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‘De keuze voor euthanasie
moet gebeuren op basis van
een wet die niet rammelt’
Het covid-liaisonteam zet een uitbundig punt achter een periode van intensieve
samenwerking om psychologische en psychiatrische ondersteuning aan covid
patiënten te bieden.

Prof. dr. Joris Vandenberghe

19

Liaison breekt door
Van een reportage in de krant tot Topdokters op tv: verschillende media besteedden aandacht aan de
psychiatrische en p
 sychologische zorg van het UPC KU Leuven aan covid-patiënten in UZ Leuven. De liaison
psychiatrie, die ook al voor de coronacrisis meer dan haar nut bewees, is niet meer weg te denken.
Meer dan vijfhonderd covid-patiënten werden in
UZ Leuven opgenomen en speciaal voor hen werd
een covid
liaisonteam opgericht. In geen tijd vond het
UPC KU Leuven medewerkers bereid om het covid
liaisonteam te bestaffen en zich voor deze bijzondere taak
bij te scholen. Het team kreeg een drievoudige opdracht:
de psychologische bijstand van corona
patiënten van
UZ Leuven, de psychiatrische zorg voor patiënten van

het UPC KU Leuven die naar een covid-unit in UZ Leuven
overgebracht werden en de psychologische ondersteuning
van de covid-hulpverleners in UZ Leuven.
Liaisonpsychiater Joris Vandenberghe trok met liaisonpsycholoog Hadi Waelkens en operationeel directeur
Gert Peeters het project, ondersteund door psychiaters
François-Laurent De Winter en Chris Bervoets.
Lees verder op p2 >>>
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Applaus
We kunnen bij de presentatie van het
jaarverslag 2019 de actualiteit anno 2020 niet
negeren. De maatschappelijke uitdagingen die
zich vorig jaar en de jaren voordien al stelden
zijn door corona met nog meer urgentie naar
de voorgrond geduwd. Ook op de geestelijke
gezondheidszorg heeft corona voor een enorme
impact gezorgd. Van het zorgpersoneel heeft
de epidemie de voorbije maanden het uiterste
gevergd.
Door de bijzondere situatie organiseerde het
UPC KU Leuven zijn zorgmodel anders. Leidende
principes waren het blijvend aanbieden van
zoveel mogelijk patiëntenzorg met een model van
blended-care, door gemotiveerde collega’s in veilige
omstandigheden. Met de inzet van psychiaters en
andere artsen, psychologen, verpleegkundigen,
logistiek personeel, IT- en andere medewerkers
kon het UPC KU Leuven snel met alerte zorg op
de bestaande en nieuwe noden inspelen. Het virus
heeft veel leed veroorzaakt bij zieken en families die
een geliefde verloren en bij kwetsbare mensen die
vereenzamen en hun reguliere ondersteuning missen.
De maatschappelijke impact op korte en lange termijn
is voorwerp van analyse en onderzoek,
want de bezorgdheid is groot.
Waar we wel al zeker van kunnen
zijn is dat het zorgpersoneel, in en
buiten het UPC KU Leuven, elke dag
opnieuw zijn applaus verdiend heeft.
De raad van bestuur en het directiecomité
bedanken allen voor de tomeloze inzet. Medewerkers
van het UPC KU Leuven hebben een job die er meer
dan ooit toe doet. Het UPC KU Leuven biedt voor hun
inspanningen een vruchtbare bodem.
De pandemie herinnert ons eraan
dat we met volgehouden inzet en
solidariteit veel kunnen overwinnen.
Corona biedt ons de kans om er als
samenleving op vooruit te gaan. Het
UPC KU Leuven zit mee in de speerpunt
van die ontwikkelingen.

— Liaison breekt door —

Professor Joris Vandenberghe: ‘Mensen die zwaar
ziek zijn en in isolement verzorgd worden, kunnen
ontredderd, depressief, angstig of in de war geraken.
Het was voor hen een bevreemdende situatie: hulp
verleners komen binnen met een masker en een soort
helm op. En familie kon niet bij hen zijn, tenzij via
video. Belangrijker was dat de psychiatrisch verpleegkundigen uit het UPC KU Leuven meedraaiden in elke
shift, zodat er dag en nacht iemand van hen aanwezig
was, zowel voor patiënten als voor het personeel dat
in de zorg voor deze patiënten stond. De situatie was
voor hen al even zonderling, intensief en confronterend.’

Snel schakelen
In uitvoering van het pandemieplan en op vraag
van de overheid om bijkomende covid-bedden te
voorzien sloegen UZ Leuven en het UPC KU Leuven
de handen in elkaar. Het nieuwe psychiatriegebouw
op campus Gasthuisberg, met drie afdelingen voor
telkens dertig mensen, werd vrijgemaakt voor de
opvang van coronapatiënten. Alle patiënten die op de
afdelingen volwassenen- en ouderenpsychiatrie van het
UPC KU Leuven op campus Gasthuisberg verbleven,
werden overgebracht naar andere locaties van het
UPC KU Leuven in Kortenberg of Leuven.
‘Er is in volle crisistijd heel snel
geschakeld. Zoiets heb ik nooit
eerder zien gebeuren’, zegt
Vandenberghe. ‘Ook bij de ondersteunende diensten was de flexibiliteit enorm. Veel mensen hebben
overuren gedraaid. Op zo’n moment is
het voor iedereen zwaar, maar we stonden
klaar voor wat op ons afkwam. Het aantal opnames
ging alsmaar in stijgende lijn. We snakten ernaar dat
het hoogtepunt snel bereikt zou zijn.’
Deze samenwerking is een intensief en leerrijk proces
geweest voor somatici, psychiaters en psychologen,
waaruit lessen voor de toekomst getrokken kunnen
worden. Het covid-team heeft aangetoond dat een
goede geïntegreerde zorg niet meer weg te denken is.

Liaisonpsychiatrie UPC KU Leuven in UZ Leuven
kinderen en jongeren
supervisie dr. Elke Van Roie
zwangerschap en postpartum
supervisie prof. dr. Titia Hompes
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Mark Waer
voorzitter raad van bestuur Z.org KU Leuven

volwassenen
supervisie prof. dr. Joris Vandenberghe

Wim Tambeur
gedelegeerd bestuurder UPC KU Leuven

ouderen
supervisie prof. dr. François-Laurent De Winter

Teletherapie
UPC KU Leuven onderzoekt pro's en contra's
Het UPC KU Leuven start een onderzoek naar de toepasselijkheid en de effectiviteit van teletherapie.
Door de strikte hygiënemaatregelen
die de overheid oplegde tegen de
verspreiding van het coronavirus,
konden ambulante patiënten niet
meer in het ziekenhuis terecht voor
hun therapie of een raadpleging.
Om de 
continuïteit van ambulante
zorg toch te garanderen zette het
UPC KU Leuven maximaal in op het
gebruik van telefoon of videochat om
therapie vanop afstand aan te bieden.

Gemengde aanpak
Vraag is of een dergelijk alternatief
in alle gevallen wenselijk en haalbaar
is. Veel hulpverleners en patiënten
zijn nog niet vertrouwd met het
toepassen van telepsychiatrie en
teletherapie. Om die reden is het
belangrijk om de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van deze relatief

nieuwe zorgvorm te evalueren en
bij te sturen. Het onderzoek moet
nu aantonen voor wie en in welke
gevallen een dergelijk alternatief
wenselijk en haalbaar is.
Als telepsychiatrie en teletherapie
kwaliteitsvolle zorgvormen blijken,
kunnen
ze
een
waardevolle
aanvulling zijn voor de traditionele
face-to-face-contacten en kan met
een gemengde aanpak worden
verdergewerkt.

bouwen. De overheid heeft tijdens
de coronacrisis op vraag van de
Staten-Generaal van de Geestelijke
Gezondheidszorg
telepsychiatrie
terugbetaalbaar gemaakt. Dat helpt
het gebruik van deze zorgvorm
uiteraard vooruit en is een reden te
meer om grondig te bekijken hoe
we die middelen efficiënt kunnen
inzetten. Als grootste psychiatrisch
ziekenhuis van Vlaanderen kunnen
we daarin een trend zetten.’

