
2019 in cijfers… 

385 waarvan 83 geheroriënteerd in functie van art. 107
302 bedden/plaatsen voor de ziekenhuisfunctie

Opnames en ontslagen

Erkende bedden

Medewerkers Vrijwilligerswerking

Ziekenhuis

PVT

Ziekenhuis

PVT
129

Opnames

133
Ontslagen

805
Totaal aantal opnames

807
Ontslagen ziekenhuis

504
Medische opnames ziekenhuis

Administratieve opnames ziekenhuis

301 Opnames

644

totaal aantal 
medewerkers

219

mannen

425 250

vrouwen stagiairs

 110 A-Bedden voor observatie en behandeling van volwassen patiënten

 15
 A-plaatsen voor dagopname  

  waarvan 5 geheroriënteerd i.f.v. art. 107

 
5

 A-plaatsen voor nachtopname  
  waarvan 3 geheroriënteerd i.f.v. art. 107

 151
 T-bedden voor behandeling van volwassenen patiënten  

  waarvan 17 geheroriënteerd naar art 107

 45
 T-plaatsen voor dagopname   

  waarvan 25 geheroriënteerd i.f.v. art. 107

 
35

 T-plaatsen voor nachtopname  
  waarvan 33 geheroriënteerd i.f.v. art. 107

 24 Sp-psychogeriatrie bedden

    61  erkende bedden (reguliere PVT)

 60  forensiche PVT-bedden binnen het ‘masterplan internering’

32
vaste

vrijwilligers
17 

mannen
15 

vrouwen

11  nieuwe vrijwilligers
10  occasionele vrijwilligers

De kleuren

Onze vertrouwde kleuren bleven,
maar we fristen ze op en maken
ze iets zachter.

•  Blauw staat voor stabiliteit, 
intelligentie, vertrouwen en 
evenwichtigheid.

•  Groen verwijst naar de groene 
omgeving van onze campussen: 
een troef! Groen ontspant het 
zenuwstelsel, is rustgevend en 
associëren we met genezing, 
gezondheid en balans. Groen is 
ook de kleur van nieuw leven: 
een positieve kleur die verwijst 
naar harmonie, vernieuwing, 
veiligheid en voorspoed.

•  Blauw-Groen: zo herkent men 
Zorggroep Sint-Kamillus en zo 
onderscheiden we ons binnen 
de voorzieningen van de vzw 
Organisatie van Broeders van 
Liefde.

Betekenis symbolen

• Een vloeiende ‘S’: Zorggroep Sint-Kamillus is altijd in beweging.

•  De symbolen verwijzen naar mensen. De kern van onze werking is zorg 
voor mensen.

•  De symbolen (mensen) hebben een verschillende ‘kleur’, een eigenheid, en 
met hun eigenheid gaan ze in interactie: patiënt-zorgverlener, zorgverlener- 
collega, patiënt-familie, familie-zorgverlener, … Ze zoeken aanknoping en 
verbinding en kunnen toch ook hun eigen weg zoeken en gaan.

•  In de symbolen zie je ook ‘vraagtekens’: Men komt in Sint-Kamillus vaak 
toe met vraagtekens. En de weg naar herstel verloopt gebaseerd op deze 
vragen en ligt nog open. Het verwijst ook naar de dynamiek van een 
zorgorganisatie: niet alles is op voorhand ingevuld: er blijven vraagtekens 
en er is ruimte voor groei en verandering.

•  Een (levens)weg afleggen. Deze is vaak bochtig, en soms onderbroken 
(zie punt). Maar, een punt is ook een moment met mogelijkheden: een 
moment van rust, van loslaten, van een nieuw begin, ...

•  Elkaar (weer) in balans brengen.

•  Open perspectief: we werken en bewegen naar buiten toe: 
vermaatschappelijking - resocialisatie.

•  Met elkaar verbonden zijn zonder aan elkaar vast te hangen.

Zorggroep Sint-Kamillus
Krijkelberg 1
3360 Bierbeek

info@kamillus.broedersvanliefde.be
www.kamillus.be

Zorggroep Sint-Kamillus is een voorziening 
voor geestelijke gezondheidszorg binnen 
de vzw Organisatie Broeders van liefde.

