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Toekomst voor transitiepsychiatrie
Opgroeiende jongeren met psychische problemen gepast
begeleiden voorkomt veel leed in hun verdere leven.
Maar daarvoor moeten zorgverleners uit de jeugd- en de
volwassenenpsychiatrie de handen in elkaar slaan. De
Koning Boudewijnstichting zet alvast haar schouders onder
twee leerstoelen Transitiepsychiatrie.
‘Bij driekwart van de psychiatrische patiënten situeert de eerste
manifestatie van klachten zich in de leeftijd tussen 14 en 25 jaar,’
vertelt psychiater prof. dr. Ruud van Winkel, die de Nederlandstalige
leerstoel rond transitiepsychiatrie aan de KU Leuven voorzit.

Houvast
‘In die periode zijn jongeren psychisch ook het meest kwetsbaar.
Velerlei factoren beïnvloeden de ontwikkeling van het jonge brein:
hun genen, een verandering van omgeving, een gezinswijziging,
de omgang met nieuwe gezagsdragers of de impact van nieuwe
technologieën zoals games of sociale media. Symptomen worden
vaak in verband gebracht met andere problemen: afhaken op school,
druggebruik, crimineel gedrag of zelfs dakloos leven.
Gedegen psychiatrische zorg in die leeftijdsfase kan veel leed in het
verdere leven voorkomen. Alleen kampen jongeren niet enkel met
hun eigen problemen. Ze missen ook houvast tussen de gescheiden
zorgwerelden voor jeugd en voor volwassenen.’
— lees verder op de volgende pagina —

Nood aan meer middelen
Alle actoren in de geestelijke
gezondheidszorg vragen om in de
volgende legislatuur fundamentele
hervormingen in de ggz door te
voeren. Er moet komaf gemaakt
worden met de verouderde
financieringsmechanismen en de
onderfinanciering. Vandaag besteedt
de overheid slechts zes procent
van het gezondheidsbudget aan
ggz, terwijl de OESO minstens tien
procent aanbeveelt.
Het UPC KU Leuven onderschrijft
het Noodprogramma dat bij beleidsmakers op tafel ligt, voorgesteld
tijdens de Staten-Generaal van de
Geestelijke Gezondheidszorg in
maart 2019, en vraagt daarenboven
bijkomende middelen voor de
academische opdrachten en de
gespecialiseerde programma's voor
specifieke doelgroepen.
statengeneraalggz.be
Lees meer op pagina 16
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— Toekomst voor transitiepsychiatrie —

‘De belangstelling voor transitiepsychiatrie neemt toe,’ vertelt
professor Ruud van Winkel. ‘De lopende hervorming in de
geestelijke gezondheidszorg versterkt dat nog.’ In die context
trekken de fondsen in beheer bij de Koning Boudewijnstichting,
het Fonds Julie Renson en het Koningin Fabiolafonds, samen
1,2 miljoen euro uit voor een periode van vier jaar voor
een Nederlandstalige en een Franstalige leerstoel aan een
Belgische geneeskundefaculteit.

Youth in Transition
Het doel is om ontmoetingen te bevorderen tussen de
kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie,
die zorgcontinuïteit verbeteren. Zij zullen een bijdrage leveren
aan het onderzoek – met als doel resultaten omzetten in de
praktijk – en aan innovatieve zorg voor jongeren, aangepast aan
hun levensfase en de hedendaagse context.
‘Onze leerstoel Youth in Transition:
Mental Health in a Challenging
Period vertrekt van het principe
dat je de ontwikkeling van psycho
pathologische problemen tijdens
de
transitie
periode
gunstig
kan
beïnvloeden of problemen in de toekomst
zelfs kan voorkomen. We pakken dit op een moderne manier
aan, waar kan met innovatieve middelen zoals virtual reality.’

Mission Lucidity:
samen dementie ontcijferen

KOOR ondersteunt studie perinatale depressie en stress

imec, KU Leuven, UZ Leuven en het Vlaams
Instituut voor Biotechnologie werken
samen in Mission Lucidity om medische
vooruitgang te boeken in de strijd tegen
dementie.

KOOR staat voor Klinische Onderzoeks- en
Opleidingsraad. Het is een raad binnen UZ Leuven
en UPC KU Leuven die klinisch wetenschappelijk
onderzoek wil bevorderen en startfinanciering
biedt voor onderzoek en begeleiding van jonge
onderzoekers, startende onderzoeksgroepen en
academische niet-commerciële studies, zodat de
starters uitgroeien tot volwaardige investigators.

Ingenieurs, wetenschappers en
clinici combineren in Mission
Lucidity hun expertise in
nanotechnologie, biomedisch
onderzoek en klinische zorg.
Prof. dr. Mathieu Vandenbulcke,
voorzitter van het wetenschappelijk en
uitvoerend comité van Mission Lucidity: ‘Als
clinicus word ik dagelijks geconfronteerd met
het vernietigend effect van dementie op de
menselijke geest. Als onderzoeker zie ik hoe het
verouderende brein met ongelijke wapens strijdt
tegen alzheimer.
De juiste wapens vinden: het kan enkel als
klinische en fundamentele onderzoekers
intensief samenwerken, uitgerust met de meest
geavanceerde technologische hulpmiddelen. Dit
project moet dat mogelijk maken.’
missionlucidity.com

Leerstoel transitiepsychiatrie
Doelstellingen
• fundamenteel onderzoek
kennis over ontwikkeling psychische problemen en
veerkracht bij jongeren vergroten
• zorg beter afstemmen op levensstijl jongeren
• zorgorganisatie optimaliseren
op welke hindernissen stoten jongeren als ze hulp zoeken
en welke verbeteringen stellen ze zelf voor?
• informatietools ontwikkelen
voor jongeren en hun familie
voor betrokken organisaties en zorgverstrekkers