Terugbetaald
Dr. Wim Tambeur, gedelegeerd
bestuurder van het UPC KU Leuven:
‘Dit moet ons toelaten om het
nut en de toepasbaarheid van
tele

psychiatrie te evalueren en
waar nodig bij te sturen, af of uit te

Lees meer
upckuleuven.be/nieuws

Oudreach
Mobiel team voor ouderen (+65 jaar)
Oudreach ging dit voorjaar van start. Ouderen die in
Oost-Vlaams-Brabant wonen kunnen beroep doen
op dit outreachend zorgteam, bemand met experts
in de ouderenpsychiatrie.
Door de coronacrisis gebeuren heel wat ambulante
zorgcontacten via telefoon of videochat met patiënten,
familie en verwijzers zoals de huisarts. Maar bij een crisis
of twijfel over een opname kan Oudreach ter plaatse
komen om een inschatting te maken.
Oudreach kan ook ingeschakeld worden als fysieke of
cognitieve beperkingen zorg op afstand verhinderen. Het
team is tevens aanspreekbaar als patiënten of anderen
geboden zorg weigeren en in gevaar dreigen te komen.
Ook voor casusgerichte ondersteuning in woon-zorgcentra
en voor nazorg kan het team zijn expertise aanbieden.

Alle info
upckuleuven.be/mobiele-teams
jaarverslag 2019
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Zorgstraat

naar geïntegreerde zorg
huisartspraktijk
ggz-netwerk
volwassenen
ggz-netwerk
kinderen en jongeren

centra geestelijke gezondheidszorg

mobiel team

leibom
maet

mobiel
team

liaison

vertrouwenscentrum

universitair
psychiatrisch
ziekenhuis

universitair
ziekenhuis
beschut
wonen

mobiel crisisteam

regionaal
ziekenhuis

thuiszorg

psychiatrisch
verzorgingstehuis
woon-zorgcentra

Hoger schakelen

Concept EPA versterkt zorg in netwerk

Naar samenwerkingsmodel dat patiënt duurzaam omringt

Ernstige psychiatrische aandoening vergt meer geïntegreerde zorg

Het UPC KU Leuven werkt met heel
wat zorgpartners samen. Doel is
om de zorg voor patiënten in een
hogere versnelling te brengen.
Binnen Z.org KU Leuven werkt het
UPC KU Leuven intensief samen
met PVT Andreas op campus
Lubbeek en Melsbroek. Sinds 2019
is er ook organiek geschakeld met
de vzw Sint-Annendael Diest, dat
psychiatrische zorg en woon-zorgvormen aanbiedt aan patiënten en
bewoners.
De geestelijke gezondheidszorg in
ons land heeft een inhaalbeweging
nodig op heel wat vlakken. Eén aspect
is komaf maken met het versnipperd
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zorglandschap dat een duurzame
en geschakelde zorg voor de patiënt
complex maakt en waardoor de
kwaliteit niet altijd optimaal is. Met dat
doel voor ogen zet Z.org KU Leuven
graag zijn schouders onder een breed
geïntegreerd zorgmodel.
De ambitie van Z.org KU Leuven is om
significante geestelijke gezondheids
winst te realiseren, door verdere

in-huis kennisverdieping, en door
het samenbrengen van die expertise
met die van onze partners, zodat
één geïntegreerd zorgcontinuüm
ontstaat met diverse zorgpaden
gedifferentieerd naar ziektebeeld en
leeftijd, leesbaar en toegankelijk voor
patiënten en doorverwijzers.

Het Schakelzorgcentrum in Pellenberg
dient als bemoedigend voorbeeld.
Het centrum werd tijdens de corona
crisis opgestart om uit UZ Leuven
ontslagen covid-19-patiënten blijvend
te ondersteunen met zorg en oriëntering naar een zorgplan voor thuis. Zo
schakelde het Schakelzorgcentrum
vele zorgpartners en sociale diensten
uit de Leuvense regio, van huisartsen
tot kinesitherapeuten, van ziekenhuizen tot ambulante verpleegzorg.
Op die goede ervaringen wenst
Z.org KU Leuven voort te bouwen.
Hoger schakelen en patiënten
beter en duurzamer omringen is de
boodschap.

Als zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis in overleg samenwerken kunnen ze patiënten met een
ernstige psychiatrische aandoening (EPA) beter op weg helpen naar duurzaam herstel.
1,7% van de volwassenen in onze samenleving kampt
met een ernstige, langdurige psychiatrische aandoening.
Het gaat om mensen die lijden onder een complexe
problematiek van psychische problemen zoals psychose,
stemmingsstoornis of autisme en in meerdere aspecten van
het leven beperkingen ondervinden.
Een goede behandeling en opvolging maakt voor hen
een wereld van verschil op weg naar een duurzaam
herstel en een meer bevredigend leven. Maar door het
langdurig karakter van hun aandoening en hun wisselende
zorgbehoefte moeten ze daarvoor aankloppen bij heel wat
verschillende hulpverleners en instanties. Als die apart van
mekaar werken, zonder overleg of gemeenschappelijke
strategie, daalt de kans op slagen zienderogen.

Casustafel
‘Vandaag gebeuren al heel wat
inspanningen
door
zorgverleners
binnen en buiten het ziekenhuis om
onderling af te stemmen. Maar het
gebeurt nog onvoldoende structureel’,
zegt psychiater Bart Leroy, supervisor
van het Mobiel ggz-team Leuven-Tervuren.
‘Daarom zijn we in ons ziekenhuis aan de slag gegaan
met het concept EPA. Het concept helpt ons om de
focus te verleggen van structuur naar proces, met
een nog grotere bekommernis om de kwaliteit van het
zorgtraject dat een patiënt kan afleggen.’
Lees verder op p6 >>>
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Piloot
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— Concept EPA versterkt zorg in netwerk —

De EPA definitie — volgens Philippe Delespaul (2013)
‘Hierbij hanteren we de EPA-definitie volgens Philippe
Delespaul. Indien een patiënt beantwoordt aan de criteria
ondernemen we de nodige acties, over afdelings- of
teamgrenzen heen. We organiseren bij aanvang van
een nieuwe opname een casustafel met alle betrokken
collega’s in het ziekenhuis en extern. Daarin gaan we
samen na waar de noden liggen van de patiënt. We
bepalen de beste behandelstrategie. We kijken waar
hiaten zitten in bestaande hulpverlening en brengen in
kaart langs waar een zorgtraject kan verlopen. Dat gaat
verder dan de loutere psychische zorg. Het gaat ook over
wonen, werken, vrije tijd en sociaal contact.’

op eventuele wachttijden bij de partnerinstellingen’,
vervolgt dokter Leroy.
‘Ons mobiel team vormt daarbij een belangrijke schakel.
We streven ernaar om een EPA-patiënt in die mate
te verbeteren dat hij terug kan naar zijn vertrouwde
zorgverleners in bijvoorbeeld beschut wonen of een
psychiatrisch verzorgingstehuis, instellingen die in
hoofdzaak EPA-patiënten opnemen. Belangrijk is dat we
niet alleen afronden maar tegelijkertijd de deur op een kier
laten mocht er een nieuwe crisis aankomen.’

Aanmeldingsformulier
Anticiperen op wachttijden
‘Bijkomend voordeel om met alle hulpverleners samen het
zorgtraject uit te stippelen, is dat je beter kan anticiperen

‘Binnen het netwerk Diletti hebben we een
aanmeldingsformulier ontwikkeld’, gaat Bart Leroy
verder. ‘Alle partners in het regionale netwerk van

Van Agnes tot HIC

De HIC verwelkomt patiënten met
een ernstig en acuut psychiatrisch
ziektebeeld dat hen in gevaar kan
brengen. Dat kan vaak gepaard gaan
met wilsonbekwaamheid, een afwezig
ziekte-inzicht en de afwijzing van
behandeling.

