteit te 
leren kennen. Om de scholieren een zo goed mogelijk beeld te geven van de verschillende 
studies organiseert de BOCCie een rondleiding en workshops. Daarnaast organiseert de 
BOCCie ieder jaar de bachelorbul uitreiking en een ouderdag, waarbij de ouders van de 
geneeskundestudenten de faculteit beter leren kennen.

De Buitenlandse Reiscommissie: BRC
Verre reizen met een medisch tintje liggen voor de medische studenten binnen handbereik 
dankzij de BRC. In voorgaande jaren zijn er reizen georganiseerd naar onder andere: Sofi a, 
Zagreb, Bologna, Newcastle, Toscane, Istanbul, Berlijn, Budapest, Krakau, Barcelona, Praag, 
Warschau, Madrid, Valencia, Turijn en Portugal.

De Career Congres Panacea Commissie: CEPCie
De CEPCie organiseert een symposium met allerlei interessante workshops en inspirerende 
sprekers. Op dit symposium zal één onderwerp centraal staan. Onderwerpen die de revue 
gepasseerd zijn in eerdere symposia zijn medische technologie, seks, medische missers en 
medische hulp bij rampen.

De Carrière Commissie: CARCie
Dit jaar is de Carrière Commissie opgericht. Deze commissie zal een aantal carrière-avonden 
organiseren. Hierbij komt een bepaald specialisme binnen de Geneeskunde aan bod; van 
Seksuologie tot Forensische Geneeskunde, je kunt je overal in verdiepen!

De Co-outdagcommissie: Co-out
Deze commissie organiseert een dagje uit voor alle eerstejaars masterstudenten, om hen een 
onvergetelijke dag te geven tussen de coschappen door! 

De Tropengeneeskundecommissie: Tropen
Deze commissie organiseert het keuzeproject “Tropengeneeskunde”. Ieder jaar kiezen veel 
tweedejaarsstudenten voor verdieping in dit deel van de geneeskunde.

De Cultuurcommissie: CuCo
De CuCo organiseert uiteenlopende activiteiten met een cultureel tintje. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een pokertoernooi, een wijnproeverij, oud-Hollandse spelletjesavond en 
een running dinner.

Galabalcommissie: GalaCie
Strak in rokkostuum en baljurk speelt deze commissie het iedere keer weer klaar. Het 
magische galabal wordt elk jaar door deze commissie georganisseerd, met thema’s als 
“Enchanted Forest” en “Ice & Fire”.

De Panaceaband: ‘Hart Geruis’
De M.F.V. Panacea heeft een eigen band die alleen uit geneeskundestudenten bestaat. Deze 
band treedt op tijdens verschillende activiteiten van de M.F.V. Panacea, maar bijvoorbeeld 
ook op feesten en gala’s van andere verenigingen.

Jaarvertegenwoordiging: JV’s
Voor de evaluatie van het onderwijs bestaan er per studiejaar één Jaarvertegenwoordiginge 
die de studenten uit dat jaar vertegenwoordigt. Zij vertegenwoordigen alle vier de 
Learning Communities. Bij de JV kunnen studenten hun op- en aanmerkingen kwijt over 
het onderwijs en de tentamens. Via de JV komt dit terecht bij de verschillende facultaire 
onderwijscommissies en vanzelfsprekend dus ook bij de docenten. Op deze manier 
hebben de studenten veel inspraak in het onderwijs. Daarnaast organiseert elke JV 
onderwijsactiviteiten, zoals een lezing over oorlogsgeneeskunde, het bijwonen van een live 
operatie en een rondleiding door een abortuskliniek.

Medical Aid by Student Help: MASH
Elk jaar zorgt deze commissie voor de inzameling, verpakking, transport en verscheping van 
medische artikelen voor een ziekenhuis in Tanzania.
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Commissies
De Activiteitencommissie: AkCie
De AkCie staat garant voor de organisatie van diverse activiteiten. Voorbeelden zijn een dagje 
Walibi, een liftwedstrijd en uiteraard verschillende themafeesten, zoals “Proud to be Goud”, 
“What would you be without your corona degree” en een fantastisch eindfeest aan het einde 
van het collegejaar “CSI”.

