Universitair Psychiatrisch

WIE WE ZIJN

Centrum Sint-Kamillus
te Bierbeek

Het UPC Sint-Kamillus maakt deel uit
van de instellingen van de Broeders
van Liefde. Deze religieuze congregatie
engageert zich op verschillende
maatschappelijke domeinen en staat
vandaag in België in voor meer dan 50
scholen voor gewoon en buitengewoon
lager
en secundair onderwijs,
15 psychiatrische ziekenhuizen en 12
orthopedagogische centra.
Vanuit de missie van de Broeders van
Liefde wil het UPC Sint-Kamillus
kwaliteitsvolle psychiatrische zorg
verlenen vanuit een christelijke
inspiratie. We richten ons hierbij in het
bijzonder op mensen met een ernstig
psychiatrisch ziektebeeld.

Contact
UPC Sint-Kamillus
Campus Sint-Kamillus
Krijkelberg 1
3360 Bierbeek

EEN BAKEN IN HET
ZORGLANDSCHAP

Campus Salvenbos
Naamsesteenweg 492
3001 Heverlee

Het UPC Sint-Kamillus heeft een
affiliatieovereenkomst met de
K.U.Leuven. Op basis van deze
overeenkomst vormen opleiding en
wetenschappelijk onderzoek een
onderdeel van de werking van de
instelling.
Met het oog op het realiseren van
continuïteit van zorg bestaan er
samenwerkingsverbanden met tal van
voorzieningen in de regio.

Telefoon 016 45 26 11
Fax 016 46 30 79
upc.st.kamillus@fracarita.org
Voor opnameaanvragen: zie www.kamillus.be
Voor meer algemene informatie kunt u steeds contact
opnemen met dhr. Johan Bruynseraede
via johan.bruynseraede@fracarita.org
0406.633.304 De instelling behoort tot de
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 – 9000 Gent
2009-07-17

HOE WE WERKEN

S I N T- K A M I L L U S
IN CIJFERS

Het Psychiatrisch Ziekenhuis
Het psychiatrisch ziekenhuis richt zich
tot vier doelgroepen:
-

• Volwassenen met diverse psychiatri• Volwassenen met psychiatrische problemen ten gevolge van een verworven hersenletsel
handicap
stoornis

en

met
een

een mentale
psychiatrische

• Geïnterneerden (medium risk) met
een psychotische stoornis of een persoonlijkheidsstoornis

Het
Psychiatrisch
gingstehuis

Verzor-

Het psychiatrische verzorgingstehuis is
een woonvoorziening voor personen
met een gestabiliseerde psychiatrische
problematiek.

De Polikliniek
Een team van psychiaters en psychologen biedt ambulante psychiatrische en
psychotherapeutische begeleiding aan.

Zorgvernieuwingsprojecten
Het UPC Sint-Kamillus participeert in
diverse zorgvernieuwingsprojecten met
betrekking tot de verschillende doelgroepen.

In 1925 werd door de Congregatie der
Broeders van Liefde beslist om een
psychiatrisch ziekenhuis te realiseren in de
Leuvense regio. De bouwwerken startten op 1
mei 1931. Op 4 juli 1932 werden de eerste
psychiatrische patiënten ingeschreven.
Vernieuwend voor de bouw van een psychiatrische voorziening in die tijd was het
zogenaamd
paviljoensysteem.
Het
oorspronkelijke architectonische concept werd
zo goed als volledig behouden en vormt ook
nu nog de basis van de huidige site.

sche stoornissen

• Volwassenen

HISTORIEK

Het psychiatrisch ziekenhuis
beschikt over 285 bedden, 40
plaatsen voor dagbehandeling en
10 plaatsen voor nachtbehandeling.

Het psychiatrisch verzorgingstehuis telt 120 bedden waarvan er
60 gehuisvest zijn op de campus
Salvenbos te Heverlee.

De zorg wordt verleend door
ongeveer 560 gemotiveerde
medewerkers. Op jaarbasis
betekent dit een gemiddelde van
440 voltijds equivalenten. De
medisch-psychiatrische zorg wordt
verleend door 12 psychiaters.
Daarnaast zijn ook nog diverse
andere artsen verbonden aan de
instelling voor de somatische zorg
aan patiënten en bewoners.

Jaarlijks worden er in het psychiatrisch ziekenhuis ongeveer 400
personen opgenomen.

Vanaf 1950 kreeg de samenwerking met de
Katholieke Universiteit van Leuven vorm via
o.m.
de
opleiding
van
geneesheerspecialisten.
De eerste afdeling voor vrijwillig opgenomen
patiënten werd geopend in 1963. In 1969
werd gestart met een revalidatiecentrum dat
een belangrijke rol zou spelen bij de resocialisatie van patiënten.
De werkelijke doorbraak als dynamisch eigentijds psychiatrisch ziekenhuis kwam er in de
jaren ’70. Het aantal gedwongen opgenomen
patiënten daalde; vrijwillige opnames werden
sterk gestimuleerd. Tal van patiënten die
lange tijd in de instelling verbleven, konden
ontslagen worden. In 1990 werd het aantal
ziekenhuisbedden afgebouwd en werden
alternatieve zorgvormen ontwikkeld.
Het UPC Sint-Kamillus werkt ook vandaag
steeds verder aan de invulling van haar
plaats binnen het landschap van de geestelijke gezondheid. Het verder ontwikkelen van
zorgprogramma’s voor specifieke doelgroepen
en het uitbouwen van zorgcircuits vormen
hierbij uitdagingen voor de komende jaren.

