Universitair
Psychiatrisch Centrum
Sint-Kamillus
Krijkelberg 1 - 3360 Bierbeek

T 016 45 26 11 • F 016 46 30 79 • upc.st.kamillus@fracarita.org • www.kamillus.be

Ten geleide
Mensen worden bij een bezoek aan het U.P.C. Sint-Kamillus
in eerste instantie vaak geraakt door het kader en de mooie
gebouwen. Na verloop van tijd horen we echter vaak dat er toch
wel een eigen cultuur aanwezig is, iets wat niet eenvoudig te
definiëren is. En dat iets is dan toch wel eigen aan het U.P.C.
Sint-Kamillus.
Medewerkers, zorgpartners, patiënten, bewoners en hun omgeving
hebben samen geprobeerd om de eigenheid van het U.P.C. SintKamillus onder woorden te brengen. Tijdens dit proces kwam heel
wat naar boven. Het resultaat was een heuse identiteitsverklaring.
Via deze brochure willen we u laten kennis maken met onze
identiteitsverklaring. U vindt daartoe in deze brochure de
tekst en wat toelichting omtrent de diverse onderdelen. De
identiteitsverklaring was het resultaat van een proces. We konden
het niet nalaten om ook enkele uitspraken die we opvingen mee te
nemen in deze brochure.
Indien U meer informatie wenst, neem dan gerust contact op met
Johan Bruynseraede.
Hendrik Van Malderen
Algemeen Directeur

PROFESSIONEEL EN BETROKKEN
Identiteitsverklaring U.P.C. Sint-Kamillus
PROFESSIONEEL EN BETROKKEN
In de zorg voor patiënten en bewoners engageren wij ons voluit.
Deskundigheid op zich volstaat niet. Wij willen ons ook als mens én als
teamlid in de zorgrelatie inzetten. In het bijzonder willen wij goede en
trouwe zorg bieden aan mensen met ernstige en complexe psychische
problemen.
VOLLEDIGE ZORG
Vanuit de traditie als psychiatrisch centrum van de Broeders van
Liefde en vanuit onze deskundigheid willen we een geestelijke
gezondheidszorg voor de mens in al zijn of haar dimensies. Naast het
lichamelijke, psychische en het sociale hebben we ook aandacht voor
zinbeleving.
Belangrijk vinden we de ondersteuning van de eigen mogelijkheden
van de patiënt en bewoner en het herstel van relaties.
UITGEDAAGD
Wij voelen ons als universitair psychiatrisch centrum uitgedaagd.
Intern, om steeds betere zorg aan te bieden en dit wetenschappelijk te
onderbouwen, en om innoverend te zijn in denken en handelen. Maar
ook extern, om onze plaats en verantwoordelijkheden op te nemen in
het netwerk van zorgverleners.
VRIJHEID IN GEBONDENHEID
Wij vinden vrijheid belangrijk: die van patiënten en bewoners om mee
te beslissen over eigen behandeling en verzorging, die van familie en
omgeving om mee mogelijkheden aan te brengen en te realiseren en
die van medewerkers om eigen talenten maximaal in te zetten. Deze
vrijheid is evenwel gebonden door het samenwerken met en onze
verantwoordelijkheid voor elkaar. Ook in de eigen werkgemeenschap
gaan we zorgzaam met elkaar om.
GEÏNSPIREERDE PROFESSIONALITEIT
Om goede zorg te kunnen bieden, besteden wij aandacht aan inspiratie
en motivatie. Ons centrum laat zich inspireren door de christelijke
boodschap en staat van hieruit open voor ieders overtuiging.

Professionaliteit en betrokkenheid
zijn twee kernwoorden in elke
definitie over goede zorg. De
identiteitsverklaring van het
U.P.C. Sint-Kamillus begint er
mee. Aan de ene kant ervaren
we dagelijks professionaliteit
in ons psychiatrisch centrum,
een professionaliteit vanuit
ervaring en vanuit kennis. Wij benadrukken dit dan ook in onze
identiteitsverklaring. Maar deskundigheid op zich volstaat niet.
Gerichtheid op elkaar en de wijze waarop we met elkaar als
medewerkers en met patiënten en bewoners omgaan, maken even
goed deel uit van een goede zorgrelatie.

Gehoord tijdens een denksessie:
“We willen mensen altijd opnieuw kansen geven.”

“Meer inzet dan het
professionele, vast en zeker
maar het kan niet altijd.”

