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GENK

OP DIE MANIER RAKEN VERPLEEGKUNDIGEN VERTROUWD MET DE HANDELING

Rapper Kamo (24)
brengt tweetalig
nummer uit

Leer een sonde steken dankzij VR

‘Hayir’, zo heet de derde track die
Kamer Beyazgül (24) uitbrengt
onder zijn artiestennaam Kamo.
De Genkse rapper heeft er bewust
voor gekozen om het Nederlands en
het Turks te combineren. «Ik heb er
inderdaad voor gekozen om twee
talen te mixen in deze track. In het
echte leven gebruik ik het Nederlands en het Turks ook gewoon door
elkaar. Mijn roots liggen dan ook in
Turkije, want ik ben op 6-jarige leeftijd naar België gekomen. Mijn band
met Turkije is nog heel sterk. Eerlijk,
ik hoop dat ik het als artiest ook kan
maken in Turkije. De markt daar is
veel groter. En er is niets mis mee om
fier te zijn op mijn beide identiteiten.
Zowel op mijn Belgische als mijn
Turkse roots ben ik trots, en dat
draag ik ook zo uit.» (ENL)

GENK
De Limburgse Zorgacademie stuurt
haar verpleegkundigen en studenten
voortaan naar een virtuele ziekenhuiskamer. Aan de hand van een virtual reality-toepassing leren ze namelijk hoe het
aspireren van patiënten met een tracheotomie precies in zijn werk gaat. Bedoeling is om hen zo op een veilige manier
voor te bereiden op het echte werk.
EMILY NEES

HASSELT
Hogeschool PXL
lanceert gloednieuwe
postgraduaat
Hoogbegaafdheid
De Hogeschool PXL heeft er vanaf
het volgende academiejaar een
gloednieuwe postgraduaat bij:
Hoogbegaafdheid. De lessen zullen
vanaf 28 september 2021 zowel
online plaatsvinden als fysiek,
aan de PXL-campus Vildersstraat.
«Niet alleen vanuit het onderwijs is
er concrete vraag, ook ouders vinden het belangrijk dat ze hun kind
beter leren begrijpen», verduidelijkt
Michelle Dewulf, coördinator van
het nieuwe PXL-postgraduaat
Hoogbegaafdheid. «In het postgraduaat krijgen ouders daarom ook de
kans om bepaalde lessen of sessies
mee te volgen. Ze krijgen tijdens die
sessies handvatten aangereikt om
hun kinderen te kunnen begeleiden
op socio-emotioneel vlak en tips
over hoe ze hun kind beter kunnen
ondersteunen in de schoolloopbaan.» Meer info via pxl.be. (GLH)

REGIO

De Limburgse Zorgacademie –
bestaande uit het ZiekenhuisOost Limburg, HBO Verpleegkunde Genk en de Hogeschool
UC Leuven-Limburg – zijn
in zee gegaan met technologiebedrijf OneBonsai om een
VR-toepassing te ontwikkelen,
waarbij verpleegkundestudenten en verpleegkundigen
leren hoe een aspiratiesonde
in te brengen bij een patiënt
met een tracheotomie (snede
ter hoogte van de luchtpijp).

15 seconden
Waarom de Zorgacademie
hiervoor een digitale weg inslaat? «Wel, het is moeilijk om
die handelingen in de praktijk
te trainen», zegt Andy Swennen, zorgcoördinator van het
ZOL. «Je kan dat niet zomaar
oefenen op een patiënt of een
pop. Het plaatsen van zo’n sonde moet op maximaal 15 seconden gebeuren en het voelt
vaak onaangenaam aan voor
de patiënt, waardoor het moei-

lijk is om die sonde diep genoeg
te plaatsen in de luchtpijp. Vandaar dat we de studenten en de
verpleegkundigen eerst vertrouwd willen maken met de
handelingen, en dat in een veilige omgeving. Op die manier
doen de studenten eigenlijk al
veel kennis op voor ze aan hun
stage beginnen, in plaats van
tijdens de stage die handelingen voor de eerste keer te moeten uitvoeren.»
Hoe het precies in zijn werk
gaat? «Een VR-bril, twee
controllers en een op maat
gemaakte VR-applicatie, meer
is er niet nodig», verduidelijk
Sylvain Haekens, diensthoofd
Opleiding en Ontwikkeling van
ZOL. «Eerst volgen de studenten een soort van tutorial.
Daarna doornemen ze oefensessies
in
verschillende
niveaus. Eerst krijg je nog wat
instructies en feedback via
pop-ups en voice-overs, waardoor je de handelingen kan
oefenen onder begeleiding.

