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Studenten Verpleegkunde UCLL maken toneelstuk voor
werkveld rond patiëntveiligheid
Verpleegkundigen en minister Vandeurzen lovend over ‘Breekbaar Goed’
Download de foto’s via de Flickr-pagina’s van Perscommunicatie UCLL.
Zes studenten Verpleegkunde van hogeschool UCLL voeren deze namiddag voor de laatste
keer hun toneelstuk ‘Breekbaar Goed’ op in de stadsschouwburg van Genk. De studenten
bestudeerden onderzoek over patiëntveiligheid en zetten hun bevindingen om in een
theatervoorstelling. Minister Vandeurzen was bij de première en sprak van “een prachtige
voorstelling”. De inhoud van het theaterstuk bleek ook zeer herkenbaar voor de
verpleegkundigen in de zaal. “Het was geweldig – echt de realiteit!” en “Een echte
aanrader” waren enkele van de commentaren.
Dieper nadenken
De studenten deden een literatuurstudie. Op basis van die informatie begonnen ze te improviseren. Zo
ontstond een verhaal, scènes en uiteindelijk een hele voorstelling. De studenten voeren het stuk ook
zelf op. Johnny Weustenraed, docent UCLL en regisseur: “Het is echt hun product. Tijdens de
begeleiding merkte ik dat ze door deze manier van werken veel dieper nadachten over de
onderzoeksresultaten.” Een studente bevestigt dit: “Door in het hoofd van een personage te kruipen,
ben ik ook gaan stilstaan bij wat voor type zorgverlener ik zelf wil worden.”
‘Breekbaar Goed’
Het toneelstuk kreeg de titel ‘Breekbaar Goed’. Het publiek maakt kennis met een stagiaire die tijdens
een druk moment een verkeerd medicament toedient aan een patiënt. Ze gaat op zoek naar steun en
begrip, maar iedereen rondom haar heeft het erg druk en loopt aan haar voorbij. Waar en bij wie kan
je uiteindelijk terecht na een incident rond patiëntveiligheid? Wat volgt is een tragikomedie met een
serieuze boodschap.
Vorming voor werkveld
De voorstelling bleek ook het ideale recept om het thema patiëntveiligheid aan te kaarten, niet alleen
bij de studenten Verpleegkunde maar ook bij het werkveld. De belangstelling uit het werkveld was
bijzonder groot. Er kwamen meer dan 500 mensen opdagen.
Toneelstuk als eindwerk
Alle UCLL-studenten Verpleegkunde werken in het kader van hun bachelorproef aan een vraag vanuit
het werkveld. Elk project heeft een concreet product als eindresultaat. Dit jaar ontwikkelden een
groep van zes studenten zo dit theaterproject omtrent patiëntveiligheid. Hun literatuurstudie vormde
de basis voor de voorstelling. Het stuk ging dinsdagavond in première in de stadsschouwburg van
Genk.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en VlaamsBrabant. 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.