Vragen?
prof. dr. Ruud van Winkel
UPC KU Leuven, campus Kortenberg
02 758 08 41
ruud.vanwinkel@upckuleuven.be
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Leuven Brain Institute
KU Leuven bundelt alle hersenonderzoek
aan de universiteit
Het Leuven Brain Institute vormt een
ontmoetingsplaats voor alle wetenschappers
verspreid over de universiteit die aan
hersenonderzoek doen. Door intensiever
samen te werken kunnen ze de kennis over
het zenuwstelsel uitbreiden.
De hoofdmoot in het neurowetenschappelijk
onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Groep
Biomedische Wetenschappen, waaronder de
Onderzoeksgroep Psychiatrie. Maar ook in
andere geledingen van de universiteit verdiepen
wetenschappers zich in hersen
onderzoek,
onder meer biologen en psychologen, maar ook
ingenieurs en computerwetenschappers.
gbiomed.kuleuven.be/english/LBI

Onderzoek UPC KU Leuven

Perinataal psychiater prof. dr. Titia Hompes kreeg van
KOOR een postdoctoraal mandaat voor een prospectieve,
longitudinale studie. Daarin gaat ze de impact na van
perinatale depressie of stress op de moeder-kindhechting
en de neurologische ontwikkeling via epigenetische
mechanismen.

‘Perinatale depressie komt heel vaak
voor (10-20%)’, aldus professor
Hompes. ‘De impact voor de moeder
is groot. Maar die op het kind is nog te
weinig gekend, noch op korte noch op
lange termijn.
In een longitudinale epidemiologische studie beogen we
alle zwangere vrouwen op te nemen die zich aanmelden of
opgevolgd worden op de raadpleging verloskunde binnen
de Leuvense universitaire ziekenhuizen. Ons doel is een
prognostische screeningstool voor perinatale depressie
te ontwikkelen en de invloed van maternale depressie of
stress op tal van aspecten, zoals welzijn, epigenitica of
ontwikkeling, te ontrafelen.’

Maandag 16 en dinsdag 17 september 2019

Samenwerken!? Samen werken!?
12e Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie.

Donderdag 26 september 2019

Psychotische kwetsbaarheid in het peripartum
2e Congres perinatale psychiatrie UPC KU Leuven

Zaterdag 12 oktober 2019

Paso doble

Emeritaatsviering prof. dr. Peter Adriaenssens
Wetenschappelijk symposium en academische zitting

Donderdag 17 oktober 2019

De schrik van je leven
Over angst bij ouderen
upckuleuven.be/agenda

6e Congres ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven

Impulsbudgetten Z.org KU Leuven
Z.org KU Leuven maakte in 2018 diverse impulsbudgetten vrij voor innovatieve interne zorgprojecten
Virtual Reality Lab
ontwikkeling hoogwaardige
VR-toepassingen voor diverse
psychiatrische indicaties en
implementatie in de zorg

Crisisplan
ontwikkeling app voor zorgvragers,
integratie in e-health voor
huisartsen en in het elektronisch
patiëntendossier in het ziekenhuis

Technologie ouderenpsychiatrie
ontwikkeling hulpmiddelen zoals
val- of dwaaldetectoren, smart door
lock systems, remote monitoring
van vitale parameters, symptoom
monitoring of slaapsensoren

e-VESPA
nieuw elektronisch vroeg
signaliseringsplan voor kinder- en
jeugdpsychiatrie, compatibel met
het elektronisch patiëntendossier
en toepasbaar op smartphone

Klinische farmacie
aanwerving front office klinisch
apotheker die ondersteuning
biedt om psychofarmaca
doelmatig, rationeel en veilig toe
te dienen en die met de artsen een
farmacologisch zakboek samenstelt
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Onderzoeksgroep Psychiatrie

Onderzoek in de kijker

Als universitair centrum kent het UPC KU Leuven een sterke traditie in wetenschappelijk
onderzoek. Het heeft een brede, complementaire expertise met gevarieerde
onderzoekslijnen in huis. Van epidemiologie tot genetica, van ontwikkelingsstoornissen
tot dementie, van psychotherapie tot diepe hersenstimulatie, van brain imaging tot
kwalitatief onderzoek. Alle research gebeurt binnen de Onderzoeksgroep Psychiatrie
van het departement neurowetenschappen van de KU Leuven, onder het voorzitterschap
van professor Koen Demyttenaere.

Neuropsychiatrie

Ontwikkelingspsychiatrie

Aanspreekpersoon: prof. Mathieu Vandenbulcke

Aanspreekpersoon: prof. Bart Boets

Het Labo voor Translationele Neuropsychiatrie
onderzoekt de neurobiologie van laat ontstane
psychiatrische
en
sociaal-cognitieve
stoornissen
veroorzaakt door neurodegeneratie. Het Academisch
Centrum voor ECT and Neuromodulatie (AcCENT)
focust op elektroconvulsietherapie en hersenstimulatie bij
psychiatrische aandoeningen.

Onderzoekt de determinanten van neurologische
ontwikkelings
stoornissen, zoals ADHD en autisme, en
doet translationeel onderzoek. Doet studiewerk rond de
ontwikkeling van diagnostische biomarkers, therapie
strategieën, transitiepsychiatrie en effectiviteit in
forensische psychiatrie.

Klinische psychiatrie

Mind-Body-onderzoek

Aanspreekpersoon: prof. Ruud Van Winkel

Aanspreekpersoon: prof. Stephan Claes

Richt zich op onderzoeksvragen met directe klinische
relevantie, met bijzondere aandacht voor transitie
psychiatrie, vernieuwende klinische en psychotherapeutische benaderingen en maatschappelijk relevante thema's
binnen de psychiatrie.

