Het UPC Sint-Kamillus werkt ook vandaag steeds verder
aan de invulling van haar plaats in de geestelijke gezondheidszorg. Het verder ontwikkelen van zorgprogramma’s voor specifieke doelgroepen en het uitbouwen van zorgcircuits vormen hierbij uitdagingen voor
de komende jaren.

Universitair Psychiatrisch
Centrum Sint-Kamillus

In cijfers
Het UPC Sint-Kamillus beschikt over:
 335 bedden voor dag- en nachtopname waarvan 50
geheroriënteerd in functie van art. 107.
 61 bedden in het psychiatrisch verzorgingstehuis
 60 bedden in het forensisch psychiatrisch verzorgingstehuis
Een 600-tal medewerkers leidt dit alles in goede banen.

Voorzieningen
Naast, of als onderdeel van de nodige zorg, bieden we:

UPC Sint-Kamillus



sportgelegenheid in een nieuwe sporthal

Krijkelberg 1



creatieve ateliers

3360 Bierbeek



arbeidsgerichte ateliers

 016 45 26 11



bewegings- en muziektherapie

E-mail: upc.st.kamillus@fracarita.org



hippotherapie

Openingsuren: elke dag van 6.15 uur tot 22.00 uur



een boerderij

www.kamillus.be



een groene omgeving in de nabijheid van een
stad.



een cafetaria.

UPC St.-Kamillus

De instelling behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders
van Liefde - Stropstraat 199 - 9000 Gent

Wie we zijn
Het UPC Sint-Kamillus in Bierbeek is een psychiatrisch centrum dat deel uitmaakt van de instellingen
van de Broeders van Liefde.
De ziekenhuiswerking van UPC Sint-Kamillus staat in
voor de behandeling en begeleiding van ongeveer
335 patiënten in volledige- of partiële opname binnen 4 doelgroepen:
 volwassenen met psychiatrische stoornissen
 volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel, waaronder een specifieke werking voor
mensen met de ziekte van Huntington en voor
mensen met de ziekte van Korsakoff
 volwassenen met een verstandelijke beperking
in combinatie met een psychiatrisch ziektebeeld
 volwassenen met het statuut van internering in
combinatie met een psychiatrisch ziektebeeld.
Daarnaast biedt het UPC Sint-Kamillus binnen het
Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) een verblijfplaats voor 120 personen. Hiervan zijn 60 plaatsen
specifiek voor bewoners met een interneringsstatuut die nood hebben aan een woonvorm met permanente begeleiding en ondersteuning.

In het kader van vermaatschappelijking van de zorg en
de afbouw van bedden volgens art. 107 heeft het UPC
Sint-Kamillus een mobiel team en specifieke outreachteams, die cliënten en hun omgeving thuis of in thuisvervangende woonvormen opvolgen, ondersteunen en
begeleiden.
Daarnaast bieden we de Oasewerking aan. Dit is een
woonproject met 5 appartementen waarbij telkens 2
patiënten zich onder begeleiding voorbereiden op zelfstandig wonen.
Het UPC Sint-Kamillus biedt ook de mogelijkheid tot
dagbesteding in het ontmoetings- en activiteitencentrum ’t Collectief.
In de polikliniek kunnen cliënten terecht voor ambulante opvolging en begeleiding.
Sint-Kamillus participeert ook in diverse zorgvernieuwingsprojecten voor verschillende doelgroepen.

Vrijwilligerswerking
Dankzij de inzet van tal van vrijwilligers kunnen we op
vele momenten nog net dat ietsje extra bieden in zorg,
aandacht en ook praktische ondersteuning.
Er zijn veel mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te
doen binnen het UPC Sint-Kamillus: activiteiten begeleiden, patiënten en bewoners vervoeren, tijd maken
voor een babbel, af en toe mee activiteiten in beeld
brengen enz. Dat kan op regelmatige basis of occasioneel. Contacteer ons onthaal als je interesse hebt.

Historiek
In 1925 besliste de Congregatie der Broeders
van Liefde 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 paviljoensysteem. Het oorspronkelijke architectonische
concept werd zo goed als volledig behouden en
vormt ook nu nog de basis van de huidige site.
Vanaf 1950 kreeg de samenwerking met de
Katholieke Universiteit van Leuven vorm door
onder andere 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 en vrijwillige opnames werden
sterk gestimuleerd. Tal van patiënten die lange
tijd in de instelling verbleven, konden ontslagen
worden.
In 1990 startten we met de afbouw van het
aantal ziekenhuisbedden en ontwikkelden we
nieuwe alternatieve zorgvormen.

