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ECLS of Extra Corporeel Life Support is een complexe, mechanische onder-
steuning die een belangrijke plaats inneemt in het huidig behandelings algoritme 
van ernstig en acuut hart- en/of longfalen. ECLS-zorg vergt een multidisciplinaire 
aanpak door een gespecialiseerd en intensief getraind team om optimale resultaten 
te kunnen garanderen bij een kritiek zieke patiënten populatie. 

Dankzij de opgebouwde ervaring, multidisciplinair teamwerk en deskundige 
trainers is het ECLS-centrum van UZ Leuven uitgegroeid tot een internationaal 
erkend ECLS-referentie- en opleidingscentrum. Op nationaal vlak ontbreekt een 
gereguleerde en gestandaardiseerde ECLS-opleiding. Om de ECLS-kwaliteitszorg 
nationaal te optimaliseren organiseert UZ Leuven vanaf 2020 een intensieve, inter-
professioneel gerichte en door experten geleide ECMO-training, conform met de 
internationale ECLS-opleidingsrichtlijnen uitgeschreven door de Extra Corporele 
Life Support Organisation (ELSO).

Deze opleiding tot ECLS-specialist focust zich op deels op de theoretische kennis 
die vereist is om deze patiënten een optimaal zorgtraject aan te bieden, maar omvat 
ook intensieve praktische en interactieve training met realistische simulatiesessies. 

	Doelstelling 
Met deze vorming tot ECLS-specialist wil UZ Leuven eerst en vooral 
tegemoetkomen aan de ECLS-opleidingsnoden binnen alle diensten kritieke zorg 
die deel uitmaken van een ECLS-dienstverlenend centrum. Deze vorming biedt 
ook een degelijke achtergrondkennis voor iedereen die – los van de patiënten-
zorg – met ECMO-apparatuur te maken heeft in het kader van wetenschappelijk 
onderzoek, marketing en/of productontwikkeling.

	Inhoud 
• ECLS-gerelateerde theorie con form met het door ELSO voor gestelde theo-

retische curriculum voor ECLS-specialisten, geüpdatet met de laatste evidenties, 
expert opinies en gepubliceerde richtlijnen. 

• Praktische hands-on met verschillende ECMO-toestellen en ‘high fidelity’ 
simulatietrainingstools voor het verwerven van technische en niet-technische 
vaardigheden. 

De cursus is gespreid over zes lesdagen, waarvan er vijf multidisciplinair/multi-
professioneel gericht zijn en een zesde gediversifieerd wordt aangeboden voor 



59P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Organisatie
Lesdagen:
telkens van 9 t.e.m. 18 uur:
per academiejaar worden twee
cursussen aangeboden

Cursus 1:
• Dinsdag 27 september 2022
• Dinsdag 4 oktober 2022
• Dinsdag 18 oktober 2022
• Dinsdag 8 november 2022
• Dinsdag 22 november 2022
• Dinsdag 7 december 2022

Cursus 2:
• Dinsdag 17 januari 2023
• Dinsdag 31 januari 2023
• Dinsdag 14 februari 2023
• Dinsdag 28 februari 2023
• Dinsdag 7 maart 2023
• Dinsdag 21 maart 2023

	Kosten
750 euro voor zes lesdagen (koffie en 
cursussen inbegrepen)

De opleiding komt in aanmerking 
voor betaald Vlaams opleidingsverlof. 
De voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor opleidingscheques: zie 
www.vlaanderen.be/opleidingscheques-
voor-werknemers

	Contactpersonen
Leen Vercaemst, perfusionist, 
verpleegkundig specialist ECLS, 
opleidingsverantwoordelijke
Tel. 016 34 23 84
leen.vercaemst@uzleuven.be 

Marleen Van Asselberghs, 
administratief verantwoordelijke
tel. 016 34 49 69
marleen.vanasselberghs@uzleuven.be

	Inschrijving
Online via 
www.uzleuven.be/permanente-vorming
 

artsen, verpleegkundigen KZD & perfusionisten. De kennis wordt getoetst op de 
laatste lesdag aan de hand van een theoretisch en praktisch examen. Deelne mers 
die slagen krijgen het getuigschrift ECLS-specialist.

	Doelgroep
Ieder die betrokken is bij de zorg voor ECMO-patiënten/apparatuur (artsen, 
verpleegkundigen KZD, perfusio nisten) of ontwikkeling/marketing van ECMO-
apparatuur. De opleiding wordt aangeboden in het Nederlands of Engels (op 
aanvraag) en laat maximaal 15 deelnemers per cursus toe.  

http://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers
http://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