Tijdens de overgang van 2019 naar 2020 werd het UPC Sint-Kamillus 
omgedoopt tot Zorggroep Sint-Kamillus en namen we een nieuw logo 
in gebruik met een aangepaste huisstijl.

Onze naam

Onder de naam Zorggroep Sint-Kamillus blijft onze kerntaak ‘psychiatrische 
zorg’, maar werken we toekomstgericht en kijken we ook toekomstgericht 
naar opportuniteiten en noden, en staan we open voor nieuwe bijkomende 
kansen en uitdagingen.
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Zorggroep Sint-Kamillus

Illustraties cover: kunstwerken van  
patiënten en bewoners Zorggroep Sint-Kamillus.



SPPiT-FORMAT 
 
SPPiT staat voor 
‘Samenwerkingsinitiatief voor 
Patiënten met Psychiatrische 
problemen in de Thuissituatie’. 
FORMAT is een samentrekking van: 
FORensisch, Mobiel, Aanklampend in 
de Thuissituatie.
SPPiT-FORMAT biedt psychiatrische 
begeleiding in de thuissituatie aan 
personen met een interneringsstatuut 
in de regio Halle-Vilvoorde en 
Brussel. De multidisciplinaire 
teamwerking ondersteunt de persoon 
op weg naar herstel zodat deze zo 
volwaardig mogelijk kan deelnemen 
aan het gewone dagelijkse leven. 
Cliënten kunnen rekenen op een 
multidisciplinair team en begeleiding 
op maat: psychiatrisch en op andere 
levensdomeinen zoals woonst, 
invulling van de dag, administratie, ... 

Mobiele Teams voor  
mensen met een 
verstandelijke beperking

• Mobiel Team verstandelijke 
beperking (regio Diest, Leuven, 
Tienen)

• SPPiT- Mobiel Team verstandelijke 
beperking (regio Halle-Vilvoorde)

Deze teams bieden geestelijke 
gezondheidszorg aan op de 
plaats waar de persoon met een 
verstandelijke beperking verblijft. 
Daarnaast kunnen alle mobiele 
teams Vlaams-Brabant deze teams 
inschakelen bij begeleiding van 
mensen met een verstandelijke 
beperking.

Mobiele Teams NAH  
(Niet-Aangeboren 
Hersenletsel) 
• Mobiel Team GGZ - NAH  

(regio Diest, Leuven, Tienen)

• SPPIT - Mobiel Team NAH  
(regio Halle-Vilvoorde)

De Mobiele Teams NAH zijn 
verbonden aan Cerenah, Centrum 
voor psycho-neurologische 
behandeling van Zorggroep Sint-
Kamillus. Ze werken samen met het 
netwerk GGZ voor de regio Leuven 
(Diletti) en met het netwerk voor de 
regio Halle/Vilvoorde (SAVHA). De 
teams bieden tijdelijke intensieve 
behandeling en ondersteuning in de 
thuissituatie aan personen tussen 16 
en 65 jaar met een niet-aangeboren 
hersenletsel, wonend in Vlaams-
Brabant. Wanneer iemand getroffen 
wordt door een hersenletsel is dat 
een ingrijpende gebeurtenis. De 
medewerkers van de mobiele teams 
behandelen en ondersteunen de 
persoon en zijn naasten bij deze 
veranderingen en gevolgen op vlak 
van emotie,  
relatie, gedrag en denkvermogen.  
Zij doen dit op een korte en 
intensieve manier.

Onze afdeling CRK nam haar intrek 
in een geheel vernieuwd gebouw: 
meer licht, comfort, kleur en levend 
groen. Een verademing voor patiënten 
en medewerkers! CRK staat voor 
‘Centrum Rehabilitatie Korsakov-
syndroom of aanverwante cognitieve 
aandoeningen’. CRK behoort binnen 
Zorggroep Sint-Kamillus tot Cerenah, 
‘Centrum voor psycho-neurologische 
Revalidatie van personen met NAH’.