Dergelijk ziektebeeld is veeleer
zeldzaam, maar leidt vaak tot een
hoge mate van persoonlijk, familiaal
en maatschappelijk lijden. Gedwongen
opnames of andere vrijheidbeperkende
maatregelen (VBM) zoals afzondering, fysieke, mechanische of
medicamenteuze fixatie zijn dan
soms onafwendbaar. Zulke beschermingsmaatregelen hebben echter een
negatieve connotatie en hebben vaak
een traumatiserend effect op de patiënt,
zijn omgeving en de hulpverleners.

Intensieve zorg
voor individuele nood
In een HIC-werking staan daarom
intensieve zorgen op maat van de
individuele noden van de patiënt
centraal, wat ook inhoudt dat de
nodige interventies het gebruik van
dwang reduceren.
‘De behandeling’, zegt dr. Hella
Demunter, ‘is erop gericht dat de
patiënt zoveel mogelijk betrokken
wordt in zijn behandelproces en zo
p6

Het formulier brengt naast de lichamelijke en
psychische gezondheid ook aspecten als wonen,
werken, vrije tijd, studies, relaties en het sociaal
netwerk, kinderen, administratie en financiën
en zingeving in kaart. Tevens de verwachtingen
van de verwijzer, voorgeschiedenis en het
professioneel netwerk van hulpverleners waar de
patiënt een beroep op kan doen.

Zorgafstemmingsgesprek

Afdeling verhoogd toezicht evolueert naar High & Intensive Care-unit
In een HIC-werking staan intensieve
zorgen op maat van de individuele
noden van de patiënt centraal, met
aandacht voor interventies die het
gebruik van dwang verminderen.

Vlaams-Brabant-oost kunnen het gebruiken:
de huisarts, de psychiater of psycholoog,
de psychiatrische ziekenhuizen, instellingen
voor beschut wonen, verzorgingstehuizen en
organisaties als het OCMW, het CAW of de
Gezinshulp.’

snel mogelijk
de regie over
het
eigen
denken, voelen
en handelen kan
herwinnen.’
Om dit mogelijk te maken, evolueert
de afdeling naar twee subunits met
minder patiënten en het behoud van
de personeelsomkadering. Dat moet
helpen om maximale nabijheid bij de
patiënt te waarborgen. Architecturale
aanpassingen geven de afdeling
een meer geborgen en huiselijker
karakter. Ook de inrichting van twee
comfortrooms en van een intensieve
zorgenkamer
die
één-op-één
begeleiding of rooming-in mogelijk
maken, bieden ondersteuning in
de vormgeving van een gastvrije,
'healing & holding
omgeving'. Blijkt
afzondering van de patiënt toch
onvermijdelijk, dan wordt die in de tijd
maximaal beperkt en wordt de patiënt
omkaderd vanuit de basisvisie: ‘Wie
ernstig ziek is, laat je niet alleen.’

Het doel van de opname is het acute
crisismoment zo snel mogelijk te
overwinnen, zodat (terug) beroep
gedaan kan worden op zorg buiten
de intensieve zorgenafdeling: op een
vervolgafdeling in volledige, dag- of
nachtopname, met behulp van een
mobiel team of via de ambulante
raadpleging. Er wordt uitgegaan van
een opnameperiode van drie weken,
die maximaal twee keer met dezelfde
duur verlengd kan worden.
Dr. Hella Demunter: ‘De patiënt,
naasten en extern betrokken hulp
verleners worden actief betrokken
in zorgafstemmingsgesprekken die
systematisch georganiseerd worden.
Zij trachten samen met het HIC-team
het ontstaan en de evolutie van de
crisis te begrijpen. We bespreken
zowel uitlokkende als beschermende
factoren.’ Het HIC-team beroept
zich daarbij op de Open Dialoguebenadering van de Fin Jaakko Seikkula.
Met aandacht voor meerstemmigheid
worden individuele wensen, noden
en doelen voor de HIC-opname in

Een ernstige psychiatrische stoornis is een stoornis:
• die zorg/behandeling noodzakelijk maakt
• die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of
maatschappelijk functioneren gepaard gaat
• waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van de
psychiatrische stoornis en niet van voorbijgaande
aard is (ten minste enkele jaren)
• waarbij gecoördineerde zorg van professionele
hulpverleners in zorgnetwerken geïndiceerd is
om het behandelplan te realiseren
De term ‘ernstig’ heeft betrekking op bijkomende
beperkingen op meerdere levensgebieden. De onderlinge
verwevenheid tussen de psychische problemen en
andere levensdomeinen is hierbij kenmerkend.

Flankerend onderzoek
De evidentie voor het gebruik van innovatieve alternatieven zoals HIC is nog
beperkt. Het UPC KU Leuven zet daarom wetenschappelijk uitkomstonderzoek
op naar de epidemiologische, behandel- en g
 ezondheidseconomische aspecten
van deze klinische werking van de HIC in samenwerking met Zorgnet- Icuro en de
andere Belgische pilootprojecten.

Sector in hervorming
De hervormingen in de Belgische geestelijke gezondheidszorg (psy107.be),
maken het mogelijk dat ggz-netwerken — na de oprichting van ambulante
intensieve behandelteams en rehabilitatieteams (mobiele teams) — de
residentiële zorg intensifiëren. Deze hervorming vindt plaats tegen de
achtergrond van een geestelijke gezondheidszorg waarin vermaatschappelijking en continuïteit van zorg, en de herstel-, relationele- en participatieve
visie centraal staan. Deze hervorming ligt ook in het verlengde van de in 2019
verschenen Multidisciplinaire richtlijn ter preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële ggz. ‘Het thema dwang en drang leeft
enorm’, zegt dr. De Munter. ‘De honger naar verdere kwaliteitsverbetering
in de bejegening, zorg en behandeling van patiënten in de meest kwetsbare
momenten van hun ziekteproces, is groot.’
een onderhandeld behandelplan en
een signaliserings- met crisisplan
opgenomen. De gesprekken worden
in de eerste, de derde en afhankelijk
van de opnameduur ook de zesde
en negende week van de opname
gehouden.

Contact
High & Intensive Care-unit
Opnames gebeuren na verwijzing
door de behandelend arts
02 758 06 88

upckuleuven.be/hic
jaarverslag 2019
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Innovatie

De schrik van je leven

Wakker liggen van slaapproblemen?

Technologie vergeet dementie niet

Slimme horloges

Congres over angst bij ouderen

Raadpleging slaap-waak volwassenen en
ouderen

Onderzoek neurodegeneratieve aandoeningen

Innovatieonderzoek met imec

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren sterk
toenemen, in ons land en wereldwijd. Een goedwerkende
behandeling is er nog altijd niet, ondanks decennia aan
onderzoek. Maar de hoge vlucht van technologische
ontwikkelingen biedt ongekende perspectieven om
neurodegeneratieve aandoeningen beter te begrijpen en de
zorg te verbeteren.

Samen
met
imec
werkt
het
UPC KU Leuven aan slimme draagbare
technologie die de psychische toestand
van patiënten betrouwbaar en vanop
afstand kan opvolgen.

Het UPC KU Leuven roept artsen en andere
zorgverleners op om meer aandacht te besteden
aan angst bij ouderen.
Vlaamse en Nederlandse experts in ouderenpsychiatrie bogen zich op 17 oktober 2019 tijdens het
6de Congres ouderenpsychiatrie in het Leuvense
provinciehuis over de problematiek van angst bij
ouderen. Angst is een van de meest voorkomende,
maar ook een van de meest onderkende klachten bij
oudere mensen. Dit heeft nodeloos lijden tot gevolg,
terwijl er goede therapie voor bestaat. Het congres
was een pleidooi voor het vroegtijdig herkennen van
psychische en emotionele problemen bij ouderen.

De slaapkliniek van UZ Leuven heeft een psychiatrisch
luik waarin het UPC KU Leuven zijn expertise levert bij
slaap-waakproblemen of -stoornissen.
Die gespecialiseerde raadpleging is er zowel voor (jong)
volwassenen als ouderen. ‘Ons slaappatroon en onze
slaaparchitectuur verandert met ouder worden. Maar dat
betekent niet dat slecht slapen deel uitmaakt van een
normale veroudering’, weet ouderenpsychiater, professor
Maarten Van Den Bossche. ‘Slaapmoeilijkheden komen
dikwijls voor bij ouderen, en kunnen leiden tot klachten in
affect of cognitie.

