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Rode Neuzen Limburgse Zorgacademie omarmen het
KinderPsychiatrisch Centrum Genk
Partners Campus LiZa vormen cirkel van 400 meter rond het KPC
Op donderdag 1 december 2016 zal de Limburgse Zorgacademie (LiZa, i.e. hogeschool
UCLL, HBO5 Verpleegkunde Genk en het Ziekenhuis Oost-Limburg) om 12u30 samen met
het personeel van het KinderPsychiatrisch Centrum (KPC) Genk en van het
kinderdagverblijf Wombat, het KPC Genk letterlijk omarmen in het kader van de Rode
Neuzen actie.
Iedereen van Campus LiZa wordt opgetrommeld om, met een Rode Neus op de snoet, een cirkel van
400 meter rond het KPC Genk te vormen en zo de kinderen en jongeren een hart onder de riem te
steken. De ‘omarmers’ krijgen een warm onthaal met een kop rode soep van het ZOL (Ziekenhuis OostLimburg) en ‘goodiebags’ die speciaal voor de actie ingekleed worden door kinderen en jongeren (in
samenwerking met vzw Het Steger en het KPC Genk).
Pers is welkom op donderdag 1 december om 12u30 om deze Rode Neuzen actie mee te maken aan
het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw, Schiepse Bos 8, 3600 Genk.
Buren
Het centrum is een buur van Campus LiZa. Lectoren van UC Leuven-Limburg en HBO5 Verpleegkunde
Genk zijn het eens: “Naast de solidariteit die we willen tonen, biedt deze actie ook een kans om onze
studenten te laten kennismaken met de psychiatrische zorg, letterlijk op een steenworp van hen
verwijderd.” Maar het blijft niet bij deze hartverwarmende actie. De studenten krijgen ook gastcolleges
van kinder- en jeugdpsychiaters Dr. Marijke Van den Noortgate en Dr. Catherine Klockaerts.
Rode Neuzen kerstboom
De partners op de zorgcampus verkochten in de afgelopen weken zoveel mogelijk rode neuzen om geld
in te zamelen. De neuzen die aan de studenten Verpleegkunde en Vroedkunde verkocht worden zullen
achteraf de campus-kerstboom bloedrood kleuren. Studenten verkopen dan weer wafels en cupcakes.
Inge Smolders van de opleiding Verpleegkunde bij UCLL: “De opbrengst van de actie op Campus LiZa
zal overgedragen worden in naam van studente Elke Geussens van wie we recent helaas veel te vroeg
afscheid hebben moeten nemen.”
Contact ter plaatse:
Inge Smolders, Campus LiZa, hogeschool UCLL: 0479 39 12 26
Dr. Catherine Klockaerts, KPC Genk: 089 32 59 59
Kristel Grondelaers, Campus Liza, HBO5 Verpleegkunde : 0476 37 17 52

Over LiZa, de Limburgse Zorgacademie
LiZa is het samenwerkingsverband tussen hogeschool 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 KPC Genk
Het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk is een categoraal psychiatrisch ziekenhuis. KPC richt zich op
crisisinterventie, observatie, behandeling en oriëntatie bij kinderen en jongeren met een (vermoeden) van
psychiatrische problematiek. Het centrum zet hierbij actief in op nauwe samenwerking met de ouders en andere
belangrijke naasten van de betrokken kinderen en jongeren.
Meer info op http://www.kpc-genk.be.

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.