Vanuit de missie van de Broeders
van Liefde richten we ons
op mensen met ernstige en
complexe psychische problemen:
niet steeds evident maar we
zetten ons in om dit dag in,
dag uit waar te maken.

“Mijn motivatie? De kick om
mensen terug op gang te brengen.”

VOLLEDIGE ZORG

UITGEDAAGD

Vanuit de traditie als psychiatrisch centrum van de Broeders van
Liefde en vanuit onze deskundigheid willen we een geestelijke
gezondheidszorg voor de mens in al zijn of haar dimensies. Naast het
lichamelijke, psychische en het sociale hebben we ook aandacht voor
zinbeleving.

Wij voelen ons als universitair psychiatrisch centrum uitgedaagd.
Intern, om steeds betere zorg aan te bieden en dit wetenschappelijk te
onderbouwen, en om innoverend te zijn in denken en handelen. Maar
ook extern, om onze plaats en verantwoordelijkheden op te nemen in
het netwerk van zorgverleners.

Belangrijk vinden we de ondersteuning van de eigen mogelijkheden
van de patiënt en bewoner en het herstel van relaties.
Gehoord tijdens een denksessie:
“Op elk domein moeten we trachten
het steeds beter of nog beter te doen.”
“Onze patiënten wijzen op en brengen
tot eigen verantwoordelijkheid, blijft
een voorname taak.”

Gehoord tijdens een denksessie:
“De ‘U’ in onze naam draagt
“Uitgedaagd zeker, maar in de bij tot een betere zorg. Inzicht
en reflectie in ons dagelijks
realiteit van elke dag moeten we
handelen
draagt immers bij
compromissen maken.”
tot kwaliteit.”
“Werken in een netwerk vereist een goede communicatie.”

Maar we mogen ook niet te volledig zijn; we moeten onze patiënten en
bewoners de ruimte geven om zichzelf te ontplooien en, in zekere zin,
te mislukken. Een niet altijd eenvoudige opdracht voor een zorgzame
hulpverlener.

Uitgedaagd. Zorg is nooit af. Een begrip dat heel wat reactie opleverde
tijdens het ontwikkelen van de identiteitsverklaring. Er is altijd wel iets
dat beter kan of waar er nieuwe ontwikkelingen op ons af komen. We
voelen ons uitgedaagd om hier mee om te gaan, zeker als universitair
psychiatrisch centrum. We kunnen het ook niet alleen: daarom
moeten we samenwerken met de patiënt zelf, zijn omgeving, binnen
de eigen interdisciplinaire teams, met andere hulpverleners en met
onderzoekscentra.

VRIJHEID IN GEBONDENHEID

GEÏNSPIREERDE PROFESSIONALITEIT

Wij vinden vrijheid belangrijk: die
van patiënten en bewoners om mee
te beslissen over eigen behandeling
en verzorging, die van familie en
omgeving om mee mogelijkheden
aan te brengen en te realiseren
en die van medewerkers om eigen
talenten maximaal in te zetten. Deze
vrijheid is evenwel gebonden door het samenwerken met en onze
verantwoordelijkheid voor elkaar.

Waarom vinden wij geïnspireerde professionaliteit belangrijk?

Ook in de eigen werkgemeenschap gaan we zorgzaam met elkaar om.
Gehoord tijdens een denksessie:
“De vrijheid van de
medewerkers wordt wel als
eigenheid van het U.P.C.
Sint-Kamillus ervaren.”

“Sommigen ervaren te veel
vrijheid en te weinig gebondenheid,
anderen vinden dan weer dat er
te veel regels zijn.”

Vrijheid in gebondenheid: twee tegengestelde begrippen? Dit is geen
toevalligheid maar een bewuste duidelijke keuze, in het U.P.C. SintKamillus én op het niveau van de Broeders van Liefde. Dit vinden we
zelfs terug in de architectuur van de instelling. Er werd immers gekozen
voor individuele paviljoenen met hun eigenheid in plaats van voor één
aaneengesloten geheel.
Vrijheid schept mogelijkheden en geeft een dynamiek doordat
medewerkers hun eigen talenten maximaal kunnen inzetten voor de
patiënt en bewoner. Vrijheid moet ook wel begeleid worden. Tijdens
het proces werd wel eens gehoord: wij zijn de duidelijkheid, het
geheel soms wat kwijt; met gevolgen op het vlak van verbondenheid,
samenwerking en warmte in onze relaties. De uitroep Vrijheid! wordt in
de identiteitsverklaring dan ook omarmd door ‘in gebondenheid’.