De Almanakcommissie: AlmanakCie
Deze commissie zorgt er ieder jaar weer voor dat er een gratis Almanak uitkomt waarin alle 
Panacealeden staan met naam en pasfoto. Hierdoor is het een prachtig en onmisbaar 
boekwerk voor elke geneeskundestudent. Ook bevat de almanak de vele bijdragen van alle 
commissies van de M.F.V. Panacea, disciplinegroepen, studenten en gastauteurs.

De Benefi et Commissie Oktober: BeCO
De BeCO haalt geld op voor het goede doel doormiddel van verschillende activiteititen. Ook 
organiseert het een van de grootste Panacea-themafeesten en andere leuke activiteiten.

De ‘Bachelorbul, Ouderdag en College Carrousel Commissie’: BOCCie
Ieder jaar komen honderden 4-VWO leerlingen naar Groningen om de medische faculteit te 
leren kennen. Om de scholieren een zo goed mogelijk beeld te geven van de verschillende 
studies organiseert de BOCCie een rondleiding en workshops. Daarnaast organiseert de 
BOCCie ieder jaar de bachelorbul uitreiking en een ouderdag, waarbij de ouders van de 
geneeskundestudenten de faculteit beter leren kennen.

De Buitenlandse Reiscommissie: BRC
Verre reizen met een medisch tintje liggen voor de medische studenten binnen handbereik 
dankzij de BRC. In voorgaande jaren zijn er reizen georganiseerd naar onder andere: Sofi a, 
Zagreb, Bologna, Newcastle, Toscane, Istanbul, Berlijn, Budapest, Krakau, Barcelona, Praag, 
Warschau, Madrid, Valencia, Turijn en Portugal.

De Career Congres Panacea Commissie: CEPCie
De CEPCie organiseert een symposium met allerlei interessante workshops en inspirerende 
sprekers. Op dit symposium zal één onderwerp centraal staan. Onderwerpen die de revue 
gepasseerd zijn in eerdere symposia zijn medische technologie, seks, medische missers en 
medische hulp bij rampen.

De Carrière Commissie: CARCie
Dit jaar is de Carrière Commissie opgericht. Deze commissie zal een aantal carrière-avonden 
organiseren. Hierbij komt een bepaald specialisme binnen de Geneeskunde aan bod; van 
Seksuologie tot Forensische Geneeskunde, je kunt je overal in verdiepen!

De Co-outdagcommissie: Co-out
Deze commissie organiseert een dagje uit voor alle eerstejaars masterstudenten, om hen een 
onvergetelijke dag te geven tussen de coschappen door! 

De Tropengeneeskundecommissie: Tropen
Deze commissie organiseert het keuzeproject “Tropengeneeskunde”. Ieder jaar kiezen veel 
tweedejaarsstudenten voor verdieping in dit deel van de geneeskunde.

De Cultuurcommissie: CuCo
De CuCo organiseert uiteenlopende activiteiten met een cultureel tintje. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een pokertoernooi, een wijnproeverij, oud-Hollandse spelletjesavond en 
een running dinner.

Galabalcommissie: GalaCie
Strak in rokkostuum en baljurk speelt deze commissie het iedere keer weer klaar. Het 
magische galabal wordt elk jaar door deze commissie georganisseerd, met thema’s als 
“Enchanted Forest” en “Ice & Fire”.

De Panaceaband: ‘Hart Geruis’
De M.F.V. Panacea heeft een eigen band die alleen uit geneeskundestudenten bestaat. Deze 
band treedt op tijdens verschillende activiteiten van de M.F.V. Panacea, maar bijvoorbeeld 
ook op feesten en gala’s van andere verenigingen.

Jaarvertegenwoordiging: JV’s
Voor de evaluatie van het onderwijs bestaan er per studiejaar één Jaarvertegenwoordiginge 
die de studenten uit dat jaar vertegenwoordigt. Zij vertegenwoordigen alle vier de 
Learning Communities. Bij de JV kunnen studenten hun op- en aanmerkingen kwijt over 
het onderwijs en de tentamens. Via de JV komt dit terecht bij de verschillende facultaire 
onderwijscommissies en vanzelfsprekend dus ook bij de docenten. Op deze manier 
hebben de studenten veel inspraak in het onderwijs. Daarnaast organiseert elke JV 
onderwijsactiviteiten, zoals een lezing over oorlogsgeneeskunde, het bijwonen van een live 
operatie en een rondleiding door een abortuskliniek.