Dementie en slaap

Op therapie staat geen leeftijd
Professor Mathieu Vandenbulcke, diensthoofd
ouderenpsychiatrie: ‘Er is geen reden om de oude
dag door angst te laten beheersen. Op therapie
staat geen leeftijd, dat ondervinden we dagelijks
op de raadpleging, in onze dagkliniek en in onze
residentiële programma’s.’
Raadpleging angst ouderen
dr. Dorien Broekaert − 016 34 80 00 campus Gasthuisberg
prof. dr. Filip Bouckaert − 02 758 16 77 campus Kortenberg

‘Uit onderzoek komt een duidelijk associatie tussen dementie
en slaapproblemen naar voren, hoewel het niet noodzakelijk
om een oorzakelijk verband gaat. Slaapmoeilijkheden
treden ook vaak op als symptoom van neurodegeneratieve
aandoeningen en kunnen verband houden met cognitieve
en functionele achteruitgang.’

Raadpleging slaap-waak volwassenen en ouderen
prof. dr. Maarten Van Den Bossche − 016 34 80 00

Vergeten vrouwen
Vrouwelijke kunstenaars ontdekken
de 'Collectie Kortenberg'
Meer dan 20 vrouwelijke kunstenaars antwoorden op werken van
'vergeten vrouwen', opgediept uit het archief van de beeldende
therapie in het UPC KU Leuven. Ontdek de tentoonstelling van een
buitengewoon inspirerende dialoog in hartje Leuven.

Alle info
upckuleuven.be/vergeten-vrouwen

Vergeten vrouwen - tentoonstelling
Verlengd geopend
30 juni tot en met 28 augustus 2020
dinsdag - vrijdag 10.00 - 15.30 uur
Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven
De tentoonstelling is vrij toegankelijk.
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Die hoopvolle boodschap willen de professoren Maarten
Van Den Bossche en Mathieu Vandenbulcke, beiden
ouderenpsychiater, graag meegeven aan hun
collega’s clinici en zorgverleners. ‘Heel wat innovaties
kunnen ons helpen om in de nabije toekomst neurodegeneratieve ziektes te ontrafelen en daarmee ook
de zorg voor patiënten te verbeteren.’

Neuropsychiatrische symptomen
Nieuwe technologie kan een cruciale rol spelen in alle stadia van
dementie. In de diagnostiek om vroeg problemen te detecteren, om
mensen langer zelfstandig te laten wonen en om de zorg in ziekenhuizen en woon-zorgcentra te verbeteren.
‘Veel patiënten met dementie ontwikkelen in de loop van hun
aandoening psychiatrische of gedragsproblemen’, legt professor
Van Den Bossche uit. ‘Zo zien we agitatie, agressie, psychotische
symptomen of apathie: de zogenaamde BPSD – behavioral and
psychological symptoms of dementia, ofwel de neuropsychiatrische
symptomen van dementie.’

Dergelijke innovaties, zogeheten wearables,
kunnen het leefcomfort voor de patiënt
verhogen omdat hij geholpen kan worden
zonder in het ziekenhuis aanwezig te zijn.

Thuis
‘Wearables monitoren de patiënt in zijn
thuisomgeving’, legt professor Stephan Claes
uit. ‘Hartritme, ademhaling of huidgeleiding
kunnen de mate van stress weergeven, en
ook beweging, motoriek, of slaap kunnen
relevante parameters zijn. Als je de signalen
kent die een ziekte of een crisis voorspellen,
kan je tijdig feedback geven aan
een patiënt of zorgverlener en
problemen voorkomen.’
Het
samenwerkingsakkoord tussen imec en
het UPC KU Leuven staat
toe gedegen wetenschappelijk
onderzoek uit te voeren naar de
effectiviteit van wearables.

imec
‘Er zijn denkpistes dat die symptomen vaak het gevolg
zijn van ‘unmet needs’’, vult professor Vandenbulcke
aan. ‘Mensen met dementie kunnen dikwijls niet uiten
waar hun behoeften liggen, onder andere omdat
dementie ook hun communicatie
vaardigheid
aantast. Binnen het UPC KU Leuven o
 nderzoeken
we of we die symptomen met nieuwe technologie
beter kunnen monitoren en voorspellen, en
daarmee tegemoet kunnen komen
aan die onvervulde noden. Hiertoe
werken we samen met imec, het
wereldvermaard Leuvens onderzoekscentrum voor nano-elektronica
en digitale technologie.’

Met nieuwe technologie
symptomen beter monitoren
is een van de onderzoeksdoelen
van het UPC KU Leuven en imec.

Lees meer
upckuleuven.be/nieuws
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Zorg in kaart
MOBIELE
TEAMS

IN HET UPC KU LEUVEN
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Een op de vijf tieners heeft psychische klachten
Psychisch welbevinden Vlaamse scholieren onderzocht
Het
SIGMA-onderzoek
van
KU Leuven bevroeg 1.913 jongeren
uit het eerste, derde en vijfde
middelbaar van scholen uit heel
Vlaanderen over hun geestelijke
gezondheid.
‘Tijdens de adolescentie zetten
jongeren belangrijke stappen in
hun persoonlijke ontwikkeling’, zegt
professor Inez Germeys, hoofd van het
Centrum voor Contextuele Psychiatrie
van de KU Leuven. ‘Maar in die
periode zijn jongeren ook kwetsbaar
voor psychische klachten zoals angst,
depressie of psychose. De meeste
psychische klachten bij volwassenen
beginnen al in de adolescentie.’
Blijkt dat de helft van de
bevraagde
jongeren
aangeeft in enige
mate klachten te
hebben over hun
mentaal welbevinden,
die variëren van slecht

slapen, over angstig zijn, moeite
hebben om zich te concentreren of
denken aan de dood. Meer dan de helft
van de ondervraagde jongeren zegt
zich snel te ergeren. 46 procent voelt
zich zenuwachtig of beverig. Meer dan
éen op de drie voelt zich minderwaardig
en één op de vier voelt zich eenzaam,
zelfs in gezelschap.

Depressieve klachten hoog
De aantallen lijken hoog, maar veel
van de onderzochte klachten zijn
eigenlijk kenmerkend voor tieners.
Waar de onderzoekers zich meer
zorgen over maken, is de relatief
grote groep tieners (bijna 20%)
met matig ernstige tot ernstige
psychische
klachten.
Germeys:
‘17 procent van de jongeren spreekt
van matige tot ernstige depressieve
klachten. Evenveel jongeren hebben
matige tot ernstige angstklachten en
ongeveer 14 procent heeft psychotische klachten, zoals het horen van
stemmen.’

Uit het onderzoek blijkt ook dat het
aantal psychische klachten duidelijk
toeneemt naarmate tieners ouder
worden. Vroegdetectie en preventie
blijven dus belangrijk om het aantal
latere of verergerde problemen te
verminderen.

Steunende omgeving
Uit het SIGMA-onderzoek komt ook
naar voor dat sociale en psychische
gezondheid nauw verbonden zijn met
elkaar. Tieners die gepest worden,
maar ook de pesters zelf, geven
aan meer last te hebben van, voor
namelijk,
depressieve
klachten.
En wie traumatische ervaringen
meemaakt, heeft ook meer en
ernstigere psychische klachten.
‘De belangrijkste boodschap die we
hebben,’ zegt professor Germeys, ‘is
dat de omgeving van tieners het risico
op klachten kan verhogen, maar hen
er net ook tegen kan beschermen.
Jongeren die zich gesteund voelen

Doctoraten 2019
Sarah Morsink

What motivates children and adolescents with
ADHD?
promotor prof. dr. Marina Danckaerts

ADHD is naast een aandachts- en hyperactiviteitsprobleem
vooral ook een motivatiestoornis. Kinderen en jongeren
met ADHD lijken minder intrinsiek gemotiveerd voor heel
wat taken en activiteiten. Sarah Morsink ontwikkelde onder
meer een vragenlijst waarmee het motivatieprofiel van
jongeren in kaart kan worden gebracht. Aangetoond kon
worden dat jongeren met ADHD moeilijker voor cognitieve
taken warm lopen en dat de wijze waarop een taak wordt
voorgesteld impact kan hebben op de motivatie. Ook een
aantal andere taakeigenschappen zoals sociale verbondenheid, tijdsbeloop en eigen inbreng bleken belangrijk.
Voor ouders en leerkrachten is dat een belangrijke
bevinding.
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en ergens terecht kunnen als ze het
moeilijk hebben, hebben namelijk
minder
psychische
klachten.
Ook jongeren met goede sociale
vaardigheden rapporteren minder
klachten. Ouders hebben een grote
invloed op de manier waarop hun
kinderen met anderen omgaan en hoe
ze zich voelen in sociale situaties.’
De onderzoekers willen volgend jaar
én over drie jaar dezelfde jongeren
opnieuw bevragen. Pas dan is een
volledig beeld mogelijk van hoe de
psychische klachten evolueren en
wat de oorzaak zou kunnen zijn van
bepaalde problemen.