Bestudeert de biologische stressrespons bij onder meer
ernstige depressie, chronisch vermoeidheidsyndroom
en eetstoornissen. Meet de stressgevoeligheid zowel in
het labo als met wearables in het dagelijks leven. Ook
gen-onderzoek vormt een belangrijke schakel.

Contextuele psychiatrie

Maatschappelijke geestelijke
gezondheidszorg

Aanspreekpersoon: prof. Inez Myin-Germeys

Onderzoekt hoe ernstige mentale stoornissen ontstaan of
evolueren onder invloed van de omgeving en omstandig
heden in het dagelijks leven. Past de experience sampling
method toe, die ook interventies mogelijk maakt.

Aanspreekpersoon: prof. Ronny Bruffaerts

Onderzoekt patronen in veel voorkomende psychische
aandoeningen en het emotioneel welbevinden in samenlevingen wereldwijd, via epidemiologisch onderzoek en
statistische modellering.

Academische output UPC KU Leuven 2018
De teller voor publicaties van de Onderzoeksgroep
Psychiatrie over de jaren heen stond eind 2018 op
meer dan 1.800 artikels, reviews en letters (geen
abstracts). En dankzij een stijging met maar liefst
22.433 citaties ten opzichte van eind 2017, klokten
de onderzoekers af op 78.617 citaties.

Gemiddeld per onderzoeker
82 artikels (cumulatief)
> 4 onderzoekers publiceren meer dan 200 artikels
h-index* 23, met 3.574 citaties
> 5 onderzoekers behalen een h-index > 40,
waarvan 4 met meer dan 10.000 citaties

*
h = aantal publicaties dat h keer door anderen geciteerd werd. Bijvoorbeeld h-index 30 = je publiceerde 30 artikels die elk 30 keer
door anderen geciteerd werden. Volgens Hirsch zelf kan je voor iemand met 20 jaar activiteit volgende criteria hanteren: 20 = good,
40 = outstanding, 60 = really exceptional.

Clinici ontwikkelen mee dagboek-app

Hightech lab

De experience sampling method is een gestructureerde dagboekmethode
die het fluctueren van psychische klachten en patronen in het dagelijks
leven registreert. Patiënten beantwoorden een week lang tien keer per
dag vragen over hun gevoel en klachten, wat een rijk beeld verschaft.
Onder leiding van professor Inez Myin-Germeys heeft het Centrum voor
Contextuele Psychiatrie hier al heel wat onderzoek rond verricht. Het
ontwikkelde een app die de bevraging eenvoudig en praktisch maakt.

Het onderzoeksteam voor ontwikkelingspsychiatrie werkt aan een
innovatieve methodologie om sociocommunicatieve sensitiviteit objectief
te kwantificeren. Binnen de klinische
eenheid van de dienst kinder- en
jeugdpsychiatrie werd een hightech
lab ingericht, toegespitst op autisme
spectrumstoornissen, dat gebruik maakt
van Fast Periodic Visual Stimulation
EEG, stressfysiologie en eye-tracking.

Om de vertaalslag naar de klinische praktijk te maken is het centrum een
project gestart waarbij het de hulp vraagt van clinici, binnen en buiten het
UPC KU Leuven. Het project heet toepasselijk Building Bridges. Clinici
kunnen aangeven welke informatie relevant is en hoe je die presenteert.
Ze krijgen samen met hun patiënt toegang tot een dashboard die een
zinvolle samenvatting weergeeft van de antwoorden uit de bevraging.
De clinici ontwikkelen dus mee aan het dashboard. In een volgende stap
kunnen verschillende ggz-instellingen de toepassing uittesten.

Babylab
Daarnaast heeft het onderzoeksteam
ontwikkelings
psychiatrie
ook
een
Babylab opgezet, dat met nieuwe
technieken een 
uitgesproken risico
op problematische socio-emotionele
ontwikkeling vroegtijdig wil opsporen.

Agitatie bij dementie
Psychiater Maarten Van Den Bossche
(PhD) zette binnen de onderzoeksgroep
Neuropsychiatrie een bijzonder onderzoeksproject op rond agitatie bij
dementie. ‘Gedragsproblemen, zoals
agitatie, komen veel voor bij dementie’,
legt Maarten Van Den Bossche uit.

In de experience sampling method beantwoorden patiënten een week lang vragen over
hun gevoel en klachten.

Onderzoek knuffelhormoon
Vorig jaar heeft het onderzoeksteam ontwikkelingspsychiatrie een grootschalig onderzoek opgestart met oxytocine, het zogenaamde knuffelhormoon. Het gaat om een langdurige multipeldosis (dubbelblind
placebogecontroleerde) klinische trial bij kinderen met autisme. De studie
werkt met een uitzonderlijk brede set metingen, met onder andere MRI,
EEG, stressmetingen, vragenlijsten, epigenetica en microbioom. Dit
onderzoek is uniek in de wereld.

ECT werkt sterk bij ouderen
Elektroconvulsietherapie is een sterke antidepressieve behandeling, vaak
toegepast bij ouderen. In een onderzoek in het Academisch Centrum voor
ECT and Neuromodulatie werden zes maanden na een ECT-behandeling
geen negatieve effecten op het geheugen vastgesteld. Al moet onderstreept
worden dat er uitgesproken individuele verschillen waren.

‘Ze hebben een grote impact op het
welzijn en de levenskwaliteit van zowel
patiënten als hun naasten. Via multimodale sensoren en machinaal leren,
willen we een systeem creëren om
agitatie in dementie te monitoren en te
voorspellen.’