Medical Aid by Student Help: MASH
Elk jaar zorgt deze commissie voor de inzameling, verpakking, transport en verscheping van 
medische artikelen voor een ziekenhuis in Tanzania.
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De Masterraad jaar 1: MR1
De masterraad is de jaarvertegenwoordiging van de eerstejaars masterstudenten. Deze 
commissie organiseert allerlei verschillende activiteiten (het masterraad symposium, 
maandelijkse borrels voor de masterstudenten, lezingen en cursussen), maar draagt ook hun 
steentje bij in de evaluatie van het onderwijs van hun jaarlaag. 

De Masterraad jaar 3: MR3
De CSO is de jaarvertegenwoordiging van de derdejaars masterstudenten. Zij organiseren ook 
allerlei verschillende activiteiten zoals lezingen, borrels en een co-outdag. Ook deze
 commissie is nauw betrokken bij de evaluatie van het onderwijs van hun jaarlaag.

De Musicalcommissie: MusicalCie
Eens in de twee jaar wordt er een Panaceamusical georganiseerd, met zowel een cast als een 
orkest bestaande uit geneeskundestudenten. In 2019 heeft de musical “Grease” geschitterd in 
de Stadsschouwburg voor meer dan 1100 bezoekers. Komend jaar zal de nieuwe commissie 
gevormd worden die de volgende musical uit mag kiezen.

De PanEssay
De PanEssay is het verenigingsblad van de M.F.V. Panacea, dat vier keer per jaar verschijnt. Ze 
hebben ook een website, waar allerlei grappige en interessante artikelen op te vinden zijn. 
Vrijwel alle stukken worden voor en door studenten geschreven. Onderwerpen zijn onder 
andere Panacea-activiteiten, het onderwijs, de gezondheidszorg en allerlei ingezonden 
artikelen.

De Panacea Fotocommissie: Pan-F
Bij alle activiteiten van de M.F.V. Panacea worden foto’s gemaakt door de Pan-F. De foto’s 
kunnen worden bekeken op de website van de M.F.V. Panacea. De Pan-F verzorgt ook de 
meeste foto’s in de PanEssay en de almanak.

De Panacea Introductiecommissie: PanIC
De PanIC verzorgt ieder jaar de introductie voor de nieuwe eerstejaars. Deze commissie 
bestaat altijd uit zestien eerstejaarsstudenten van het vorige jaar. Tijdens de introductie zorgt 
de PanIC ervoor dat de nieuwe studenten zich thuis gaan voelen in de faculteit en bij de M.F.V. 
Panacea.

Pre-Master Geneeskunde Commissie: PMG-Cie
De PMG-Cie organiseert activiteiten voor de Pre-masterstudenten. Naast borrels organiseert 
deze commissie ieder jaar een onderwijsactiviteit, zoals een workshop intuberen, en een 
eindactiviteit om het jaar gezamenlijk af te sluiten.

De Sportcommissie: SpoCo
Deze commissie organiseert diverse sportieve activiteiten. De ski-reis, het 
beachvolleybaltoernooi en deelname aan de Batavierenrace zijn jaarlijks terugkerende 
activiteiten. Ook worden verschillende activiteiten zoals schaatsen, paintballen en een 
voetbaltoernooi georganiseerd.
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De Masterraad jaar 1: MR1
De masterraad is de jaarvertegenwoordiging van de eerstejaars masterstudenten. Deze 
commissie organiseert allerlei verschillende activiteiten (het masterraad symposium, 
maandelijkse borrels voor de masterstudenten, lezingen en cursussen), maar draagt ook hun 
steentje bij in de evaluatie van het onderwijs van hun jaarlaag. 

De Masterraad jaar 3: MR3
De CSO is de jaarvertegenwoordiging van de derdejaars masterstudenten. Zij organiseren ook 
allerlei verschillende activiteiten zoals lezingen, borrels en een co-outdag. Ook deze
 commissie is nauw betrokken bij de evaluatie van het onderwijs van hun jaarlaag.

De Musicalcommissie: MusicalCie
Eens in de twee jaar wordt er een Panaceamusical georganiseerd, met zowel een cast als een 
orkest bestaande uit geneeskundestudenten. In 2019 heeft de musical “Grease” geschitterd in 
de Stadsschouwburg voor meer dan 1100 bezoekers. Komend jaar zal de nieuwe commissie 
gevormd worden die de volgende musical uit mag kiezen.