Onderzoeksgroep Psychiatrie
Output

2914 publicaties — artikels, reviews, letters
4718 citaties — gemiddeld aantal citaties per onderzoeker
745 per jaar gemiddelde laatste 3 jaren

H-index 27 — gemiddelde voor alle onderzoekers
Lees het rapport van de eerste fase van
het onderzoek op sigma-leuven.be.

4 onderzoekers met h-index > 50
2 onderzoekers met h-index > 60

Elfi Vergaelen

Henrietta Steinhart

Bridging brain and body in 22q11

Same same but Different

Broadening the psychiatric profile in adults with 22q11.2
deletion syndrome and exploring a possible role for the

Psychological Interventions and how to Mind the Knowledge

immune system

Promotor prof. dr. Inez Germeys

Promotor prof. dr. Mathieu Vandenbulcke

Promotoren prof. dr. Stephan Claes en prof. dr. Patrick Luyten

Yun-an Huang toonde aan dat het brein een verspreid
netwerk van hersenregio’s bevat dat geactiveerd wordt bij
het zien van emoties zoals angst, verdriet, kwaadheid en
geluk. De regio’s binnen dit netwerk communiceren met
elkaar door middel van een core set van regio’s die bij alle
emoties betrokken zijn en die gemeenschappelijke functies
vervullen alsook bijkomende interacties die specifiek zijn
voor een bepaalde emotie. Wanneer één regio van de core
set beschadigd raakt of verwijderd wordt door een neurochirurg, dan is de resterende communicatie tussen de
regio’s voldoende om emoties te blijven herkennen. Deze
bevindingen tonen aan dat emoties dezelfde neurologische
bouwstenen hebben die worden ingezet in functie van de
specifieke emotie. De bevindingen suggereren dus dat
beperkte hersenschade niet meteen leidt tot belangrijke
problemen bij het verwerken van emoties.

Dr. Elfi Vergaelen maakte een proefschrift over hoe stoornissen in het immuunsysteem betrokken zijn bij het
ontstaan van psychose. Meer specifiek bestudeerde zij
patiënten met een specifieke genetische aandoening,
het zogenaamde 22q11 deletie-syndroom. Kinderen met
deze zeldzame aandoening worden frequent geboren
met verschillende aangeboren aandoeningen waaronder
afwijkingen van het immuunsysteem. Een groot deel van
hen ontwikkelt op jongvolwassen leeftijd psychiatrische
klachten zoals psychose. Dr. Vergaelen bracht de psychiatrische problemen en de immunologische profielen bij deze
groep in kaart. Er werd een verband gevonden tussen de
aanwezigheid van psychose en afwijkingen in het immuunsysteem. Het doctoraat bracht een samenwerking op gang
tussen de onderzoeksgroep psychiatrie en het Centrum
voor menselijke erfelijkheid, die nu wordt verdergezet.

In de psychologische behandelingen in het domein van de
psychiatrie en de klinische psychologie is veel vernieuwing
gaande. Henrietta Steinhart van het Centrum voor
contextuele psychiatrie verdiepte zich voor haar doctoraatsthesis in deze nieuwe interventies. Een belangrijke
ontwikkeling is het gebruik van apps om behandeling in
het dagelijks leven aan te bieden. Steinhart heeft samen
met haar collega’s de ACT-DL vorm gegeven: Acceptance
en Commitment therapie in het dagelijks leven. Deze
combinatietherapie, waarbij contacten met de therapeut
worden aangevuld met oefeningen thuis via de app, wordt
nu onderzocht in een klinisch onderzoek. Een belangrijke
volgende stap is te onderzoeken hoe deze combinatietherapie dan ook echt in de dagelijkse klinische praktijk
kan worden toegepast.

Yun-an Huang

Investigation of emotion circuits in the brain of
healthy volunteers and patients with brain lesions

Practice Gap
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Afzwaaiers

‘We zijn sociale beesten’
Peter Adriaenssens met emeritaat
Professor Peter Adriaenssens, genoegzaam bekend als kinder- en jeugdpsychiater,
ging in oktober 2019 met emeritaat. Hij leidde van 1993 tot 1999 de afdeling kinderen jeugdpsychiatrie. Peter Adriaenssens wordt geregeld door de media geconsulteerd bij maatschappelijke malaises. Hij weet de vinger op de wonde te leggen
zonder dat het daarbij aan goede raad ontbreekt. ‘Onze stressbestendigheid
heeft haar limieten, maar tevens kunnen we denken: we doen dit toch maar’, zo
luidde zijn kijk op de coronacrisis en het gemeenschappelijk engagement dat die
ontlokte. ‘We herontdekken ook het belang van sociaal contact, je ziet dat we
sociale beesten zijn.’

Kapitein De Kade zwaait uit
Kinder- en jeugdpsychiater Lut De Rijdt met pensioen
Tijdens een feestelijk symposium op 27 juni 2019, vierden collega's, vrienden
en familie het pensioen van kinder- en jeugdpsychiater Lut De Rijdt, bezieler
van jongerenafdeling De Kade. Adolescenten met complexe problematieken vinden in De Kade een veilige haven om grondig aan hun problemen
te werken. De zorg gebeurt vanuit een autonomiestimulerende en psychoanalytisch geïnspireerde visie. Dr. Indra Struyven treedt nu in de voetsporen
van Lut De Rijdt als supervisor van De Kade.

Peter Adriaenssens was ook directeur van het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling Vlaams-Brabant en hoofddocent kinder- en jeugd
psychiatrie aan de KU Leuven. Hij schreef elf boeken. Zijn debuut Opvoeden
is een groeiproces (Lannoo, 1995) was meteen een bestseller.

Nieuwkomers
Mieke Vermandere
centrum medisch-somatische zorg

Mieke Vermandere is sinds 1 maart 2019 huisarts
in het medisch centrum van het UPC KU Leuven.
Ze doceert zowel in de basisopleiding als in
de opleiding huisarts
geneeskunde aan de
KU Leuven. Dr. Vermandere combineert haar
klinische functie in het UPC KU Leuven met de
ontwikkeling en implementatie van evidence
based aanbevelingen in een internationale onderzoeksgroep. Daarbij heeft ze een bijzondere
interesse voor shared decision making en online
beslishulpen voor patiënten.
Jakob Versteele

de afdeling Beaufort op campus Kortenberg,
een opnameafdeling voor jongeren (15-18 jaar)
met een eenheid voor crisiszorg en een eenheid
voor observatie en behandeling.
Kristel Lauwers
dagbehandeling kleuters

Kristel Lauwers legt zich als kinder- en
jeugdpsychiater en psycho
therapeut in
het UPC KU Leuven sinds 1 september
2019 vooral toe op de ontwikkelings- en
opvoedingsproblemen bij kinderen tussen 3
en 6 jaar. Ze is samen met dr. Binu Singh en
dr. Sarah Van Ransbeek verantwoordelijk voor
het zorgprogramma jonge kind.