Mindmates-leerstoel
suïcidepreventie
De Fortune-leerstoel met co-titularissen
prof. dr. Koen Demyttenaere en prof.
Ronny Bruffaerts (PhD), wordt van 2019 tot
2024 verdergezet als Mindmates-leerstoel
suïcidepreventie. Vicerector Chantal Van
Audenhove sluit er aan als co-titularis. De
leerstoel wordt gesponsord door Ga voor
Geluk.

Bron: ISI Web of Knowledge
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Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven

Vlaams-Brabant

Het UPC KU Leuven biedt als academisch referentieziekenhuis kwaliteitsvolle zorg voor emotionele, psychische of
psychiatrische problemen. Het ziekenhuis telt in totaal 668 bedden en heeft drie volwaardige diensten uitgebouwd, voor
kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. De zorgactiviteiten gebeuren gespreid, op
afdelingen op Campus Gasthuisberg in Leuven en op Campus Kortenberg. Vier mobiele teams bieden zorg aan huis
binnen de regio Vlaams-Brabant oost. Drie liaisonteams ondersteunen de somatische zorg in UZ Leuven en het Heilig
Hartziekenhuis in Leuven.

Psychiatrisch verzorgingstehuis Andreas
Het psychiatrisch verzorgingstehuis Andreas biedt aan zijn patiënten een kwaliteitsvol verblijf met
permanente psychiatrische ondersteuning en begeleiding aan. PVT Andreas telt 105 (93 gerealiseerd in
2018) bedden en is gehuisvest op Campus Lubbeek en sinds eind 2017 ook op Campus Melsbroek.

Campus Melsbroek

Campus Gasthuisberg
Campus Lubbeek

zorgkuleuven.be/andreas

Netwerken

Campus Kortenberg

Heilig Hartziekenhuis - liaison

YUNECO, esperanto voor jeugd, is het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen
en jongeren in Vlaams-Brabant. Alle organisaties voor kinderen en jongeren rond
welzijn, gezondheidszorg en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de provincie
stemmen er hun zorgprogramma op elkaar af en delen er hun kennis. Voor kinderen en
jongeren in crisis heeft YUNECO een centraal meldpunt: 078 05 00 38.
www.consultdeskggz.be

YUNECO Vlaams-Brabant

Diletti is het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen in de

oostelijke helft van de provincie Vlaams-Brabant. De psychiatrische centra Alexianen
Zorggroep Tienen, Sint-Kamillus Bierbeek, Sint-Annendael Diest en het UPC KU Leuven
zorgen er samen voor een gecoördineerd mobiel zorgaanbod en de uitbouw van intensieve
zorgdiensten: een eenheid voor high intensive care (HIC) en drie intensieve diensten (ID).

Mobiele Teams en Diletti Vlaams-Brabant-oost

www.consultdeskggz.be

Dagen zonder Zorgen
Na de succesvolle eerste editie waren ook de Dagen
zonder zorgen – een upgrade van de vroegere
personeelsreis – in 2018 een voltreffer.
Alle medewerkers konden eind september
deelnemen aan een ontspannend programma
naar keuze. Er was een waaier aan activiteiten,
zoals een geleid bezoek in Brussel Noord,
paintball, escape room, een natuurtrip of een
chocoladeworkshop.
Een week lang konden collega’s mekaar treffen
in een feesttent op campus Kortenberg, voor
een gezellig ontbijt of een drink na het werk,
met als apotheose een spetterende after work
party op vrijdagavond.

Meer dan duizend toffe collega's
Medewerkers Z.org KU Leuven eind 2018
vaste medische staf 60
psychiaters in opleiding 68
psychologen en therapeuten 226

apothekers 4
verpleegkundigen 479

sociaal werkers 32
ondersteunend personeel 175

totaal 1044
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Zorg in kaart

De spoedgevallendienst van UZ Leuven
vormt – naast de zorg via Epsi – een
belangrijke poort naar psychiatrische zorg.
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Psychiaters in opleiding
aantal
kandidaten
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aantal toegelaten in volwassenenpsychiatrie
aantal toegelaten in kinder- en jeugdpsychiatrie

Pascal Sienaert
stagemeester
Na het emeritaat van professor
Rudi Vermote in juni 2018, werd
professor Pascal Sienaert aangesteld
als stagemeester voor de psychiaters in
opleiding binnen het UPC KU Leuven. De expert in
stemmingsstoornissen en ECT vervult die opdracht
samen met professor Koen Demyttenaere.
Pascal Sienaert coördineert de stageopdrachten
binnen en buiten het universitair ziekenhuis, waarvan
sommige stages in het buitenland. ‘Ik ervaar het
als een voorrecht dagelijks met jonge enthousiaste
mensen samen te werken. Ze geven me een gevoel
van vertrouwen in de toekomst!’

Lesopdrachten in KU Leuven
Onze professoren doceren in een breed
spectrum aan opleidingen geneeskunde en
paramedische beroepen.
Geneeskunde
Manama artsen-specialisten
Huisartsgeneeskunde
Biomedische wetenschappen
Tandheelkunde
Farmaceutische Wetenschappen
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Postgraduaatopleidingen psychotherapie
Familiale en seksuologische wetenschappen
Verpleeg- en vroedkunde
Muziektherapie LUCA

Behaalde doctoraten
Tim Bastiaens, PhD
The validation of the Personality Inventory for DSM-5
in a Flemish Non-Clinical and Clinical Sample, and the
relation of PID-5 Psychoticism to psychosis
promotoren Laurence Claes, Marc De Hert, Dirk Smits

François-Laurent De Winter, PhD
Gezichts-, lichaams- en emotieverwerking in het gezonde
menselijke brein en frontotemporale lobaire degeneratie
promotoren Mathieu Vandenbulcke, Wim Vanduffel, Jan Van den Stock

