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10 oktober - Werelddag Geestelijke gezondheidszorg: 
studentenactie op Campus LiZa - Genk 
  
De Werelddag Geestelijke Gezondheid (10 oktober) nodigt iedereen uit om stil te staan bij 
zijn of haar geestelijke gezondheid en die van anderen. Omdat er nog altijd te veel over 

gezwegen wordt. Het thema dit jaar: “Samen veerkrachtig”. De Limburgse Zorgacademie 

(LiZa, i.e. hogeschool UCLL, HBO5 Verpleegkunde Genk en het Ziekenhuis Oost-Limburg) 
wil de studenten en docenten verder bewust maken van geestelijke gezondheidszorg en 

stil staan bij het thema dit jaar. Ze doen dit met gratis aangeboden “Te Gek” soep naar het 
recept van Jeroen Meus en met info over projecten zoals Warme William en het 

“Overkophuis 26”. Er wordt ook tijd gemaakt om in gesprek te gaan over dit thema en zo 

ook echt tijd te maken voor een echte “Hoe gaat het?”. 
 

De partners op Campus LiZa willen jongeren en collega’s sensibiliseren rond geestelijke 
gezondheidszorg. Hun doen stil staan bij veerkracht en het zorgen voor jezelf en elkaar. Stil staan bij 

dit thema betekent voor ons ook, even tijd maken om te praten, een echte “Hoe gaat het”? en graag 
ook een gepast complimentje. Dit gesprek kan samen met een gratis aangeboden “Te Gek” soep met 

extra spirelli’s voor “meer veerkracht”. Er wordt ook promomateriaal verdeeld o.a. stressballen, pennen 

en postkaarten.  
 

Pers is welkom in campus LiZa op dinsdag 10 oktober 2017 om 12u00 voor een gratis tas 
“Te Gek” soep 

Adres: Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 3600 Genk. 

 
 

Contact ter plaatse: 
Carolien Schalenbourg, Campus LiZa, hogeschool UCLL: 0478 50 84 94 
Wilfried Daemen, Campus Liza, HBO5 Verpleegkunde 
  
Over LIZA, de Limburgse Zorgacademie 
LiZa is het samenwerkingsverband tussen UC Leuven-Limburg, HBO5 Verpleegkunde Genk en het 
Ziekenhuis Oost-Limburg. De Limburgse Zorgacademie focust op een maximale aansluiting tussen het 
werkveld, het onderwijs, onderzoek en de maatschappij. Op die manier wil ze garant staan voor 
kwaliteitsvolle zorgopleidingen die bijdragen aan de maatstaf voor hedendaagse zorg 
  
Meer info op http://limburgsezorgacademie.be/  
 
Over hogeschool UCLL 
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 9 
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-
Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden 
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met 
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar 
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op 
de arbeidsmarkt. 
  
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten, 
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit 
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar 
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven. 
  
Meer info op www.ucll.be. 
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