forensisch-therapeutisch verblijf jongeren

Jakob Versteele is sinds 1 april 2019 kinderen jeugdpsychiater verbonden aan Fordulas,
de forensische jeugdpsychiatrische behandel
eenheid van het UPC KU Leuven. Daarnaast
is hij betrokken bij een AMIF-project dat dient
tot de uitbouw van een kinderpsychiatrisch
dagziekenhuis voor minderjarige vluchtelingen
en is hij betrokken bij de jeugdpsychiatrische
outreach naar GI De Grubbe via Yuneco Caro.
Jolien Hillaert
crisiszorg jongeren
forensische crisiszorg jongeren
kortverblijf jongeren

Jolien Hillaert is kinder- en jeugdpsychiater in op
leiding. Zij superviseert sinds 15 augustus 2019
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Thomas Pattyn
crisiszorg volwassenen
spoedinterventie

Thomas Pattyn is sinds 1 april 2019 psychiater
in het UPC KU Leuven, klinisch werkzaam op
het Crisisinterventiecentrum (CIC) en de eenheid
voor psychiatrische spoedinterventie (EPSI),
en op de spoedgevallendienst van UZ Leuven.
Dokter Pattyn doet wetenschappelijk onderzoek
in het brede veld van de affectieve stoornissen,
zoals depressie of angst, met een focus op de
paniekstoornis. Hij schrijft voor algemene en
vakspecifieke pers en is daarnaast ook hoofdredacteur van De Jonge Psychiater. Thomas
Pattyn spreekt geregeld voor het brede publiek
als wetenschapscommunicator.

behandeling van jongeren die verblijven in
de voorzieningen van Jongerenwelzijn, maar
die psychische en/of psychiatrische klachten
vertonen. Dat aanbod kadert in de inter
sectorale ondersteuning van het programma
CARO in het netwerk Geestelijke Gezondheid
YUNECO Vlaams-Brabant.

Lynn de Smet
mobiele crisiszorg
Studentengezondheidscentrum KU Leuven

Lynn de Smet is arts en psychiater in opleiding.
Zij superviseert sinds 15 september 2019
het team voor mobiele crisiszorg op
campus Gasthuisberg. Daarnaast werkt
ze in het Studentengezondheidscentrum
van de KU Leuven en volgt ze de post
graduaatsopleiding in de psychoanalytische
psychotherapie.

Psychiaters in opleiding

Karen Volckaert
kortverblijf jonge tieners
crisiszorg kinderen en jonge tieners

Karen Volckaert is sinds november 2019
supervisor van Huis 3 voor jonge tieners op
Vleugel K op campus Gasthuisberg. Daarmee
neemt ze de fakkel over van professor Peter
Adriaenssens die in oktober met emeritaat
ging. Dr. Karen Volckaert neemt ook de
supervisie op van de crisis- en urgentieplaatsen
in Huis 4. Zij brengt een ruime ervaring mee van
haar werk in de residentiële verslavingszorg
voor jeugdigen.
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Helene Van Assche
mobiele zorg Yuneco

Helene Van Assche neemt sinds oktober 2019
de supervisie waar van het outreachteam naar
de residentiële voorzieningen Jeugdhulp. Daar
verzorgt haar team consulten, diagnostiek en

cohorte vooropleiding 7 jaar
cohorte vooropleiding 6 jaar

aantal toegelaten in volwassenenpsychiatrie
aantal toegelaten in kinder- en jeugdpsychiatrie
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Vleugel K vliegt!

kleine K groeit snel op

Nieuw gebouw kinder- en jeugdpsychiatrie

Dagkliniek voor baby’s, peuters en kleuters uitgebreid

Najaar 2019 opende Vleugel K, een gloednieuw gebouw
voor kinder- en jeugdpsychiatrie op campus Gasthuisberg,
ontworpen door Stéphane Beel. Alle zorg voor kinderen
en jonge tieners is er ondergebracht, van pasgeboren tot
en met veertienjarigen. De zorg voor jongeren gebeurt op
campus Kortenberg.

Onder impuls van kinder- en jeugdpsychiater Binu Singh startte
het UPC KU Leuven enkele jaren geleden een psychiatrische
dagkliniek op voor de allerkleinsten, van nul tot zes jaar. Vorig jaar
is dat aanbod van kleine K fors uitgebreid.

Om ervoor te zorgen dat alle afdelingen en leefgroepen evenveel
en vlot contact hebben met de binnentuin, zijn de functies
verticaal ingericht.

Acht huizen
‘Net zoals bij je thuis: je woont beneden en
slaapt boven. De klassieke ziekenhuis
opstelling
met
alle
opnamekamers
gebundeld, hebben we verlaten’, legt
diensthoofd professor Marina Danckaerts
uit. Het resultaat is een gebouw met
acht huizen verbonden door de ruimtes waar
therapeuten aan de slag gaan.

Het aantal plaatsen voor dagbehandeling is gegroeid van acht naar
twintig plaatsen voor kinderen of gezinnen. Ze zijn opgedeeld naar een
gespecialiseerde kliniek voor de doelgroep van baby’s en peuters en een
kliniek voor kleuters. De eenheden namen hun intrek in Vleugel K, het
nieuwe gebouw voor kinder- en jeugdpsychiatrie op campus Gasthuisberg.
Aanmeldingsklachten zijn ernstige problemen binnen de ontwikkeling en
opvoeding van een kind. Het multidisciplinair team van kleine K biedt aan
kinderen en ouders diagnose en zorg, waarbij de ouders actief betrokken
worden bij de behandeling.

kleine K - dagbehandeling
Huis 8 — baby's – peuters 0-3 jaar — supervisie dr. Binu Singh
Huis 7 — kleuters 4-6 jaar — supervisie dr. Kristel Lauwers

Antenne Diest
Na de uitbreiding van kleine K
als onderdeel van Vleugel K
op campus Gasthuisberg,
voorziet Z.org KU Leuven in
2020 een aanbod voor kinderen
en jongeren op de campus van
Sint-Annendael in Diest.

upckuleuven.be/kleineK

Roze wolk, broze wolk
Huis 1 — therapeutisch langverblijf kinderen
Huis 2 — therapeutisch langverblijf jonge tieners
Huis 3 — kortverblijf jonge tieners
Huis 4 — crisiszorg kinderen en jonge tieners
Huis 5 — kortverblijf kinderen
Huis 6 — dagbehandeling kinderen en jongeren
Huis 7 — dagbehandeling kleuters
Huis 8 — dagbehandeling baby's en peuters

Psychotische kwetsbaarheid
in het peripartum
Psychotische kwetsbaarheid in het peripartum
is een thema dat leeft bij hulpverleners die zorg
bieden aan jonge moeders, jonge ouders en hun
(ongeboren) kind.
Het thema kwam aan bod tijdens het congres Psychotische
kwetsbaarheid in het peripartum - Verloren verbinding,
eind september in Leuven.

Alle info
upckuleuven.be/alle-afdelingen

Zorg kinderen en jongeren begint met samenwerken
Vlaams Congres Kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychotherapie
Het 12de Vlaams Congres Kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychotherapie
kende met meer dan duizend deelnemers een massale opkomst.
Centraal thema voor de congresgangers was de noodzaak om samen
te werken in de zorg voor kinderen en jongeren.
De beurtrol om dit tweejaarlijks
congres te organiseren, lag in
2019 bij het UPC KU Leuven en
de faculteit PPW KU Leuven. Het
congres vond plaats op het einde
van de zomer 2019, op 16 en 17
september op campus Gasthuisberg
in Leuven.
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Onder het motto Samenwerken?
Samen werken! participeerden meer
dan duizend deelnemers aan de
142 bijdragen. ‘In de ggz voor kinderen
en jongeren sta je als hulpverlener nooit
tegenover één patiënt’, weet professor
Marina
Danckaerts,
diensthoofd
kinder- en jeugdpsychiatrie. ‘Je werkt

altijd met het gezin
of de naasten. En
meestal
bieden
meerdere
hulp
verleners zorg aan eenzelfde gezin.
Dan is leren samenwerken geen ijdel
credo. Het is een noodzakelijk doel
om de neuzen in dezelfde richting
te krijgen. Je streeft ernaar om een
gezin als een veelkleurig kluwen in
meervoudige partijdigheid te laten
groeien tot een zacht lappendeken
voor elk van de leden.’