Katrien Foubert, PhD
Transformation in Improvisation - An exploratory study
of interpersonal interactions in musical improvisations of
patients with borderline personality disorder

Sara Morsink, PhD
What motivates children and adolescents with ADHD?
promotoren Marina Danckaerts, Saskia van der Oord, Jurgen Lemiere

Evelien Van Assche, PhD
Strategies project: Genetic and epigenetic aspects.
Depressive symptoms in adolescence: genes & environment
promotoren Stephan Claes, Luc Goossens, Ruud Van Winkel

Lies Van Assche, PhD
The psychology and neurobiology of late onset psychosis
promotoren Mathieu Vandenbulcke, Patrick Luyten

Dagmar Van Liefferinge, PhD
Emotional lability in children and adolescents
promotoren Nady Van Broeck, Marina Danckaerts, Saskia van der Oord

Chris Bervoets voorzitter medische raad
In januari 2018 werd prof. dr. Chris Bervoets verkozen als nieuwe voorzitter van de medische
raad van het UPC KU Leuven. Hij volgde prof. dr. Rudi Vermote op die in juni 2018 met emeritaat
ging. In de raad zetelen ook prof. dr. Marc De Hert, prof. dr. Jan De Lepeleire, dr. Lut De Rijdt,
dr. François-Laurent De Winter, prof. dr. Pascal Sienaert, dr. Hilde Sijmons, prof. dr. Joris
Vandenberghe en dr. Sabine Wyckaert.

Samenwerken
met Sint-Maarten
Mechelen

Nieuwe medische stafleden
dr. Sophie Guiot
psychiater-psychotherapeut
supervisor afdeling Joris, psychosezorg jonge volwassenen

Uitbreiding k-dagplaatsen
De Vlaamse overheid verleende
in 2018 een planningsvergunning
voor 20 dagplaatsen voor
kinder- en jeugdpsychiatrie
aan het algemene ziekenhuis
Sint-Maarten in Mechelen.
Voorwaarde voor de toekenning
was een samenwerking met
een bestaande K-dienst, om
expertise te kunnen delen.
Sint-Maarten Mechelen
sloot hiertoe een
samenwerkingsovereenkomst
met het UPC KU Leuven af. De
samenwerking omvat overleg
over velerlei zorgaspecten,
zoals competentie-inzet en
-ontwikkeling, accreditering,
kwaliteitsbeleid, patiëntveiligheid,
instrumentarium en
methodieken, diagnostische
en behandelrichtlijnen, het
elektronisch patiëntendossier
en de organisatie van
complementaire zorg.

dr. Nele De Vriendt
psychiater-psychotherapeut
supervisor afdeling Fransciscus, verslavingszorg
supervisor psychiatrische zorg Spoedgevallen en Epsi
dr. Maarten Van Den Bossche, PhD
psychiater-psychotherapeut
verantwoordelijke psychiatrisch luik slaapkliniek UZ Leuven
staflid ouderenpsychiatrie, actief binnen de dementiezorg
supervisor liaison geriatrie UZ Leuven, Campus Pellenberg
dr. Bea Van den Poel
ziekenhuishygiënist
Centrum voor medisch-somatische zorg campus Kortenberg

Joris Vandenberghe genomineerd als
Specialist van het jaar
Een psychiater genomineerd als Specialist van het
jaar: die eer ging zeer verdiend naar professor Joris
Vandenberghe. Artsenkrant reikt de prijs uit samen met
zusterkrant Journal du Médecin. Uit 21 voorgedragen
dossiers selecteerden de kranten vijf Nederlandstalige
en vijf Franstalige artsen. De uiteindelijke winnaar werd
orthopedisch chirurg Greta Dereymaeker.

Permanente vorming Psychiatrie

Vier vormingsavonden in het Convent van Chièvres in Leuven
3 oktober 2019

Stigma, exclusie en psychogenocide
dr. Erik Thys, PhD

12 december 2019

Dementie 2030: wat brengt de toekomst?

5 maart 2020

Eetstoornissen bij jongeren en volwassenen

prof. dr. Mathieu Vandenbulcke en dr. Maarten Van Den Bossche, PhD
prof. dr. Elske Vrieze en dr. Elke Van Roie
28 mei 2020

Peripartale psychiatrie en ontwikkelings- en opvoedingsproblemen
bij kinderen tussen 0 en 6 jaar
prof. dr. Titia Hompes en dr. Binu Singh

Schrijf
je in

upckuleuven.be/permanentevorming

promotoren Jos De Backer, Rudi Vermote
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Koningin toont hart
voor kinder- en
jeugdpsychiatrie

Therapeutisch tuinieren
Ergotherapeut Ellen Dehennin brengt tuintherapie in de praktijk bij mensen
die lijden aan dementie.

Hoe verzeilen jongeren in een psychische
crisis en hoe help je hen? Met die vragen
bracht Koningin Mathilde, bijzonder begaan
met de psychische gezondheid van de jeugd,
een werkbezoek aan de dienst kinder- en
jeugdpsychiatrie.
‘De koningin kwam op eigen verzoek’, legt
diensthoofd Marina Danckaerts uit. ‘Ze wilde weten
welke moeilijkheden jonge tieners doen vastlopen
en hoe we ermee aan de slag gaan. Zij ontmoette
daarvoor zowel zorgmedewerkers als opgenomen
jongeren en hun ouders. In discretie sprak ze met
een groep jongeren van dertien jaar.’

Communicatie
‘Als psycholoog kent de koningin uit haar vele
contacten de knelpunten. De sfeer van de gesprekken
was snel ongedwongen. Dat zij zelf vroeg hoe we een
verschil aanbrengen tussen communicatie en dialoog
gaf aan dat ze sensitief is voor de zorgvuldigheid en
intensiteit van ons dagelijks werk.’