CRK is een gespecialiseerde 
behandeleenheid voor personen die 
lijden aan het syndroom van Korsakov 
of een gelijkaardige cognitieve 
aandoening. De afdeling richt zich op 
revalidatie van volwassen personen 
en de nadruk ligt voornamelijk op 
het leren omgaan met geheugen- en 
planningsproblemen als gevolg van 
een verworven hersenaandoening. 
Bij de inrichting hielden we maximaal 

rekening met de noden van patiënten. 
Zo namen we een kleurenspecialist 
onder de arm en werden 
kantoorruimten en 
slaapkamerdeuren van een andere 
kleur voorzien zodat patiënten zich 
beter kunnen oriënteren. 

Leefruimtes werden zo ingericht 
dat medewerkers meer tussen de 
patiënten kunnen werken in plaats 
van in een aparte kantoorruimte. 
Een positieve evolutie voor 
medewerkers en patiënten!

In april reikte ZorgAnders de 
jaarlijkse Zorgawards uit. Zorggroep 
Sint-Kamillus mocht de award voor 
‘Ziekenhuis van het jaar 2019’ in 
ontvangst nemen. ZorgAnders, 
organisator van de Zorgawards, 
is het grootste mediabedrijf in 
de zorgsector in België. Ze slaan 
de brug tussen de zorgsector, 
het bedrijfsleven, het onderwijs, 
patiënten, mantelzorgers en 
iedereen met interesse in zorg en 
welzijn. De jury verwees onder 
andere naar onze inspanningen 
op het vlak van forensische 
psychiatrie. Ook het toepassen van 
de herstelvisie en het werken met 
ervaringsdeskundigen vond men 
een lovenswaardige beweging. De 
award was een mooie erkenning 
en tegelijk ook een aanmoediging 
om verder sterk werk te maken van 
toekomstige uitdagingen. 

Uitbreiding  
zorgaanbod 
mobiele teams 
Zorggroep Sint-Kamillus 
breidde zijn mobiel 
zorgaanbod uit met: 

Ziekenhuis  
van het jaar  

2019

Op 13 juli 2018 woedde onverwacht 
een felle brand in de cafetaria op 
campus Krijkelberg. Medewerkers 
werden tijdig geëvacueerd, maar de 
materiële schade in de hoofdblok 
van de cafetaria was enorm. Na 
een jaar noeste arbeid heropenden 
we in november met een geheel 
vernieuwde eigentijdse gezellige 
cafetaria én met een gezond lekker 
aanbod. 

Metamorfose 
cafetaria

Vernieuwde 
stek voor  

CRK

Nieuwe directie 
patiëntenzorg
Bart Schepers nam de warme zorgfakkel 
over van Luc Bevernage, die eind 
2018 met pensioen ging. Bart startte 
in 1998 in Sint-Kamillus als stagiair 
psychologie en ging daarna aan de 
slag als therapeutisch coördinator, 
diensthoofd en kwaliteitscoördinator 
voor Zorgroep Sint-Kamillus. Sinds juni 
is hij directeur patiëntenzorg en werkt 
hij nauw samen met onze nieuwe 
adjunct-directeur patiëntenzorg Cindy 
Merlevede. Cindy Merlevede kan bogen 
op heel wat ervaring in de geestelijke 
gezondheidszorg en ging in augustus 
2019 aan de slag in onze Zorggroep.

Krekelpop
Met tonnen energie en 
enthousiasme organiseerden 
medewerkers en patiënten  
voor de tweede keer samen  
het muziekfestival ‘Krekelpop’  
op campus Krijkelberg. 

360 hamburgers 700 bezoekers

630 tickets 300 mocktails 4 DJ Booth’s

12 muziekbands30 vrijwilligers 

Goed voor:

20 sponsors93 patiënten die meehielpen 

Wandeling  
‘Een stap 
vooruit’ 
Samen met vzw De 
Spiegel organiseerde 
Zorggroep Sint-Kamillus 
voor de eerste keer ‘Een 
stap vooruit. Wandelen naar 
herstel’. Een wandeling vanuit 
onze campus Krijkelberg langs een 
hapje-tapje-kennismakingsstop bij 
activiteiten- en ontmoetingscentrum 
’t Collectief op campus Oudebaan 
en vzw De Spiegel in Kessel-Lo. Een 
300-tal mensen wandelde mee, 
waaronder ook heel wat mensen 
buiten onze Zorggroep, bv. recreatieve 
wandelaars. Zij konden nog een 
tijdelijke kunsttentoonstelling van 
patiënten meepikken. Een fijne manier 
om ongedwongen kennis te maken 
met onze campus. Voor patiënten, 
bewoners en medewerkers was het 
vooral een ontspannend, verbindend 
en deugddoend initiatief dat we graag 
herhalen in 2021!  