Wortels – Roots – les Racines
Zorgmedewerkers van de opnameafdelingen voor
kinderen speelden op 16 september, in de marge
van het congres, de theatervoorstelling Wortels –
Roots – les Racines, die ze maakten samen met
regisseur Steph Goossens.
Het publiek zag een ontroerende, oprechte en
ongepolijste voorstelling van anderhalf uur met
video en muziek. Zorgverleners vertelden over
het leven en hoe ze hun dagelijkse job daar een
plaats in geven. Zo brachten ze een verhaal over
veerkracht, groei en verbondenheid.

Het congres over perinatale psychiatrie, het expertisedomein van professor Titia Hompes, focuste op moeders
die al voor de zwangerschap een psychotische kwetsbaarheid hebben, zoals een bipolaire stoornis of psychose.
Ook moeders die voor het eerst en net na
de geboorte een postpartum psychose
ontwikkelen, kwamen aan bod.

Vormingsavond
Permanente vorming psychiatrie
‘Roze wolk, broze wolk’
over zorg in de eerste 1001 dagen
donderdag 27 mei 2021 om 19.00 uur

upckuleuven.be/zorgaanbod/zwangerschap-postpartum
jaarverslag 2019
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Kennisdeling

Visie

Ludi Van Bouwel stuurt wereldwijd netwerk aan
Psychiater UPC KU Leuven voorzitter ISPS
Psychiater en expert in psychosezorg Ludi Van Bouwel werd vorige zomer verkozen tot
voorzitter van de internationale vereniging voor psychosezorg ISPS.
De International Society for the Psychological treatments for the Schizophrenias and other
psychoses bevordert onderzoek, opleiding en ontwikkeling van psychosebehandelingen. Een mooie
eer voor dokter Van Bouwel die tijdens haar loopbaan mee heeft bijgedragen aan de uitbouw van het UPC KU Leuven
tot internationaal referentiecentrum in psychosezorg en -onderzoek. Zo superviseerde ze een structurerende afdeling
voor jonge volwassenen met psychose en was ze verbonden aan het ambulante zorgproject voor vroege interventie
Vrint. De psychiater werd tot ISPS-voorzitter verkozen tijdens een internationaal congres in augustus 2019 in Rotterdam.

Normenkaders en audits

Impulsbudgetten Z.org KU Leuven
Dankzij een impulsbudget van Z.org KU Leuven wordt e-VeSPa
ontwikkeld, een elektronisch vroegsignaliseringsplan dat connecteert
tussen het elektronisch patiëntendossier en de gsm van de jongere.

focussen enkel op depressie en
suïcidaliteit en kunnen niet gekoppeld
worden aan het patiëntendossier.

zelfverwonding of agressie tot gevolg.
‘Binnen onze eigen werking was tot voor
kort nog een amalgaam van signaleringsplannen in gebruik’, zegt professor
Marina Danckaerts. ‘Dat belemmerde
de informatieoverdracht bij transitie
naar een andere afdeling of dienst, of
naar een andere zorginstelling.

Psycholoog Lieve Laporte ontwikkelt
nu samen met de medewerkers van de
dienst een e-VeSPa die je via Mynexuz
en de smartphone van de jongere
kan inlezen via KWS, het klinisch
werkstation van UZ Leuven en het
UPC KU Leuven.’

‘Jongeren worden uiteraard geacht
het vroegsignaleringsplan in hun
dagelijks leven te gebruiken. Er bestaan
interessante apps. Maar de meeste

Psychiaters praten over ons brein
Dag van de zorg 2019 overrompeling
Geen klassieke open deur maar een unieke gelegenheid om voordrachten
van experts over het brein en gezondheidsproblemen bij te wonen. Die
formule van het UPC KU Leuven voor de Dag van de Zorg 2019, met
uiteenzettingen van Pascal Sienaert, Peter Adriaenssens, Maarten Van
De Bossche en Dirk De Wachter, zorgde voor een massale opkomst in
het Congrescentrum op campus Kortenberg.
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Kunst in de etalages is een gezamenlijk project van het UPC KU Leuven en de
gemeente Kortenberg. Het Journaal (één) maakte er een reportage over.

Kwaliteitsbeleid

Vroeg signaleren gaat digitaal

Een vroegsignaleringsplan is gericht
op het voorkomen van een psychische
crisis, met bijvoorbeeld suïcidaliteit,

Mei 2019 kon je opnieuw kunst bewonderen in de winkeletalages van
Kortenberg en Everberg. Maar liefst 56 artiesten, waarvan sommige met een
psychische kwetsbaarheid, stelden hun werken tentoon.

Lees meer en herbekijk
upckuleuven.be/nieuws

Vrijdag 16 oktober 2020
Familieverbanden: sporen en weefsels
Internationale studiedag door ISPS Lage Landen en het UPC KU Leuven in Kortenberg.
upckuleuven.be/agenda

Elk jaar maakt Z.org KU Leuven
impulsbudgetten vrij voor innovatieve
zorgprojecten binnen de organisatie.
e-VeSPa is zo een project dat geboren
werd dankzij die financiering. Het is een
nieuw flexibel elektronisch vroegsignaleringsplan dat compatibel is met zowel
het elektronisch patiëntendossier als de
smartphone van de jongere.

Kunst in de etalages

Het UPC KU Leuven heeft een kwaliteitsplan
opgesteld met ambitieuze doelstellingen en
een nieuwe visie op normenkaders en audits
in het kwaliteitsbeleid.
‘Na twee succesvolle accreditaties door
Joint Commission International (JCI)
sinds 2013 heeft het ziekenhuis
grote vooruitgang gemaakt in
het expliciteren en verbeteren
van structuren en processen’, legt
operationeel directeur Gert Peeters uit.
‘We behouden het JCI-referentiekader als
werkinstrument en nemen de verantwoordelijkheid
om op eigen kracht de waardevolle JCI-standaarden
te onderhouden.’

Eigen toetsing
Nu zet het UPC KU Leuven
een volgende stap met een
eigen normenkader, een eigen
toetsingssysteem en een
thematische klinisch inhoudelijke
focus. ‘We gaan zorgkwaliteit
explicieter meten en teams met klinische data ondersteunen zodat ze zelf meer eigenaar worden van hun
verbetercycli’, vertelt hoofdarts Filip Bouckaert.
Het ziekenhuis werkt voor zijn kwaliteitsbeleid ook
samen in nationale en internationale netwerken.
Gert Peeters: ‘We onderzoeken op welke manier
‘externe ogen’ ons voldoende kritisch kunnen
houden in zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Dankzij
de sterke dagelijkse inzet en toewijding van onze
medewerkers kijken we met groot vertrouwen naar
de realisatie van ons nieuwe plan.’

Euthanasie bij ondraaglijk
psychisch lijden
Pleidooi voor een solide wetgeving
De Benelux is de enige plaats ter wereld waar euthanasie
kan omwille van een 
psychiatrische aandoening.
Hoe kan het dat een dergelijk sociaal experiment in
de achttien jaar dat de wet bestaat nog niet aan een
grondige maatschappelijke en parlementaire evaluatie
is onderworpen?
Het proces over de euthanasie van Tine Nys begin dit jaar
legde de hiaten in de wet bloot. Professor Joris Vandenberghe
schreef diverse opiniestukken en analyseerde hoe de wet
er vandaag zou kunnen uitzien: ‘Als niet alle wettelijke
voorwaarden vervuld zijn of de door de wet bepaalde
procedure niet is nageleefd, kan de arts voor doodslag
worden vervolgd. En dan leidt de weg naar assisen, wat ver
buiten verhouding is.’

Complexiteit
Dat is niet het enige pijnpunt van de wet. Ze is vooral gemaakt
op maat van euthanasie bij patiënten die terminaal zijn en niet
lang meer te leven hebben. Voor die overgrote meerderheid
(85% in 2018) van de euthanasieën werkt de wet dus goed.
Voor patiënten die nog een langere levensverwachting hebben
– mogelijk nog decennia bij p
 sychiatrische aandoeningen –
doet de wet onvoldoende recht aan de complexiteit van de
evaluatie van deze euthanasievragen.