Koningin Mathilde in gesprek met kinder- en jeugdpsychiaters
prof. dr. Peter Adriaenssens, diensthoofd prof. dr. Marina
Danckaerts en dr. Hanne Delbroek.

‘Tuintherapie brengt veel voordelen,’ weet Dehennin. ‘Het vermindert agitatie en
stress en werkt gunstig op de functionele cognitieve vaardigheden, de reminiscentie,
de stemming en het gevoel van keuzevrijheid en eigenwaarde. Het bevordert ook de
aandacht en oriëntatie en de sociale interactie. Bovendien bewegen mensen door het
tuinieren meer, ze slapen beter en hebben minder pijn.’

Onderzoek bekroond

Tuintherapie voor ouderen, onder de begeleiding van ergotherapeut Ellen Dehennin.

Gauzz herschikt

Veiligheidsbevorderende cultuur kinderen en jongeren

UPC KU Leuven focust op outreach

De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie voerde een verbeterbeleid voor een patiëntvriendelijkere zorg

Kinderen, jongeren of jonge volwassenen die kampen met
autisme en intensieve zorg behoeven kunnen sinds 2015
een beroep doen op het revalidatie-aanbod van Gauzz,
een samenwerkingsverband tussen het UPC KU Leuven en
PC Multiversum. Het gaat om een aanbod onder conventie
met het Riziv.

‘Om te beginnen werden onze zorgmedewerkers opgeleid in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet’, legt diensthoofd
Marina Danckaerts uit. ‘Ze passen het crisisontwikkelingsmodel rigoureus toe. Ze zetten alles op alles om signalen van
overspoeling in een vroegtijdig stadium te detecteren en de-escalerende maatregelen te nemen. De maatregelen stellen
ze bij elke jongere af op zijn maat. En dat gebeurt op basis van een vroegsignaleringsplan dat ze creatief samen met de
jongere opstellen. Daarnaast hebben we ook een impulsproject opgezet om dat plan ook via een app op de smartphone
van de jongere te krijgen.’

Gauzz biedt een gespecialiseerd ontwikkelingsgericht
revalidatie
programma aan. Het wil gedragsproblemen
verminderen en de levenskwaliteit van de jonge patiënt en van
zijn naasten verhogen. Veel aandacht gaat naar het vergroten
van de kennis en vaardigheden van wie het kind of de jongere
omringt: ouders, opvoeders en hulpverleners.

Sportveld
‘Verder investeren we in rustige kamers, waarin de jongere een zelf gekozen
box met creatief materiaal kan meenemen. Ouders worden maximaal mee
betrokken in de directe zorg bij acute escalaties. En aan de nieuwbouw
voor kinder- en jeugdpsychiatrie op campus Gasthuisberg, die we
in het najaar openen, is een sportveld voorzien, waar kinderen en
jongeren zich kunnen uitleven.’

Afhankelijk van de individuele situatie gebeurt de revalidatie
in de thuisomgeving of via een opname. Beide opties vergen
een intensieve inzet en zorgorganisatie van de aanbieders.
Vanaf 2019 concentreert elke partner zich op één aspect.
PC Multiversum doet de opnames. Het UPC KU Leuven gaat
door met de mobiele zorg.

voegden we de volgende

Warmathon op campus
De jongeren op de afdeling voor crisiszorg en kortverblijf Beaufort
op campus Kortenberg, wilden in december graag meelopen in
de Warmathon in Leuven. Helaas kon dat niet wegens volzet. Toen
bedachten ze een creatieve oplossing. De jongeren trokken op 19
december de loopschoenen aan in het ziekenhuis zelf. Ze liepen hun
Warmathon langs gangen, trappen en sportvelden op de campus. Heel wat
andere patiënten en medewerkers liepen enthousiast mee.

Informatie voor patiënten
en familie
Informatie voor patiënten
en familie
familie
Informatie voor patiënten en

Opname en dagverblijf
Opname
en dagverblijf
ijf
en dagverbl
Opname

Documenten

Bij dit informatieboekje

Vernieuwde onthaalbrochure

Tijdens het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres 2018 werd het posterproject van
Ellen Dehennin over tuintherapie bij dementie bekroond als beste. Het UPC KU Leuven
legt op campus Kortenberg nu een therapeutische tuin aan voor afdelingen van de
dienst ouderenpsychiatrie, een project dat deels gesubsidieerd wordt door de Vlaamse
overheid.
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Het UPC KU Leuven ontwikkelde een nieuwe onthaalbrochure voor
patiënten opgenomen in het ziekenhuis, op campus Kortenberg of
Gasthuisberg. Ze ontvangen de brochure bij aanvang van de opname
of op voorhand tijdens het intakegesprek.

Je zorgteam

een onthaalmedewerker je
Op de dag van je opname begeleidt
van zorgmedewerkers onder
naar je afdeling, waar een team
je klaar staat.
leiding van een psychiater voor

en
verantwoordelijk voor jouw zorg
De psychiater van je afdeling is
is onder zijn leiding dat het zorgteam
coördineert het zorgproces. Het
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begeleiden ze je bij de diverse

bijgestaan door stagiairs,
Op de afdeling wordt de psychiater
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psychiatrie.
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je
je afdeling informeert of begeleidt
De maatschappelijk werker op
juridische vragen. Zo kan je bij hem
bij al je sociaal-administratieve of
taalbijstand, familiale ondersteuning,
terecht voor hulp in mobiliteit,
zoeken naar werk of een gepaste
het regelen van je financiën, het
of ontslag.
opleiding of vragen over je opname

