CONTACTGEGEVENS
Campus Zorggroep Sint-Kamillus
Krijkelberg 1 - 3360 Bierbeek
016 45 26 11
info@kamillus.broedersvanliefde.be
Openingsuren onthaal:
elke dag van 6.15 uur tot 22.00 uur
www.kamillus.be
Campus Oudebaan 293 - 3000 Leuven

ZORGAANBOD EN DIENSTEN
Naast, of als onderdeel van de nodige zorg, bieden we:

Activiteiten- en ontmoetingscentrum ‘t Collectief
016 49 85 80
Mobiel Team GGZ Leuven - Oudebaan
016 56 21 11

•

wetenschappelijk en therapeutisch onderbouwde
zorgprogramma’s

•

een individueel behandel- of begeleidingsplan

Campus PVT Salvenbos

•

veilige zorg

Naamsesteenweg 492 - 3001 Heverlee

•

aandacht voor zingeving

016 45 29 45 (A) - 016 45 29 44 (B)

•

creatieve en arbeidsgerichte ateliers

•

bewegings- en muziektherapie

Mobiele teams arrondissement Halle/Vilvoorde met
uitvalsbasis het PZ Sint-Alexius Grimbergen

•

boerderijwerking

SPPiT - Mobiel Team verstandelijke beperking

•

ontspannende activiteiten

•

rustige groene omgeving.

mobielteamleuven@kamillus.broedersvanliefde.be

SPPiT - Mobiel Team NAH
SPPiT - FORMAT
0492 13 47 23

DIENSTVERLENING VOOR BEDRIJVEN
Bedrijven en organisaties kunnen met kleine en grote
werkopdrachten terecht in ons industrieel atelier.
Wij staan open voor tijdelijke en doorlopende
opdrachten. Hoeveelheden, leveringstermijn enz.
bespreken we graag in onderling overleg.
Contacteer: tac@kamillus.broedersvanliefde.be

WWW.KAMILLUS.BE
SINTKAMILLUS

WIE WE ZIJN

ZORGVORMEN

MOBIELE PSYCHIATRISCHE ZORG

Zorggroep Sint-Kamillus biedt psychiatrische (crisis)
opvang en behandeling op korte, middellange en lange
termijn aan volwassenen met:

• Psychiatrisch ziekenhuis

Sint-Kamillus bouwde het aantal bedden af zodat we
meer mobiele zorg aan huis of in thuisvervangende
woonvormen kunnen aanbieden. Op deze manier vermijden we een opname en bieden we toch de nodige
zorg en begeleiding.

• een psychiatrische aandoening
• een niet-aangeboren hersenletsel
• een verstandelijke beperking in combinatie met een
psychiatrisch ziektebeeld
• het statuut van internering.

• Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
• Mobiele teams
• Consultaties en begeleiding zonder opname, in een
polikliniek
• Dagbesteding in activiteiten- en ontmoetingscentrum
’t Collectief
• Woonproject ’Oase’ waarbij patiënten zich onder
begeleiding voorbereiden op zelfstandig wonen.

BELANGRIJK IN ONZE ZORG
• Oog hebben voor alle levensdomeinen.
• Mensen hun krachten en mogelijkheden laten ontplooien.
• Met patiënten, bewoners, familie, omgeving en
medewerkers in overleg zoeken naar mogelijkheden om
doelstellingen te realiseren en samen beslissen over de
zorg.
• Samen met andere partners een gepast zorgaanbod
uitbouwen zodat we kunnen tegemoetkomen aan
verschillende en evoluerende zorgvragen.
• Onze zorg wetenschappelijk onderbouwen en
vernieuwend zijn in denken en handelen.

VERNIEUWENDE ZORGPROJECTEN
•

Een team van ervaringswerkers ondersteunt actief de
zorg in heel onze werking.

•

We breiden ons aanbod van mobiele teams steeds
uit, onder andere met een team voor personen met
een niet-aangeboren hersenletsel en voor personen
met een verstandelijke beperking en psychiatrische
problemen.

•

We hebben een uitgebreid zorgaanbod voor personen
met het statuut van geïnterneerde.

We bieden mobiele zorg aan in de regio’s Leuven, OostBrabant en Brussel-Halle/Vilvoorde.

VRIJWILLIGERSWERK
Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen we op vele
momenten nog net dat ietsje extra bieden in zorg,
aandacht en praktische ondersteuning.
Er zijn veel mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te
doen in Sint-Kamillus: activiteiten begeleiden, patiënten
en bewoners vervoeren, tijd maken voor een babbel, af
en toe mee activiteiten in beeld brengen enz. En ook bij
onze ondersteunende diensten zijn vrijwilligers welkom.
Vrijwilligen kan op regelmatige basis of occasioneel.
Interesse? Contacteer ons algemeen onthaal.