De PanEssay
De PanEssay is het verenigingsblad van de M.F.V. Panacea, dat vier keer per jaar verschijnt. Ze 
hebben ook een website, waar allerlei grappige en interessante artikelen op te vinden zijn. 
Vrijwel alle stukken worden voor en door studenten geschreven. Onderwerpen zijn onder 
andere Panacea-activiteiten, het onderwijs, de gezondheidszorg en allerlei ingezonden 
artikelen.

De Panacea Fotocommissie: Pan-F
Bij alle activiteiten van de M.F.V. Panacea worden foto’s gemaakt door de Pan-F. De foto’s 
kunnen worden bekeken op de website van de M.F.V. Panacea. De Pan-F verzorgt ook de 
meeste foto’s in de PanEssay en de almanak.

De Panacea Introductiecommissie: PanIC
De PanIC verzorgt ieder jaar de introductie voor de nieuwe eerstejaars. Deze commissie 
bestaat altijd uit zestien eerstejaarsstudenten van het vorige jaar. Tijdens de introductie zorgt 
de PanIC ervoor dat de nieuwe studenten zich thuis gaan voelen in de faculteit en bij de M.F.V. 
Panacea.

Pre-Master Geneeskunde Commissie: PMG-Cie
De PMG-Cie organiseert activiteiten voor de Pre-masterstudenten. Naast borrels organiseert 
deze commissie ieder jaar een onderwijsactiviteit, zoals een workshop intuberen, en een 
eindactiviteit om het jaar gezamenlijk af te sluiten.

De Sportcommissie: SpoCo
Deze commissie organiseert diverse sportieve activiteiten. De ski-reis, het 
beachvolleybaltoernooi en deelname aan de Batavierenrace zijn jaarlijks terugkerende 
activiteiten. Ook worden verschillende activiteiten zoals schaatsen, paintballen en een 
voetbaltoernooi georganiseerd.
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Andere stichtingen & organisaties

Foundation Medical Interfaculty Congress (MIC)
Samen met de andere medische faculteitsverenigingen in Nederland hebben studenten 
van de M.F.V. Panacea zitting in de organisatie van een groot landelijk congres voor alle 
geneeskundestudenten. Zeer succesvolle edities hadden thema’s als: The Sky is the Limit, 
Medische Taboes en One Dollar vs. A Millon. 

Stichting MEgala
Stichting MEgala organiseert eens in de twee jaar een groot benefi et-gala voor alle 
studenten geneeskunde in heel Nederland. Naast het vieren van een prachtig feest, 
wordt er ook zo veel mogelijk geld in gezameld voor een gekozen goed doel. 

Summer Schools
Elk jaar wordt in de zomervakantie een aantal Summer Schools georganiseerd. Deze 
cursussen hebben als doelgroep enerzijds studenten uit binnen- en buitenland, 
anderzijds postdoctoraal studenten en artsen. De Summer Schools van 2021 zullen 
online plaatsvinden.

International Student Congress of Medical Sciences (ISCOMS)
Dit is een internationaal congres dat in het teken staat van wetenschappelijk onderzoek. 
Studenten krijgen de mogelijkheid om gedurende deze dagen het door hen verrichte 
onderzoek te presenteren aan medestudenten door middel van een voordracht, 
abstract of een poster. Ook is het mogelijk om in contact te komen met diverse 
onderzoeksscholen als je zelf een onderzoek wilt gaan doen.

Progressief Medicijnen (ProMed)
ProMed is het overkoepelende belangenbehartigingsorgaan van geneeskundestudenten 
van de Rijksuniversiteit Groningen waarbinnen studenten van verschillende 
onderwijscommissies vergaderen over ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Programma introductie
Het programma is onder voorbehoud, tijden kunnen afwijken

Vrijdag 2 september: 
1e Facultaire Introdag
Faculteitsgebouw, 
Antonius Deusinglaan 1
Gebouw 3219
Vergeet je ID kaart niet!