Handig om je documenten achter

Handig om je documenten

psychomotorisch therapeut en
Aan elk zorgteam is tevens een
een beeldend therapeut
kinesitherapeut, een ergotherapeut,
Het programma waarvoor zij
en een muziektherapeut verbonden.
beschreven.
instaan staat op de volgende bladzijden
heel wat vrijwilligers. Zij bieden
Tot slot, in het ziekenhuis werken
hand bij activiteiten of bij tal van
een luisterend oor of een helpende
toe
andere zorgverleners niet aan
kleine, praktische dingen waar

Vraag als verwijzer een brochure aan via opname@upckuleuven.be.

verpleegkundige

komen.

muziektherapeut
vrijwilligers

kinesitherapeut

psychomotorisch therapeut

deze flap te stoppen

Handig om je documenten achter deze flap te stoppen

Zij
meer psychologen verbonden.
Aan je afdeling zijn ook een of
van psychotherapie en kunnen
staan in voor de diverse vormen
psychodiagnostische testen uitvoeren.

achter deze flap te stoppen

Voortgestuwd door de jongeren liepen in totaal 400 benen 21,5 marathons of 901,5 km
bij mekaar! Dat bracht een aardig bedrag op dat de jongeren schonken aan Don’t hide
inside, een project ter preventie van depressie en suïcide bij jongeren. Ze leverden hun
cheque af tijdens de uitzending van Music For Life.
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De ontdekking van een archief
Toen experts van Museum Dr. Guislain vorig jaar de ateliers voor beeldende therapie op campus Kortenberg
bezochten, stonden ze versteld van de omvang en volledigheid.

Informatieve video's
voor ouderen

Om het suïciderisico in het UPC KU Leuven te verminderen,
is een actieplan opgesteld waar zowel de zorgverlener als
de patiënt en zijn naasten deel van uitmaken. Ook naar de
fysieke omgeving gaat veel aandacht.

Om patiënten en familie beter te informeren
over hoe een opname op de dienst ouderenpsychiatrie verloopt, zijn korte informatieve
films ontwikkeld.

Opleiding

Zo beschrijven de films de rol en plaats van de
dienst ouderenpsychiatrie in het ziekenhuis,
ze geven een inkijk in de aangeboden therapievormen, hoe een opnamedag verloopt
en antwoorden op veelgestelde praktische
vragen.

Verscheidene opleidingstrajecten verhogen de kennis en
het bewustzijn rond suïcide. Alle zorgmedewerkers volgen
een e-learning (VLESP). Ze hebben ook toegang tot interne
symposia rond 
suïcidaliteit, met topics zoals suïcide
voorkomen, risicogroepen, suïcidaliteit tijdens hospitalisatie
en na ontslag, courante v erklaringsmodellen rond het suïcidaal
proces en suïcidepreventieplan.

‘Het archief heeft een grote historische en wetenschappelijke waarde,’ bevestigt beeldend therapeut Sofie Mulier. ‘Het
bevat werken uit beeldende therapie gemaakt vanaf de jaren zestig tot nu. Het atelier –voor wat toen nog creatieve
therapie heette– ontstond als eerste in Vlaanderen, onder impuls van een arts, dr. Michel Outtier. De werken van
patiënten hield men systematisch bij in individuele dossiers, aangevuld met medische observaties en analyses van de
beeldende werken. Vandaag geldt beeldende therapie als een krachtig non verbaal expressiemedium, niet meer weg te
denken uit het behandelarsenaal voor zowel kinderen, volwassen als ouderen met psychische moeilijkheden.’

Daarnaast werd elk multidisciplinair zorgteam opgeleid door
externe experts (CGG Passant). Veertig zorgverleners uit
verschillende d
isciplines namen deel aan een verdiepende
opleiding, Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van
de GGZ.

Voorjaar 2020 komt er in de forumruimte van Cera in hartje Leuven een tentoonstelling van archiefwerken voor het brede publiek.

Risico in kaart

Uit de telex
JANUARI — ‘Jong kind dat zich slecht voelt, kan alleen

'nee' zeggen’, verklaart kinder- en jeugdpsychiater
Binu Singh in De Standaard. Radio 1 bericht dan weer
over het prille ouderschap van vaders. ‘Papa's met
een partner die depressief is, lopen het grootste risico
op depressie’, legt perinatale psychiater professor
Titia Hompes uit.
FEBRUARI — Bij Hautekiet op Radio 1 getuigen mensen
over hun angststoornis. Psychiater en expert ter zake
professor Stephan Claes licht de aandoening toe.
MAART — ‘In de crèche willen ze hem niet meer’, kopt
De Standaard die te rade gaat bij dokter Binu Singh. In
de boekhandel verschijnt een nieuw boek van professor
Peter Adriaenssens: Verbolgen verbonden - Opgroeien
in een complexe wereld.
APRIL — ‘Kinderen in psychiatrie te vaak gescheiden

van ouders’ citeert De Standaard in een reportage, waar
kinder- en jeugdpsychiaters Bie Tremmery en professor
Marina Danckaerts geïnterviewd worden.
MEI — Het Tijdschrift voor Psychiatrie bekroont Eline

Mordijck als beste eerste auteur-specialist in opleiding
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Suïcidepreventie:
een integrale benadering

voor het wetenschappelijk artikel N=1 trials in de kinderen jeugdpsychiatrie: gebruik van stimulantia bij ADHD.
JUNI — In de knappe reportagereeks Reset op Canvas
vertellen patiënten hoe ze hun leven moeten ‘resetten’
na een zware tegenslag. In aflevering 5 en 6 brengen
Lieve, die kampt met een bipolaire stoornis, en Yme die
vecht tegen anorexia, een sterke en warme getuigenis.
SEPTEMBER — In Van Gils en gasten brengt dokter

Binu Singh nuance in een verhit debat over ‘genderneutraal opvoeden’. ‘De Mythe van de roze wolk rond
zwangerschap moet doorprikt worden’, verkondigt
professor Titia Hompes op VRT NWS en in De Standaard.
OKTOBER — ‘Dus daar komt die HOOFDPIJN vandaan’

leert weekblad Libelle aan zijn lezers, met gedegen
advies van neuroloog Elizabet Boon.
NOVEMBER — ‘Spinnenfobie? Dat is zo opgelost met
een VR-bril’ lezen we in De Standaard, die te leer ging
bij professor Ruud van Winkel. Het mobiele zorgteam
voor vroege detectie en zorg bij psychose Vrint wordt
ondertussen genomineerd voor de Open Minds Awards
van Zorgnet Icuro.