Een VR-bril, twee controllers en een op maat gemaakte VR-applicatie, meer is er niet nodig. Foto ZOL
Heb je het onder de knie? Dan
moet je alles zelfstandig en steriel uitvoeren.»

Snel bijleren
De Limburgse Zorgacademie
heeft alvast twee VR-brillen
aangekocht om de applicatie
te kunnen gebruiken. Vanaf
september
zullen
een
honderdtal studenten van de
Hogeschool UC Leuven-Limburg kunnen oefenen met de
toepassing. Verpleegkundestudenten Kris en Aysenur
kregen alvast de kans om de
applicatie uitvoerig te testen.
«Toegegeven, het is een hele
toffe én leerrijke ervaring. Het
voelt natuurlijk heel anders
aan dan gewoon achter onze
boeken te moeten zitten»,
klinkt het bij het duo. «Aan de
hand van de feedback leer je ei-

Gezelschapsspel vormt ode aan dorpskermissen

‘Smoutebollen en kermiskoers.
Van Zussen tot As’: zo heet
het nieuwe bordspel dat verschillende Limburgse partners
officieel lanceren. Het spel zou
je weleens een ode kunnen
noemen aan de Limburgse
dorpskermissen. Het doet
namelijk tal van tradities
en verhalen uit de doeken.
Hoe het idee is ontstaan om het
spel te maken? «Wel, de bal is eigenlijk drie jaar geleden aan het
rollen gegaan», vertelt Hanne
Jakubiak, projectmedewerker
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. «We
merkten op dat heel wat Limburgse dorpskermissen aan het
verdwijnen waren, en dat kinderen niet altijd op de hoogte waren van de tradities die de kermissen kenmerken. Vandaar dat
we met verschillende partners
in de archieven zijn gedoken om
kinderen kennis te laten maken
met die tradities en waar de kermis precies vandaan komt.»

Vlaai en smoutebollen
Maar liefst een twintigtal heemkundige kringen, verschillende
erfgoedactoren en de steden en
gemeenten Lanaken, Hasselt en
Tongeren sprongen op de kar. Ze
ontwikkelden samen met spelexpert De Aanstokerij een heus

Verpleegkundestudenten Kris en Aysenur aan het werk. Foto ENL
genlijk heel snel bij. Alle handelingen worden er doorlopen,
tot in de details. Het heeft ons

RESTO

toch wel wat meer zelfzeker
gemaakt om het in de toekomst
ook in het echt uit te voeren.»

TIP
van de week

AMIGOS
HASSELT

Het spel is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen
van 8 tot 12 jaar. Foto Stijn Anthonissen
spelpakket, voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar.
«We hebben niet enkel de gebruiken vanop de kermis onder
de loep genomen, maar bestudeerden bijvoorbeeld ook wat er
in kermistijden zoal op het bord
lag, welke spelletjes er werden
gespeeld op café of op het plein,
welke vechtersbazen om welk
meisje vochten en wat voor
preek mijnheer pastoor gaf»,
vult Leen Roels aan, coördinator
van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.
«Het kermiseten mag natuurlijk
ook niet ontbreken», gaat Jakubiak verder. «Ik denk dan aan
smoutebollen, maar bijvoor-

beeld ook aan de vlaaien in
Maasmechelen. Daar was het
vroeger de gewoonte dat er vlaai
werd gebakken voor de mensen
die werkten op de kermis.»

Op ontdekking gaan
Heel wat (vroegere) tradities
dus, «en we hopen die de kinderen bij te brengen. We willen
hen bewust maken van waarom
het zo belangrijk is om die tradities te bewaren in de toekomst.
We hopen hen natuurlijk ook
aan te zetten om ze zelf te gaan
ontdekken op de dorpskermissen, zeker nu die weer mogen
plaatsvinden.» (ENL)

HASSELT
Stadsbestuur wil meer AED-toestellen in straatbeeld
De stad Hasselt gaat bedrijven, organisaties,
artsen en sportclubs vragen om hun AED-toestel
publiek toegankelijk te maken. Daarnaast wilt ze
ook zoveel mogelijk Hasselaren leren reanimeren.
Op dit moment zijn er een 200-tal AED-toestellen
verspreid over Hasselt, maar daar wil het stadsbestuur er nog meer van maken. «Een belangrijk
element is dat die toestellen 24 op 7 publiek toegankelijk zijn, en dat is slechts voor 4,3% van alle
AED-toestellen in Hasselt het geval», verduidelijkt
schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA).

