
Studenten Verpleegkunde leren 1535 Limburgse jongeren een beroerte 
herkennen 
 
Het belang van de FAST-test en de 112 app in het kader van de Week v/d Zorg 
 
Op woensdag 13 maart slaan de studenten van UCLL (Campus Genk – LiZa), HBO Verpleegkunde Genk en 
Hast HBO5 Verpleegkunde de handen in elkaar om jongeren (en ouderen) een beroerte te leren herkennen aan 
de hand van de FAST-test en hierbij de hulpdiensten tijdig te verwittigen door gebruik van de 112 app. 
 
Deze actie kadert binnen de Week v/d Zorg, met dit jaar als thema “het beroerde brein”. Een beroerte is een 
medische aandoening, waarbij de doorbloeding van de hersenen plots wordt verstoord. Zo'n herseninfarct kan 
ontstaan door de afsluiting van een bloedvat of een hersenbloedingen. Iedere dag krijgen 52 mensen in België 
een beroerte. Deze aandoening heeft vaak invaliditeit als gevolg en is een belangrijke doodsoorzaak. Welke 
verschijnselen optreden en in welke mate de patiënt kan herstellen, is sterk afhankelijk van de soort beroerte, de 
regio en de grootte van het beschadigde hersengedeelte. Maar… Snel reageren kan een verschil maken! 
 
Voormiddag gaan studenten verpleegkunde op bezoek in verschillende Limburgse secundaire scholen om 
leerlingen van het 5de en 6de jaar bewust te maken van een snelle reactie bij beroerte. Met deze actie worden al 
1535 jongeren bereikt. 
 
Namiddag (tussen 12 en 14u.) trekt het initiatief naar het brede publiek en dit op 3 verschillende locaties in 
Limburg. Studenten en begeleiders sensibiliseren op het Stadsplein in Genk, aan de Stadsbibliotheek van Hasselt 
en aan de ingang van het Ziekenhuis Oost-Limburg. Ook dr. Luc Stockx – bekend van de reeks Topdokters, 
gespecialiseerd in het behandelen van acute beroertes – zal langskomen om voorbijgangers te triggeren. 
 
De Dag van de Zorg gaat voor het vierde jaar op rij door. Meer nog, met activiteiten tussen 11 en 17 maart zal 
het opnieuw een week van de zorg worden. Door actief deel te nemen aan dit event willen we mee een 
maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Meer 
uitvoerige informatie omtrent dit event kan u terugvinden op de website http://www.dagvandezorg.be/. 
 
 
 
Contact 
Katherine Nelissen, opleidingsverantwoordelijke verpleegkunde, UCLL – Campus Genk - LiZa 
katherine.nelissen@ucll.be • 0474 974 036 
 
Jan Withofs, Hoofd Communicatie - Perscommunicatie, UCLL 
Jan.withofs@ucll.be • 0473 73 69 19 
 
 
  



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. 
 
 
Over HBO verpleegkunde Genk 
 
Wij zijn één van de grootste aanbieders van HBO5 Verpleegkunde in Vlaanderen.  
Onze opleiding biedt kwaliteitsvol hoger onderwijs op niveau 5.  
Wij leiden op in een beroeps- en praktijkgerichte leeromgeving waarbij de helft van de opleidingstijd in stages 
doorlopen wordt, na deze 3-jarige opleiding stappen onze studenten als een startklare professional buiten.  
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 3-jarige opleiding, die met een diploma van gegradueerde in de verpleegkunde vlot toegang geeft tot de 
arbeidsmarkt. 
HBO Verpleegkunde Genk maakt deel uit van Atlascollege, Katholiek Secundair Onderwijs. 
 
 
Over Hast HBO5 Verpleegkunde 
 
Hast HBO5 verpleegkunde biedt de 3-jarige graduaatsopleiding verpleegkunde aan op 2 campussen (Hasselt en 
Neerpelt), in samenwerking met UCLL.   
Het hoofdgebouw is gelegen vlakbij campus Salvator van het Jessa ziekenhuis 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 en net buiten de provinciegrenzen. 
Ook een buitenlandse stage tijdens je opleiding behoort tot de mogelijkheden.  
Wij garanderen een kwaliteitsvolle opleiding met persoonlijke begeleiding. Elke docent is ook stagebegeleider en 
gaat samen met jou op pad tijdens je stage.  
Voor je afstudeert heb je al een contract op zak. Je kan hiermee aan de slag in een algemeen ziekenhuis, een 
woonzorgcentrum, in de geestelijke gezondheidszorg of in de thuiszorg. 
 

 


