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Persuitnodiging voor 14 maart 2018 
 

Studenten Verpleegkunde leren Limburgers reanimeren op de 
muziek van Beyonce 
 

Reanimatiemarathon in het kader van de Week v/d Zorg met burgemeesters 
Genk en Hasselt 
  

Op 14 maart steken studenten en docenten Verpleegkunde hun handen uit de mouwen om 
zo veel mogelijk Limburgers te leren hoe ze een leven kunnen redden tijdens een heuse 

reanimatiemarathon. Ze doen dit op de tonen van de Bee Gees, Justin Timberlake en 

Beyonce, wiens nummers het reanimatieritme aangeven. De marathon verloopt in 
samenwerking met de Dag v/d Zorg, het Rode Kruis Vlaanderen en Vlaams 

Zorgambassadeur Lon Holtzer en wordt in 16 Vlaamse steden georganiseerd i.s.m. de 
regionale hoger-onderwijsinstellingen. Voor Limburg zijn dat hogeschool UCLL, Hast HBO5 

Verpleegkunde en HBO5 Verpleegkunde Genk. Burgemeesters Vananroye en Dries geven 

het goede voorbeeld. 
 

PRAKTISCH 
woensdag 14 maart 2018, van 14u tot 16u 

 
2 locaties in GENK (contact ter plekke: Inge Smolders, UCLL: 0479 39 12 26) 

 

1. Sint Martinusplein (t.h.v. H&M) 
Burgemeester Wim Dries komt langs tussen 14u en 14u30. 

2. Ziekenhuis Oost-Limburg 
Naast de reanimatietechniek wordt ook het gebruik van een automatische externe defibrillator 
(AED) uitgelegd i.s.m. spoedverpleegkundigen ZOL. 

 

2 locaties in HASSELT (contact ter plekke: Christl Vrolix, UCLL: 0477 79 84 44) 

 
1. Molenpoort (t.h.v. Primark) 

Burgemeester Vananroye komt langs om 14u30. 
2. Kolonel Dusartplein 

 
 

Perscontact 

Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie, UC Leuven-Limburg 
jan.withofs@ucll.be • 0473 73 69 19 

 
 
Over hogeschool UCLL 
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-
Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de grootste 
verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven en zet in 
op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het is de ambitie van UCLL om de 
sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU 
Leuven. 
 
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en ‘Gezondheid en 
Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen 
partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500 medewerkers. 
 
Meer info op www.ucll.be. 
 

mailto:jan.withofs@ucll.be
http://www.ucll.be/


 
Over HBO5 verpleegkunde Genk 
Door een enorme groei van studenten zijn we nu één van de grootste verpleegkunde opleidingen op HBO 5 
niveau in Vlaanderen.  
Onze opleiding biedt kwaliteitsvol hoger beroepsonderwijs op niveau 5 en is een belangrijke schakel tussen het 
secundair onderwijs (niveau 4) en het hoger onderwijs (niveau 6).  
Wij leiden op in een beroeps- en praktijkgerichte leeromgeving waarbij de helft van de opleidingstijd in stages 
doorlopen wordt. Daarnaast beschikken wij over een simulatiecentrum waar studenten hun vaardigheden in 
beroepsrealistische situaties trainen. Het werkveld is letterlijk maar een brug verwijderd door de prachtige locatie 
op Campus LiZa. 
Door de samenwerking met UCLL en participatie in de Limburgse Zorgacademie versterken wij de kwaliteit van 
onze opleiding, die met een diploma van gegradueerde in de verpleegkunde vlot toegang geeft tot de 
arbeidsmarkt. 
HBO Verpleegkunde Genk maakt deel uit van KASOG vzw. 
 
Meer info op  
www.verpleegopleiding-genk.be  
www.limburgsezorgacademie.be 
 
 
Over HAST HBO5 Verpleegkunde 
Hast HBO5 verpleegkunde biedt de graduaatsopleiding verpleegkunde aan op 2 campussen, in samenwerking 
met UCLL. Het hoofdgebouw is gelegen vlakbij campus Salvator van het Jessaziekenhuis in Hasselt. Voor 
studenten uit Noord-Limburg organiseren we de eerste 2 modules van de opleiding in Neerpelt. Voor stages 
werken we samen met meer dan 60 zorginstellingen in Limburg. Ook een buitenlandse stage tijdens je opleiding 
behoort tot de mogelijkheden.  
De school garandeert een kwaliteitsvolle opleiding waarbij persoonlijke begeleiding in een studentvriendelijk 
klimaat een grote troef is. Je krijgt voldoende bagage mee om je mannetje te staan in het werkveld. Elke student 
heeft zelfs al vóór zijn afstuderen een contract op zak en kan hiermee aan de slag in een algemeen ziekenhuis, 
een woonzorgcentrum, in de geestelijke gezondheidszorg of in de thuiszorg. 
 
Meer info op www.verpleegkundehast.be 
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