8:45 -                Na-inschrijving
9:15                  
10:30                PanIC introductie
10:45                Presentatie bestuur 
11:00                Prof. van Lammeren
11:25                Prof. Nieuwland
11:55                ABN AMRO
12:10                Lunch
13:00                Panacea middag
16:50                Afsluiting 
17.20                Jaarfoto
18.30 -              BBQ
21:00
22:30 -              Verleidingsfeest
03:00               

Duurzame zorg:
9:15-9:30         Inschrijving

Innovatieve geneeskunde:
9:30-9:45          Inschrijving

Intramurale zorg:
9:45-10:00        Inschrijving

3, 4 en 5 september:
AEDmirabel introductiekamp
Vergeet je fi ets en bagage niet! 
10.45                 Vertrek vanaf de Medische
                           Faculteit

Maandag 5 september:
Terugkomst van kamp aan het begin van 
de middag.
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Andere stichtingen & organisaties

Foundation Medical Interfaculty Congress (MIC)
Samen met de andere medische faculteitsverenigingen in Nederland hebben studenten 
van de M.F.V. Panacea zitting in de organisatie van een groot landelijk congres voor alle 
geneeskundestudenten. Zeer succesvolle edities hadden thema’s als: The Sky is the Limit, 
Medische Taboes en One Dollar vs. A Millon. 

Stichting MEgala
Stichting MEgala organiseert eens in de twee jaar een groot benefi et-gala voor alle 
studenten geneeskunde in heel Nederland. Naast het vieren van een prachtig feest, 
wordt er ook zo veel mogelijk geld in gezameld voor een gekozen goed doel. 

Summer Schools
Elk jaar wordt in de zomervakantie een aantal Summer Schools georganiseerd. Deze 
cursussen hebben als doelgroep enerzijds studenten uit binnen- en buitenland, 
anderzijds postdoctoraal studenten en artsen. De Summer Schools van 2021 zullen 
online plaatsvinden.

International Student Congress of Medical Sciences (ISCOMS)
Dit is een internationaal congres dat in het teken staat van wetenschappelijk onderzoek. 
Studenten krijgen de mogelijkheid om gedurende deze dagen het door hen verrichte 
onderzoek te presenteren aan medestudenten door middel van een voordracht, 
abstract of een poster. Ook is het mogelijk om in contact te komen met diverse 
onderzoeksscholen als je zelf een onderzoek wilt gaan doen.

Progressief Medicijnen (ProMed)
ProMed is het overkoepelende belangenbehartigingsorgaan van geneeskundestudenten 
van de Rijksuniversiteit Groningen waarbinnen studenten van verschillende 
onderwijscommissies vergaderen over ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Programma introductie
Het programma is onder voorbehoud, tijden kunnen afwijken

Vrijdag 2 september: 
1e Facultaire Introdag
Faculteitsgebouw, 
Antonius Deusinglaan 1
Gebouw 3219
Vergeet je ID kaart niet!

8:45 -                Na-inschrijving
9:15                  
10:30                PanIC introductie
10:45                Presentatie bestuur 
11:00                Prof. van Lammeren
11:25                Prof. Nieuwland
11:55                ABN AMRO
12:10                Lunch
13:00                Panacea middag
16:50                Afsluiting 
17.20                Jaarfoto
18.30 -              BBQ
21:00
22:30 -              Verleidingsfeest
03:00               

Duurzame zorg:
9:15-9:30         Inschrijving

Innovatieve geneeskunde:
9:30-9:45          Inschrijving

Intramurale zorg:
9:45-10:00        Inschrijving

3, 4 en 5 september:
AEDmirabel introductiekamp
Vergeet je fi ets en bagage niet! 
10.45                 Vertrek vanaf de Medische
                           Faculteit

Maandag 5 september:
Terugkomst van kamp aan het begin van 
de middag.

Dinsdag 6 september: 
2e Facultaire Introductiedag
Faculteitsgebouw, 
Antonius Deusinglaan 1

9:00                    Sprekers medische faculteit
11:15                  Lunch
12:00 -                Discipline carrousel
14:00                 
15:00 -                Patiëntcollege
16:00

Duurzame zorg:  
Blauwe zaal
9:00 -                 Sprekers medische
10:00                 faculteit

Innovatieve geneeskunde:
Rode zaal
9:00 -                 Sprekers medische
10:00                 faculteit

Intramurale zorg: 
Blauwe zaal
10:15 -                 Sprekers medische 
11:15                    faculteit
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Informatie introductie

Boeken
Het is mogelijk om je boeken via  
www.panacea.nl te bestellen. Betaling geschiedt 
volledig via de site en de boeken zullen 
vervolgens thuisgestuurd worden. Mocht je 
tegen moeilijkheden aanlopen, kun je donderdag 
1 september vanaf 13:00 uur met hulp van het 
bestuur boeken bestellen op de faculteit. Mocht 
je dit willen dan kun je je aanmelden door een 
mail te sturen naar bestuur@panacea.nl. Je zult 
vervolgens een mail ontvangen met het tijdstip 
wanneer je waar wordt verwacht. 

