
OPEN AANBOD
Najaar 2021

Tijdens deze interactieve namiddag is er in het eerste deel 
aandacht voor het opfrissen van je urologische kennis. Na de 
pauze ga je aan de slag met de praktische vaardigheden. Welke 
nieuwe materialen zijn er op de markt? Waar loop je tegenaan 
in de praktijk? Tijd om samen te brainstormen vanuit ieders 
specifieke zorgcontext.

Tijdstip: 13 - 16 uur

Locatie: Limburgse Zorgacademie

Inschrijven: ramona.vandermaesen@verpleegopleiding-genk.be

Contactpersoon: kathleen.lemmens@verpleegopleiding-genk.be

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2021

Centrale katheters zijn een belangrijke toegangspoort bij 
het (langdurig) toedienen van intraveneuze medicatie, zoals 
antibiotica en chemotherapie. De laatste jaren merken we een 
sterke toename van perifeer ingebrachte centrale katheters 
(PICC) bij personen met een zorg- of ondersteuningsnood in 
ziekenhuizen, residentiële zorginstellingen en thuiszorg. Elke 
intraveneuze toegang heeft zijn specifieke aandachtspunten 
en complicaties. Deze navorming legt de nadruk op de 
verschillende centrale toegangswegen (acute CVK, poort, 
PICC, getunnelde CPK), complicaties en aandachtspunten. 
Hierbij wordt aandacht gegeven aan zowel een theoretisch 
gedeelte als een practicum met instructie en oefeningen.

Tijdstip: 13 - 16 uur

Locatie: Limburgse Zorgacademie

Inschrijven: navormingen@ucll.be

Contactpersoon: frieda.corstjens@ucll.be

DONDERDAG 28 OKTOBER 2021

COPD EN HARTFALEN

COPD en hartfalen zijn chronisch progressieve ziekten die 
elkaar in negatieve zin kunnen versterken. Zowel COPD 
als hartfalen komt bij ouderen veel voor en de prevalentie 
onder 65-plussers is voor beide aandoeningen 10–15%. 
Kortademigheid is een kernsymptoom voor beide ziekten. 
Piepende ademhaling en hoesten komen ook bij hartfalen voor, 
terwijl verminderde inspanningstolerantie en vermoeidheid 
ook veelgehoorde symptomen zijn bij patiënten met COPD. 
Er is veel overlap tussen hartfalen en COPD wat betreft 
diagnostiek, etiologie, prognose en behandeling. Ondanks 
de grote overlap in het klinisch beeld, zijn er toch een aantal 
typische kenmerken waar de verpleegkundige oog voor moet 
hebben. In deze navorming staan we hierbij stil.

Tijdstip: 13 - 16 uur

Locatie: Limburgse Zorgacademie

Inschrijven: ramona.vandermaesen@verpleegopleiding-genk.be

Contactpersoon: kathleen.lemmens@verpleegopleiding-genk.be

DONDERDAG 9 DECEMBER 2021

De Limburgse Zorgacademie 
(LiZa) staat voor kwalitatieve zorg 
door samenwerking met onderwijs, 

onderzoek en werkveld. Vanuit 
deze samenwerking organiseren 

we volgende vormingssessies voor 
zorgprofessionals in de brede 

betekenis van het woord.

Leg je een jonge baby regelmatig eens wakker op de buik? 
Wat is de rol als zorgverlener in de motorische ontwikkeling 
van jonge baby’s? Met dit vormingsaanbod wensen we 
meer bewustwording te creëren bij zorgverleners omtrent 
een afplatting van het hoofd, voorkeurshouding en/of een 
vertraagde motorische ontwikkeling bij jonge baby’s. Via tips en 
tricks willen we jullie wegwijs maken in deze problematiek. 

Tijdstip: 19 - 21 uur

Locatie: aula Ziekenhuis Oost-Limburg & online

Inschrijven: nele.lenaerts@zol.be

Contactpersoon: chaja.devriendt@zol.be

WOENSDAG 17 NOVEMBER 2021

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.
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 een opflakkering van het covid-19 virus) niet live kan doorgaan zal getracht 
worden om een online alternatief voor te stellen.

Prijs:  LiZa medewerkers  (en studenten): gratis 

Overige: €45

PICC- EN CENTRALE KATHETERS 

VAN WATER TOT URINE... DE MAGIE VAN BUIKLIG
HET BELANG VAN BUIKLIG BIJ DE MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN JONGE BABY’S