Dag in, dag uit werken in het U.P.C.
Sint-Kamillus kan je niet zomaar. Je
moet ergens de inspiratie, de motivatie,
de kracht halen.
Materiële mogelijkheden, collega’s,
de leidinggevenden zijn belangrijk
maar volstaan op zich vaak niet
om te blijven zorgen voor de ons
toevertrouwde patiënten. Ons psychiatrisch centrum als instelling
van de Broeders van Liefde laat zich inspireren door de christelijke
boodschap. Van hieruit staat ze open voor ieders overtuiging. Binnen
de ruime maatschappij rondom ons zijn er ook andere, waardevolle
invalshoeken op het vlak van zingeving.
Gehoord tijdens een denksessie:
“De keuze van de Broeders van
Liefde voor de zwakkeren blijft
ons aanspreken.”

“Rond inspiratie mag
gerust gewerkt worden.”

“Inspiratie komt uit werken in team.”

Zeggen wie we zijn, doen wat we zeggen
en verdiepen wie we zijn…
De identiteit van het U.P.C. Sint-Kamillus wordt mee bepaald door
het verleden, het bezig zijn met zorg, de omgeving waarin we
werken... Het is een dynamisch gegeven dat inhoud krijgt door
mensen die samen werken en leven in onze instelling. Ook in de
toekomst willen we deze identiteitsverklaring samen verder vorm
en inhoud geven. Een hele uitdaging maar we hebben alvast een
stevige basis om op verder te bouwen.
We nemen regelmatig initiatieven in het kader van onze
identiteitsverklaring waar iedereen kan aan participeren.
Voor meer informatie: www.kamillus.be

Verkozen
kunstwerk
“Samen boomsterk”
patroonsfeest 2012

Vanuit de Broeders van Liefde
Uitgedaagd om samen geschiedenis te schrijven
Het U.P.C. Sint-Kamillus maakt deel uit van
de sector Geestelijke gezondheidszorg van
de Broeders van Liefde. De basis voor de
spiritualiteit en het dagelijks leven van de
instellingen van de Broeders van Liefde is
de figuur van de stichter, Petrus Jozef Triest.
Samen met dr. Joseph Guislain was hij in de
eerste helft van de 19e eeuw de stuwende
kracht in de ontwikkeling van de zorg voor
psychiatrische patiënten in België.
Triest detecteerde noden bij mensen en zette van daaruit zorgstructuren op. Heel kenmerkend voor Triest was de levensbetrokkenheid,
die zich vertaalde in een heel eigen professionaliteit. De broeders en
zusters werden opgeroepen om heel speciaal de zorg op te nemen
voor de armsten en hen die verstoten waren uit de maatschappij.
Ook aan deze mensen moest de boodschap worden gegeven dat
hun leven zinvol was. Triest ontwikkelde daartoe een totaalzorg
waarbij alle dimensies van het menselijk leven aan bod kwamen. De
congregaties die hij stichtte, plaatste hij in het hart van de Kerk en
de samenleving.
Samen diep geworteld…
We zijn ondertussen meer dan 250 jaar later, maar de kenmerken
van de spiritualiteit van Triest zijn vandaag nog steeds van
toepassing. De omkadering wijzigde, maar het fundament is nog
steeds hetzelfde.
Vandaag trekken de Broeders van Liefde nog steeds de kaart
van de armsten in de breedste zin van het woord. Zowel de
congregatie (broedergemeenschap) als de organisatie (vzw
Provincialaat der Broeders van Liefde) zijn een begrip in de zorg
en het onderwijs.

Over het U.P.C. Sint-Kamillus

Het U.P.C. Sint-Kamillus bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis,
een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek.
Het Psychiatrisch Ziekenhuis richt zich tot vier doelgroepen:
• Volwassenen met diverse psychiatrische stoornissen
• Volwassenen met psychiatrische problemen ten gevolge van een
verworven hersenletsel
• Volwassenen met een verstandelijke handicap en een
psychiatrische stoornis
• Geïnterneerden (medium risk) met een psychotische stoornis
of een persoonlijkheidsstoornis
Daarnaast is er een psychiatrisch
verzorgingstehuis voor personen met
een gestabiliseerde psychiatrische
problematiek. De bewoners zijn gehuisvest
op de campus Sint-Kamillus en de
campus Salvenbos.

Op de campus Sint-Kamillus is er
een poliklinische werking. Een team
van psychiaters en psychologen
biedt ambulante psychiatrische en
psychotherapeutische begeleiding aan.

www.kamillus.be
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