Denk er wel aan dat je je pinpas en reader  
meeneemt en zorg voor voldoende saldo op je 
rekening. In de bijgevoegde brief vind je meer 
informatie over het bestellen van je boeken.

Labjas
In het eerste blok heb je al een labjas nodig. 
Deze kun je via de website bestellen. Op 
donderdag 1 september kun je de labjas ophalen 
bij de faculteit in de Panaceakelder, Antonius 
Deusinglaan 1. Dit gaat via onderstaande 
planning: 

Tijden:
10:00-10:45                                    Achternaam A -E
10:45-11:30                                    Achternaam F - J
11:30-12:15                                    Achternaam K - O
12:15-13:00                                    Achternaam P - T
13:00-13:30                                    Achternaam U - Z

Je bent verplicht om een labjas te dragen tijdens 
diverse practica (in de snijzaal bijvoorbeeld) 
tijdens je studie, dus zorg ervoor dat je er een 
hebt!

Belangrijke punten
De inschrijving voor de AEDmirabele introductie 
sluit op woensdag 31 augustus 18:00 uur! Wees 
er dus op tijd bij en vergeet niet om je Sepa 
formulier en één pasfoto op te sturen!

Het is handig dat je tijdens de introductie een 
slaapplaats in Groningen hebt. Dit scheelt je 
een hoop reistijd als je nog geen kamer hebt. 
Bovendien hoef je dan geen onderdelen te 
missen. Er worden slaapplekken aangeboden 
door mentoren. Bij de inschrijving op de site kun 
je aangeven of je hier interesse in hebt. 

Wanneer je je aanmeldt voor de introductie, kun 
je een vakje aanvinken om mee te gaan met de 
BBQ op de eerste facultaire introductiedag.

Tijdens het introductiekamp zullen er o.a. 
broodjes en drankjes verkocht worden.  Zorg dus 
dat je contant geld en een pinpas meeneemt, 
er kan op het kamp niet worden gepind bij de 
snackbar!

Na-inschrijving
Tijdens de eerste facultaire introductiedag op 
2 september om 8:45 zal de na-inschrijving 
plaatsvinden voor mensen die zich niet via 
internet hebben kunnen aanmelden. Deze 
inschrijving vindt plaats in het faculteitsgebouw 
aan de Antonius Deusinglaan 1.

Je kunt je hier opgeven voor de hele introductie 
(inclusief kamp) of alleen voor de facultaire 
introductie. 

Mochten er klachten zijn over het kamp, dan 
kan er contact opgenomen worden met de 
klachtencommissie van Panacea. Deze kan bereikt 
worden via bestuur@panacea.nl

Introductiekamp
Tussen de twee facultaire dagen 
vindt het AEDmirabele introduc-
tiekamp plaats! Op zaterdag 3 
september gaan we een AEDmi-
rabele fi etstocht maken naar het 
Drentse Ellertshaar om vervol-
gens op maandag 5 september 
terug keren naar Groningen. 
Tijdens dit super leuke kamp kun 
jij je medestudenten beter leren 
kennen, meedoen aan allerlei  
AEDmirabele activiteiten en 
natuurlijk lekker feesten. De prijs 
voor het AEDmirabele kamp en 
de facultaire introdagen zal rond 
de 60 euro zijn en de prijs voor 
alleen de facultaire introdagen is 
15 euro.

Ons kamp zal plaatsvinden na de 
introductie van de studentenver-
enigingen dus iedereen kan mee. 
Het kamp is bovendien absoluut 
geen ontgroening!

De locatie van het introkamp:
Groepsaccomodatie ‘’Klonie’’
Ellertsweg 4
9535 TA Ellertshaar

Telefoonnummer
Groepsaccomodatie “Klonie” voor 
noodgevallen:
0599-287325

Het programma blijft nog even 
geheim, dus laat je verrassen!
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Stempel from partyshop ‘Confetti’
Informatie introductie

Belangrijke punten
De inschrijving voor de AEDmirabele introductie 
sluit op woensdag 31 augustus 18:00 uur! Wees 
er dus op tijd bij en vergeet niet om je Sepa 
formulier en één pasfoto op te sturen!

