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Limburgse Zorgacademie

De Limburgse Zorgacademie (LiZa) staat voor samenwerking vanuit onderwijs, onderzoek
en werkveld voor kwalitatieve zorg. Vanuit deze samenwerking organiseren we volgende
vormingssessies voor zorgprofessionals in de brede betekenis van het woord.

Contactpersoon: anja.swennen@
verpleegopleiding-genk.be

Dinsdag 24 september 2019
Stomazorg: handen uit de mouwen!
Tijdstip: 13u00 – 16u00
Locatie: Ziekenhuis Oost – Limburg
Inschrijven & contactpersoon:
sylvain.haekens@zol.be
Ziekte of afwijking van het darmstelsel maakt
het soms noodzakelijk een stoma te plaatsen.
Een stoma wordt aangelegd als de stoelgang
het lichaam niet meer langs de natuurlijke weg
kan verlaten. Tijdens deze studienamiddag
wordt zeer beknopt ingegaan op de anatomie,
fysiologie en pathologie van het maagdarmstelsel. De focus ligt op basis verpleegkundige stomazorg en op het samen bespreken van diverse
probleemsituaties zoals bijvoorbeeld huidproblemen … Tijdens deze praktische en interactieve
studienamiddag zal via workshops stilgestaan
worden bij deze problematiek

Dinsdag 5 november 2019
Inhalatietherapie
Tijdstip: 09u00 – 12u00
Locatie: Limburgse Zorgacademie
Inschrijven: ramona.vandermaesen@
verpleegopleiding-genk.be

UC LEUVEN-LIMBURG

Geraak je buiten adem als je denkt aan: turbohaler,
discus, aerochamber,... Wil je nieuwe innovatieve
technieken zien omtrent zuurstof? Kom dan zeker
naar de vorming in verband met inhalatie -en
zuurstoftherapie. Ontdek bij ons via interactieve
workshops de verpleegkundige aandachtspunten
en educatie van jouw zorgvrager.

Dinsdag 17 december 2019
Cardio: back to basics
Tijdstip: 09u00 – 12u00
Locatie: Limburgse Zorgacademie
Inschrijven: marierose.rouffa@ucll.be
Contactpersoon: sandra.martin@ucll.be
Ben je als hulpverlener betrokken bij het verzorgen van personen met cardiologische problemen
en wens je bij te scholen? Tijdens de vorming
‘Back to basics’ bieden we verschillende basistopics aan om je kennis en vaardigheden tot de
cardiologie aan te scherpen. Wens je meer gespecialiseerde cardiologische topics, raden we je
aan een module van het postgraduaat hartfalen
(UCLL) te volgen.

HBO VERPLEEGKUNDE GENK

ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

Vrijdag 31 januari 2020

Contactpersoon: sandra.martin@ucll.be

Kundig omgaan met onmacht
Tijdstip: 9u30 -12u30

In deze vorming gaan wij in op de multiculturaliteit van de zorg, de zorgvrager en de zorgverstrekker. Eerst wordt achtergrondinformatie gegeven over multiculturaliteit in de zorg in België.
Daarna gaan we in op een aantal knelpunten en
wat dit betekent voor de zorg en de zorgrelatie.

Locatie: Limburgse Zorgacademie
Inschrijven: marierose.rouffa@ucll.be
Contactpersoon: sandra.martin@ucll.be
Het respectboek voor de zorg: Kundig omgaan
met onmacht van Pieter Loncke, Thomas Raemdonck en Geert Capoen is een must voor elke
hulpverlener die respectvol wil omgaan met
zorgvragers. De auteurs gaan samen met Simon
Godecharle, coördinator gezondheidsethiek van
de groep Emmaüs vzw, in workshops aan de
slag met ethische zorgthema’s.

End of life care
Tijdstip: 09u00 – 12u00
Locatie: Ziekenhuis Oost - Limburg
Inschrijven & contactpersoon: sylvain.haekens@
zol.be
End of life care omvat de zorgverlening voor
patiënten die in de laatste maanden of jaren van
hun leven zijn. Zorg rondom het levenseinde
vereist een reeks tijdsgebonden beslissingen in
het kader van de levenskwaliteit van de patiënt,
waaronder vragen over de medische en verpleegkundige zorgverlening, euthanasie, palliatieve sedatie, patiëntenautonomie …
Tijdens deze praktische en interactieve studiedag
zal via workshops stilgestaan worden bij deze
thema’s. Maar ook de juridische kant komt, omtrent zorgen bij het levenseinde, komt aan bod.

Multiculturaliteit in de zorg
Tijdstip: 13u00 – 16u00
Locatie: Limburgse Zorgacademie

Urologische problemen bij de oudere
zorgvrager
Tijdstip: 09u00 – 12u00
Locatie: Limburgse Zorgacademie
Inschrijven: ramona.vandermaesen
@verpleegopleiding-genk.be
Contactpersoon: anja.swennen
@verpleegopleiding-genk.be

Dinsdag 24 maart 2020

Dinsdag 5 mei 2020

Dinsdag 9 juni 2020

Veel urologische problemen komen vooral voor
bij ouderen en kunnen vele gevolgen hebben.
Aan de hand van casuïstiek komen verschillende
onderwerpen aan bod. Kennis, ziektebeelden,
ervaring en de organisatie van zorg bij een urologische patiënt worden uitvoerig besproken.

praktische info
Prijs: €45
LiZa-medewerkers: gratis
Indien u nu reeds wenst in te schrijven kan dit
door een mailtje te sturen naar bovenvermeld
mailadres met vermelding van uw naam, voornaam, functie en instelling waar uw werkzaam
bent/studeert.
Enkele weken voor aanvang van iedere studievoor – of namiddag ontvangt u een flyer
met het gedetailleerd programma en de
inschrijflink. ZOL medewerkers schrijven steeds
in via de vormingskalender op het ZOLnet.

Inschrijven: marierose.rouffa@ucll.be
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