Om het suïciderisico in te schatten zullen de zorgverleners de
Columbia Suicidality Severity Rating Scale invoeren. De schaal
peilt grondig naar suïcidale ideatie en naar suïcidaal gedrag en
legt de eindinterpretatie en actiebepaling bij de zorgverlener.
Ze wordt binnen de 24 uur na opname afgenomen en krijgt een
prominente, meer zichtbare plaats in het patiëntendossier. Elk
teamlid kan de historiek raadplegen.

Signaliseringsplan
Bij een verhoogd suïciderisico stellen zorgverleners samen met
de patiënt en zijn naasten een veiligheidsplan op. Zo krijgen
ze allen zicht op de tekenen van suïcidegevaar en welke
handelingen het risico kunnen terugdringen.

Infrastructuuranalyse
Op basis van de Mental Health Environment of Care Checklist
is een specifieke tool voor infrastructuuranalyse ontwikkeld.
De tool wordt preventief ingezet om gevaarlijke situaties in de
omgeving van de patiënt vroegtijdig op te sporen en om bij
het ontwerp van nieuwbouw en renovaties het suïciderisico te
minimaliseren.

Root Cause Analyse
Bij ernstige incidenten worden via dossieranalyse en diep
gaande gesprekken met betrokkenen mogelijke oorzaken
onderzocht. Het doel is om herhaling te voorkomen, eerder dan
te focussen op de schuldvraag. De aandachtspunten die volgen
uit een RCA worden meegenomen door de betrokken hulp
verleners, en vormen ook de input voor het organisatiebrede
suïcidebeleid.
Bekijk de films op upckuleuven.be/video

In de volgende legislatuur moet het beleid fundamentele hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg
doorvoeren. Het UPC KU Leuven vraagt bijkomende middelen voor de academische opdrachten en de
gespecialiseerde programma's voor specifieke doelgroepen.
Die extra middelen dienen er te komen naast een forse
verhoging van het algemene budget en de broodnodige
hervorming van de financieringsmechanismen in de
geestelijke gezondheidszorg.

Wetenschappelijke onderbouwing

academische benadering van de geestelijke gezondheidszorg’, vervolgt financieel directeur Bart De Greef.
‘Die mag niet stoppen bij de ziekenhuismuren. De ontwikkeling en de toepassing van nieuwe zorgtechnieken moet
doorlopen naar de andere betrokken zorgactoren. De
netwerken spelen hierin een belangrijke katalyserende rol.’

‘Net zoals in alle disciplines van de geneeskunde
verwachten we ook in de psychiatrie een weten- Opleiding psychiaters
schappelijke onderbouwing’ legt hoofdarts van het Tot slot wijst stagemeester prof. dr. Koen Demyttenaere op
UPC KU Leuven, prof. dr. Filip Bouckaert, uit. ‘Die moet de belangrijke opleidingsopdracht voor universitaire centra.
leiden tot doorbraken, best practices en een continue ‘Psychiaters worden in een traject van vijf jaar opgeleid
verbetering van de patiënten
zorg. Maar die bijkomende door coördinerende stagemeesters verbonden aan
taken en ambities vereisen extra inspanningen, tijd en geld.’ academische centra. Zo gebeurt de nodige overdracht van
wetenschappelijke en klinische kennis. Maar die vorming
en begeleiding kost eveneens veel tijd. Tijd die de opleiders
Supraregionaal
‘We roepen beleidsmakers op om net als voor de niet in zorg en raadplegingen kunnen steken. Enige
somatische zorg een aparte financiering te voorzien solidariteit en compensatie voor die opleidingsopdracht is
voor supra
regionale zorgprogramma's en een sterkere voor academische psychiatrische centra een must.’

Raadplegingen
Zonder afspraak
volwassenen 18-65 jaar
Campus Kortenberg
dinsdag 10.00 – 11.00
woensdag 9.30 – 10.30
donderdag 13.00 – 14.00

NIEUW
alle afspraken
via centraal
secretariaat

Op afspraak
kinderen, volwassenen en ouderen
www.upckuleuven.be/raadplegingen

Net als Pieter
zot van zorg ?
In het UPC KU Leuven werk je vanuit jouw sterktes
en maak je, samen met meer dan duizend collega’s,
allemaal zot van zorg, elke dag een wezenlijk verschil.
Het UPC KU Leuven heeft diverse vacatures voor
medici, verpleegkundigen en andere paramedici
in zijn diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie,
volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie.

upckuleuven.be/jobs
p16
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Meer middelen voor academische zorg

Colofon
Redactie
Piet Desmet
Freddy Jochmans
Vormgeving
Karen Verlinden
Contact
02 758 09 72
communicatie@upckuleuven.be
UPC KU LEUVEN
Campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
T 02 758 05 11
Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
T 016 34 80 00
PVT ANDREAS
Campus Lubbeek
Binkomstraat 2
3210 Lubbeek
T 016 210 200
Campus Melsbroek
Vereeckenstraat 44
1820 Melsbroek
T 016 210 200
info@upckuleuven.be
www.upckuleuven.be