Het is handig dat je tijdens de introductie een 
slaapplaats in Groningen hebt. Dit scheelt je 
een hoop reistijd als je nog geen kamer hebt. 
Bovendien hoef je dan geen onderdelen te 
missen. Er worden slaapplekken aangeboden 
door mentoren. Bij de inschrijving op de site kun 
je aangeven of je hier interesse in hebt. 

Wanneer je je aanmeldt voor de introductie, kun 
je een vakje aanvinken om mee te gaan met de 
BBQ op de eerste facultaire introductiedag.

Tijdens het introductiekamp zullen er o.a. 
broodjes en drankjes verkocht worden.  Zorg dus 
dat je contant geld en een pinpas meeneemt, 
er kan op het kamp niet worden gepind bij de 
snackbar!

Na-inschrijving
Tijdens de eerste facultaire introductiedag op 
2 september om 8:45 zal de na-inschrijving 
plaatsvinden voor mensen die zich niet via 
internet hebben kunnen aanmelden. Deze 
inschrijving vindt plaats in het faculteitsgebouw 
aan de Antonius Deusinglaan 1.

Je kunt je hier opgeven voor de hele introductie 
(inclusief kamp) of alleen voor de facultaire 
introductie. 

Mochten er klachten zijn over het kamp, dan 
kan er contact opgenomen worden met de 
klachtencommissie van Panacea. Deze kan bereikt 
worden via bestuur@panacea.nl

Introductiekamp
Tussen de twee facultaire dagen 
vindt het AEDmirabele introduc-
tiekamp plaats! Op zaterdag 3 
september gaan we een AEDmi-
rabele fi etstocht maken naar het 
Drentse Ellertshaar om vervol-
gens op maandag 5 september 
terug keren naar Groningen. 
Tijdens dit super leuke kamp kun 
jij je medestudenten beter leren 
kennen, meedoen aan allerlei  
AEDmirabele activiteiten en 
natuurlijk lekker feesten. De prijs 
voor het AEDmirabele kamp en 
de facultaire introdagen zal rond 
de 60 euro zijn en de prijs voor 
alleen de facultaire introdagen is 
15 euro.

Ons kamp zal plaatsvinden na de 
introductie van de studentenver-
enigingen dus iedereen kan mee. 
Het kamp is bovendien absoluut 
geen ontgroening!

De locatie van het introkamp:
Groepsaccomodatie ‘’Klonie’’
Ellertsweg 4
9535 TA Ellertshaar

Telefoonnummer
Groepsaccomodatie “Klonie” voor 
noodgevallen:
0599-287325

Het programma blijft nog even 
geheim, dus laat je verrassen!

Paklijst
□ Een goed werkende fi ets
□ Contant geld voor de snackbar (Deze heeft namelijk 

geen pinautomaat)
□ Label voor je tas met naam, adres en telefoonnum-

mer;
□ Identiteitsbewijs, pinpas + zorgpas
□ Slaapzak, kussen en hoeslaken
□ Handdoek(en)
□ Zwemkleding en slippers
□ (Warme) kleding die vies mag worden
□ Regenkleding (voor op de fi ets)
□ Toiletspullen
□ Evt. medicijnen
□ Wc-papier
□ Zonnebrandcrème
□ Beker, bord en bestek
□ Theedoek
□ Zaklamp
□ Lunchpakket voor de eerste dag van het                       

introductiekamp
□ Een outfi t voor het themafeest (Welke te koop is bij 

Confetti!)

Niet meer dan één tas per persoon is toegestaan. Deze tas 
wordt vervoerd met de bus. 

In de avond is de snackbar van de accomodatie open van 
10 uur  ‘s avonds tot 2 uur  ‘s nachts. 

Indien jullie nog vragen hebben over de fi etstocht naar 
kamp of andere zaken kunnen jullie ons mailen naar het 
mailadres: panic@panacea.nl 

Dit AEDmirabele kamp mag je zeker niet missen, zorg er 
dus voor dat je je aanmeldt.

We wensen jullie nog een AEDmirabele zomervakantie en 
zien jullie graag op 2 september!
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Laat je hart sneller kloppen!


