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OPEN AANBOD
Najaar 2020

Ben je als hulpverlener betrokken bij het verzorgen van 
personen met cardiologische problemen en wens je 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.

Tijdstip: 13 - 16 uur

Locatie: Campus LiZa

Inschrijven & contactpersoon: navormingen@ucll.be

DINSDAG 8 SEPTEMBER 2020

De COVID-19 pandemie bracht een aantal aandachtspunten 
en kwetsbaarheden aan het licht in de zwaar getroffen 
residentiële zorginstellingen. Met dit vormingsaanbod wensen 
we meer bewustwording te creëren omtrent infectiepreventie 
en – controle, kwaliteit van zorg en bewonersveiligheid in 
residentiële zorginstellingen voor mensen met een psychisch 
probleem of een beperking en kwetsbare kinderen of jongeren.

Tijdstip: 13 - 16 uur

Locatie: Campus LiZa

Inschrijven & contactpersoon: navormingen@ucll.be

DINSDAG 6 OKTOBER 2020

UROLOGISCHE PROBLEMEN 

BIJ DE OUDERE ZORGVRAGER

Diverse urologische problemen komen voor bij ouderen. 
Tijdens deze interactieve nascholing is er uitgebreid aandacht 
voor urologische klachten bij ouderen. In het eerste deel 
komen onder meer diagnostiek en behandeling van veel 
voorkomende problemen aan bod. Naast interactie ga je na de 
pauze in kleinere groepen aan de slag om je vragen, ervaringen 
en de organisatie van zorg bij urologische problemen in ieders 
specifieke zorgcontext uitvoerig te delen en bespreken.

Tijdstip: 13 - 16 uur

Locatie: Campus LiZa

Inschrijven: ramona.vandermaesen@verpleegopleiding-genk.be

Contactpersoon: kathleen.lemmens@verpleegopleiding-genk.be

DINSDAG 8 DECEMBER 2020

LiZa is het 
samenwerkingsverband 

tussen HBO Verpleegkunde Genk, 
Hogeschool UC Leuven Limburg en 

het Ziekenhuis Oost-Limburg. Samen 
geven we vorm aan de kwalitatieve 

zorg van morgen.Vanuit onze 
samenwerking organiseren we 
volgende vormingssessies voor 

zorgprofessionals.

End of life care omvat de zorgverlening voor zorgvragers 
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 
zorgvrager/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, omtrent zorgen bij het levenseinde, komt 
aan bod.

Tijdstip: 9 - 12 uur

Locatie: Ziekenhuis Oost-Limburg

Inschrijven & contactpersoon: sylvain.haekens@zol.be

DINSDAG 27 OKTOBER 2020

PRAKTISCHE INFO

Indien je nu reeds wenst in te schrijven kan dit door een mailtje te sturen naar bovenvermeld mailadres met vermelding van je  
naam, voornaam, functie en instelling waar je werkzaam bent/studeert. Enkele weken voor aanvang van iedere studievoor – of 
namiddag ontvang je een flyer met het gedetailleerd programma en de inschrijflink. ZOL medewerkers schrijven steeds in via  
de vormingskalender op het ZOLnet. 
Een vormingssessie gaat pas door indien er minstens 15 externe deelnemers zijn. (Het maximum aantal deelnemers bedraagt 50.)
Indien een vormingssessie (omwille van bijvoorbeeld Corona perikelen) niet life kan doorgaan zal getracht worden
om een online alternatief voor te stellen.

Prijs:  LiZa medewerkers  (en studenten): gratis 

Overige: €45

INFECTIEPREVENTIE EN -CONTROLE
IN RESIDENTIËLE ZORGINSTELLINGEN 

CARDIO: BACK TO BASICS END OF LIFE CARE




