Betreft: Ouderdag 17 februari 2018
Leiden, 5 december 2017
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Sinds enige tijd studeert uw zoon of dochter Bio-Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit
Leiden. Een erg mooie en gevarieerde opleiding waar alle facetten van het geneesmiddelenonderzoek aan
bod komen tijdens colleges en verschillende practica.
Bij deze opleiding hoort ook de Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius”. Deze
studievereniging verzorgt onder andere de korting op boeken die nodig zijn in de bachelorfase van de
studie. Hiernaast is de vereniging studieondersteunend door middel van het organiseren van lezingen,
excursies en symposia. Voor de nodige ontspanning naast de studie zijn er ook diverse borrels,
activiteiten (op zowel sportief als op cultureel gebied) en feesten.
Een andere activiteit die „Aesculapius” organiseert, is de Ouderdag. Dit is een evenement dat jaarlijks
georganiseerd wordt en bedoeld is om u, als ouder(s) en/of verzorger(s), ook kennis te laten maken met
de studie en de studievereniging van uw zoon of dochter. Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor de
aankomende Ouderdag.
De Ouderdag zal plaatsvinden op zaterdag 17 februari 2018. De deuren van het Huygens, gelegen aan
de Niels Bohrweg 2 te Leiden (in de bijlage vindt u een routebeschrijving), gaan open om 10:15 uur voor
ontvangst met een kop koffie of thee. Om 11:00 uur stipt zal het programma beginnen. De dag wordt
rond 16:00 uur afgesloten met een borrel.
Tijdens deze dag zal de studieadviseur vertellen wat de studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen
precies inhoudt en zal de praeses, ofwel voorzitter, van L.P.S.V. „Aesculapius” wat meer vertellen over wat
de vereniging doet op het gebied van studie en ontspanning. Er zal ook een kort college gegeven worden
door professor IJzerman over het effect van cafeïne (koffie), zodat u de sfeer van een college volgen kunt
meemaken. De rest van de dag zal gevuld worden met rondleidingen over de vakgroepen van het Leiden
Academic Centre for Drug Research (LACDR), het onderzoekscentrum dat het onderwijs van de opleiding
verzorgt. Het LACDR heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar geneesmiddelen. Dit centrum is
ingedeeld in verschillende vakgroepen die ieder een ander facet van het geneesmiddelonderzoek
behandelt. Zo is er een vakgroep die onderzoek doet naar aderverkalking en weer een andere vakgroep
doet onderzoek naar geneesmiddelenresistentie. De vakgroepen zijn niet allemaal even groot en daarom
wordt u gevraagd een keuze te maken tussen de verschillende vakgroepen die beschreven staan in de
bijlage.
Bij deze dag zijn een lunch en een borrel inbegrepen. U kunt begrijpen dat er daarom kosten zijn
verbonden aan de inschrijving. Deze kosten zijn €5,- per persoon (ook voor de student, mits deze
meegaat). Wij verzoeken u vriendelijk het bijgevoegde machtigingsformulier in te vullen en te retourneren
via de mail of post vóór 9 februari. Als u andere familieleden kent die graag kennis willen maken met de
opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen, zijn deze uiteraard ook van harte welkom op de Ouderdag
mits er genoeg plek is.
Wij hopen u te mogen ontmoeten op zaterdag 17 februari 2018 en vóór vrijdag 9 februari 2018 uw
inschrijving te mogen ontvangen!
Met vriendelijke groet,
Namens het 132e bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius” ‘Bouwnce’,
Manon Wauters
h.t. ab-actis aesculapii