In het kader van de toepassing van 
art. 107 kon Zorggroep Sint-Kamillus 
eind 2018 een dossier indienen bij de 
overheid voor intensifiëring van de 
werking van een afdeling. Zo was het 
mogelijk om het aantal reële bedden 
af te bouwen, maar de gefinancierde 
middelen voor deze bedden te 
behouden en in te zetten voor een 
kwalitatievere hulpverlening.
Vanuit onze doelgroepwerking 
‘Algemene psychiatrie’ dienden we 
een voorstel in voor de afdeling VIA. 
Deze afdeling biedt zorg aan patiënten 
met een oriëntatie naar psychotische 
kwetsbaarheid en/of middelengebruik. 
Door dit initiatief realiseerden we met 

VIA volgende doelstellingen:
• We schakelden een 

ervaringsdeskundige in voor de 
afdeling.

• We versterkten de psychologische en 
verpleegkundige ondersteuning op 
de afdeling waardoor familieleden en 
naasten actiever kunnen participeren 
in de zorg van een patiënt en bij 
rooming-in van een opgenomen 
familielid. 

• We breidden het individueel 
therapeutisch aanbod uit. 

• We versterkten de medische 
ondersteuning. 

Geïntensifieerde 
zorg voor  

afdeling VIA

Vanuit Qamillus (met de ‘Q’ 
van Quality), ons geïntegreerde 
kwaliteitsproject, bouwden we in 
2019 stap voor stap voort aan een 
kwaliteitsvolle én veilige werking. Het 
nieuwe kwaliteitssysteem werd volop 
uitgeprobeerd, we kregen het PDCA-
denken (Plan - Do - Act - Check) steeds 
beter onder de knie en leerden over het 
belang van een goede planning. En zo 
konden we in 2020 van start gaan met 
een gloednieuw jaaractieplan. 

Ons intern auditorenteam werd 
opgeleid en de eerste interne audits 

over medicatie, participatie en 
vrijheidsbeperkende maatregelen 
waren een feit binnen Cerenah. Dat 
is niet toevallig omdat zij als eerste 
doelgroep voor een accreditatielabel 
gaan. Maar ook rond medicatie, 
preventie- en noodplannen, HR en 
infectiepreventie, werd hard aan de 
accreditatie gewerkt. In de toekomst 
willen we deze interne audits ook 
breder inzetten om onze kwaliteit te 
verbeteren.

Werken aan 
kwaliteitsvolle 

zorg

• een psychiatrische aandoening
• een verstandelijke beperking in 

combinatie met een psychiatrische 
aandoening

• het statuut van internering
• een niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH).

We doen dit via verschillende 
zorgvormen: psychiatrisch ziekenhuis, 
psychiatrisch verzorgingstehuis 
(PVT), mobiele teams, consultaties 
en begeleiding zonder opname in de 
polikliniek, dagbesteding in activiteiten- 

en ontmoetingscentrum  
’t Collectief en een woonproject waarbij 
patiënten zich onder begeleiding 
voorbereiden op zelfstandig wonen.

Dit jaaroverzicht raakt in vogelvlucht 
enkele noemenswaardige initiatieven 
aan. Uiteraard valt er veel meer te 
vertellen dan dit overzicht. Voor meer 
informatie over ons zorgaanbod en onze 
werking verwijzen we je graag naar onze 
vernieuwde website:  
www.kamillus.be.

Zorggroep Sint-Kamillus  
biedt psychiatrische 

(crisis)opvang en  
behandeling op korte,  

middellange  
en lange termijn  

aan volwassenen met: 