«Daar is dus nog een enorme winstmarge te boeken, en dat gaan we ook doen door organisaties,
bedrijven, vzw’s te stimuleren om hun toestel
publiek toegankelijk te maken. Daarvoor is de aankoop van buitenkasten noodzakelijk. We roepen
hen ook op om hun toestel te registreren via hasselt.be/nl/AEDtoestel. De stad zal zo nog meer AEDtoestellen in het straatbeeld brengen zodat er bij
eventuele ongevallen telkens accuraat kan worden
opgetreden. Want het belang van een snelle interventie werd tijdens het voorval op het EK ook erg
duidelijk», besluit schepen Meynen. (GLH)

De Bilzense jeugdvrienden Levon
Setrakyan en Ilias Amer baten samen het gloednieuwe restaurant
Amigos uit op het Hasseltse Kolonel Dusartplein. Een nieuwe hotspot waar iedereen welkom is
om te genieten van typisch Latijns-Amerikaanse streetfood,
én een ultiem vakantiegevoel.
Wij proefden alvast met plezier.

GIULIA LATINNE
«Liefhebbers van Latijns-Amerikaanse gerechten kunnen hier
terecht, en ook de Mexicaanse
keuken vind je terug op onze menukaart», vertellen Levon en Ilia.
«Denk aan taco’s, burrito’s, of vers
en door ons bereide chili con carne.
Alle gerechten zijn dan ook gemaakt met verse producten, en
met oog voor zowat iedereen.
Klanten kunnen hier bijvoorbeeld
ook terecht voor tal van vegetarische opties en halal.»
Heel wat om te beleven, dus gingen
ook wij langs om van dat Mexicaans feestje te genieten. Met de
Margarita cocktail en de Strawberry Mojito mocktail zetten we ons
avondje op het terras alvast goed
in, en hoe. Nog voordat we een slokje nemen, valt ons meteen de mooie
presentatie op. Zo krijgt de Margarita een mooi laagje schuim, en
worden we bij de Strawberry Mojito
in de watten gelegd met een verse
aardbei, muntblaadjes, limoen en
een vrolijk glas. Beide cocktails mogen er dan ook zijn: de ene smaakt
straf naar tequila zoals het hoort,
terwijl de ander dan weer dé perfecLI

te keuze is voor (non-alcoholische)
zoetebekjes.
We laten ons verleiden door de vegetarische variant van de ‘plate for
2’. Die bestaat uit een mix van knapperige ‘onion rings’, nacho’s en pittige salsa, vers gesneden tomaatjes
en ajuin, én de ‘golden (oftewel gefrituurde) avocados’ en ‘avocadillas’. Een topper, en vooral dat laatste gerecht met avocado’s en gesmolten kaas roepen we graag uit
tot onze vegetarische favoriet.
Afsluiten doen we met een driedelige ‘taco party’, waarbij we de taco’s
met zalm, kip en scampi tempura
zelfs iets te gretig verorberen. Eten
zonder te knoeien gaat niet, «maar
dat is juist de bedoeling», knipoogt
de vriendelijke bediening. Ook een
klassieke moelleux gaat er nog nét
in, opnieuw duidelijk vers. Een volgende keer? Die komt er zeker, en
dan proberen we met plezier het
‘Amigos verrassingsdessert’.

Kolonel Dusartplein 48,
3500 Hasselt
011/81.80.85
amigoshasselt.be
Strawberry Mojito
mocktail: 5,50 euro
Margarita cocktail:
13,00 euro
Sharing plate for 2
(vlees of vegetarisch):
25,00 euro
Taco party (3 stuks):
16,00 euro
Moelleux: 10,00 euro
Elke maandag tot en met
zondag van 16 uur tot
23.30 uur. Vrijdag en zaterdag is de zaak geopend van 12 uur tot
23.30 uur

