
Nieuwe voorzitter 
van jeugdbestuur 
bij KRC Genk ook 
ZOLarts

Kort

Kniechirurg dr. Jan Truijen volgt dr. Johan Van Lierde 
op als voorzitter van het jeugdbestuur bij KRC Genk. 
Dr. Truijen maakt al jaren deel uit van de raad van 
bestuur van KRC Genk. 

Dr. Johan Van Lierde, cardioloog in ZOL, was zestien 
jaar lang voorzitter van het jeugdbestuur van KRC. 
Eerst werkte hij als arts bij de club. Bij de oprichting 
van de jeugdacademie werd hij op vraag van toenma-
lig voorzitter Jos Vaessen benoemd tot jeugdvoorzit-
ter. Onder zijn leiding groeide de jeugdafdeling uit tot 
een belangrijke, internationaal gerenommeerde pijler 
van de club. Uit appreciatie voor zijn werk  werd dr. 
Van Lierde benoemd tot ere-jeugdvoorzitter. 

Om verpleegkundigen op te leiden zal ZOL vanaf nu ook gebruik maken 
van Virtual Reality. Met behulp van VR-brillen kan het verpleegkundig 
personeel op een veilige manier bepaalde verpleegkundige handelingen 
oefenen, voordat ze deze in de praktijk moeten toepassen. Ook de studen-
ten verpleegkunde van de Hogeschool UCLL en HBO Verpleegkunde Genk  
(Limburgse Zorgacademie) zullen de VR-brillen gebruiken in hun opleiding.

In een eerste project leren verpleegkundigen een aspiratiesonde correct 
en op de juiste diepte inbrengen en opnieuw verwijderen bij patiënten met 
een tracheostomie. Volgende thema’s zijn decubitus, delirium en vacuüm-
geassisteerde wondbehandeling.

Verpleegkundigen kunnen een tijdsslot reserveren en de opleiding 
zelfstandig volgen. Het systeem geeft virtueel feedback en registreert de 
uitgevoerde handelingen zodat de leerresultaten via het online vormings-
platform verder verwerkt kunnen worden. 

ZOL is zo één van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen die Virtual 
Reality gebruikt als opleidingstool. Het concept werd uitgewerkt door 
de dienst Opleiding en Ontwikkeling van ZOL, in samenwerking met de 
Hogeschool UCLL en HBO Verpleegkunde Genk, en het in VR-gespecia-
liseerd bedrijf OneBonsai. 

Opleiding met behulp 
van VRbrillen

dr. Van Lierde dr. Truijen
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