Rammelende wet
‘Als de patiënt op is en weloverwogen euthanasie vraagt,
en alle behandelingen ten overvloede zijn geprobeerd, dan
moeten we die vraag ernstig nemen en niet een zoveelste
medicament of gesprekstherapie voorstellen. De keuze voor
euthanasie moet dan kunnen gebeuren op basis van een wet
die niet rammelt.’
Lees de analyse op upckuleuven.be/nieuws
jaarverslag 2019
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Expertise

Welzijn

Met virtuele realiteit
kan je de echte wereld aan
Nieuwe software tegen psychose e.a.
Het UPC KU Leuven werkt sinds oktober 2019
met nieuwe virtual reality-software om mensen
met psychose te behandelen.
Mensen die in een psychose terechtkomen, kunnen
last hebben van angsten en paranoia. VR helpt
sociale situaties juist te interpreteren en er goed
mee om te gaan. Professor Ruud van Winkel: ‘Het
grote voordeel van virtual reality is dat je, zoals in een
game, de situatie kunt controleren. Je kiest in welke
omgeving je je bevindt, hoeveel mensen er aanwezig
zijn en hoe die zich gedragen.

Binnenkort zet het UPC KU Leuven virtual reality ook in bij
angststoornissen, obsessief compulsieve stoornissen en
eetstoornissen.

Onderzoek toont aan dat patiënten na een behandeling minder achterdochtig zijn en zich minder vaak
terugtrekken. Dat werkt hun algemeen welbevinden
in de hand.’

Expertise in autisme
Antenne UPC KU Leuven in Limburg
Dankzij een uitbreiding van de middelen met circa 30% kon het
Expertisecentrum Autisme (ECA) van het UPC KU Leuven in september
2019 een antenne in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt starten.
De Limburgse antenne is geen apart team: vanuit elk
subteam van het ECA – met name baby’s en peuters,
kinderen tot 18 jaar, normaal begaafde volwassenen, en
volwassenen met een verstandelijke beperking – runnen
clinici op alternerende dagen de Limburgse antenne. Zo
wordt de specialisatie van elke clinicus optimaal ingezet.
Het ECA, onder supervisie van autisme-expert professor Jean Steyaert,
kreeg in 2019 ook bijkomende projectfinanciering om extra behandel
coördinatie en consultatieve outreach in te zetten bij volwassenen met een
autismespectrumstoornis.

Ook PAAZ
Niet alleen volwassenen met autisme
spectrumstoornis en hun
context kunnen een beroep doen op deze service, maar ook
ggz-voorzieningen, zoals psychiatrische ziekenhuizen en
PAAZ-afdelingen, die meer expertise willen voor hun zorg
gebruikers met autismespectrumstoornis.

Contact ECA raadplegingen autisme en Gauzz
Kinderen en jongeren — 016 34 38 21
Volwassenen — 02 758 06 65
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Gauzz
Gauzz staat voor gedrags
stoornissen bij autisme met zware
zorgbehoevendheid.
Het revalidatieproject richt zich
op jongeren en jongvolwassenen
met een combinatie van autisme
met een verstandelijke beperking
die ook ernstige psychiatrische
comorbiditeit vertonen.
De residentiële Gauzz-afdeling
voor jongeren verhuisde in 2019
naar de andere Gauzz-partner,
Multiversum in Mortsel. De
capaciteit van het UPC KU LeuvenGauzz-outreachteam
werd
geleidelijk
uitgebreid.
Dokter
Marie-Jeanne
Langenaken stuurt het
Gauzz-team aan.

Alle info
upckuleuven.be/zorgaanbod/autisme

Psychisch welzijn aan de unief
Psychologen en psychiaters bieden gepaste zorg aan studenten
Hogere studies openen een heerlijk nieuwe wereld
voor studenten, maar leggen ook druk op hun soms
frêle schouders. Het Studentengezondheidscentrum
van de KU Leuven biedt gepaste zorg aan studenten die
gebukt gaan onder psychische problemen als angst,
depressieve klachten, verstoorde slaap, eetproblemen
of ADHD.
Het Studentengezondheidscentrum doet daarvoor een
beroep op de expertise van het UPC KU Leuven. Zo
kunnen studenten aankloppen bij een van de veertien
psychologen verbonden aan het centrum. Het team van
psychologen wordt geruggesteund door twee psychiaters,
Ineke Geeraerts en Lynn de Smet. Waar nodig raadplegen
de psychologen een van de artsen voor een psychiatrisch
advies, of ze verwijzen de student ernaar door.

individueel of in groep. Bijvoorbeeld rond mindfulness,
faalangst, eetproblemen of ADHD. Er is ook slaaptraining. En er loopt trouwens ook een zorgprogramma
– CARE4U2 – voor hulpverleners in opleiding die tijdens
hun stage of assistentschap zichzelf tegenkomen.’

2.721 studenten
De afgelopen jaren is het aantal studenten dat aanklopte
voor psychische hulp bij het Studentengezondheidscentrum
almaar gestegen. In 2019 waren er in totaal 2.721 geopende
dossiers.

Dossiers psychische zorg studenten KU Leuven
8.000
7.295 contacten

Kortdurend
‘De belangrijkste aanmeldingsklachten zijn depressieve
stemmingen, angst, gebrek aan zelfvertrouwen, slaapproblemen, vermoeidheid, relatieproblemen en studie
gerelateerde problemen zoals faalangst’, legt Lynn de Smet
uit. ‘Als een student zich aanmeldt volgt een intakefase
van vijf, zes raadplegingen waarin de psycholoog samen
met hem klachten en verwachtingen verkent.
Na afloop van de intake kan de student, als hij dat wenst,
instappen in een kortdurend therapeutisch programma,

2.721 dossiers
1.782 nieuwe dossiers
939 lopende dossiers
0

2015
2016

2017
2018

2017
2018

2018
2019

Mindmates
Het gespecialiseerde zorgaanbod voor psychisch welzijn van studenten binnen het
Studentengezondheidscentrum sluit aan bij Mindmates, het bredere project van de KU Leuven
waarin studenten zorg voor elkaar dragen.

Behandeling anorexia nervosa
Na een druk bijgewoonde seminarie-avond voor artsen in
het Groot Begijnhof in Leuven, begin maart 2020, plande
het UPC KU Leuven een internationaal symposium over
eetstoornissen, met gastsprekers uit Australië, Italië, Spanje
en Canada en België op 1 juli 2020.
Helaas stak corona er een stokje voor. Een nieuwe datum
volgt binnenkort. Hou de agendarubriek op onze website in
de gaten, of teken in op onze nieuwsbrief, zo blijf je op de
hoogte van het opleidingsaanbod.
upckuleuven.be/mailinglijst

jaarverslag 2019
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Verbinding

Verbinding

Participatie in de praktijk
Het UPC KU Leuven stimuleert patiënten, familie, en zorgmedewerkers om feedback
te geven over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Het hanteert daarvoor
een verscheidenheid aan kanalen.
‘De implementatie van de verschillende feedbackkanalen leidt tot een
brede kijk op onze organisatie en geeft ons een goed en onderbouwd
beeld van wat en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren,’
zegt ervaringsdeskundige Greet Claes.

Stuur ons
je tip(s) om
ons centrum te
verbeteren.

Jouw mening telt

‘We verzamelen sinds enkele jaren op een nieuwe, meer
systematische manier informatie. Die werkwijze geeft ons
een duidelijker beeld van verbeterpunten. Het helpt ons
prioriteiten te stellen en actie te ondernemen. Jaarlijks
vloeien daar een resem actieplannen uit voort.’

Beste familie,
Hoe kunnen we onze zorg nog
Neem deel aan onze bevraging.
je antwoorden aan de slag.

verbeteren?

We gaan met

ebevraging
Surf naar upckuleuven.be/famili
op de afdeling.
of vraag een papieren vragenlijst

Colofon
Redactie
Piet Desmet
Nico Krols
Vormgeving
Karen Verlinden
Contact
T 02 758 16 32
T 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
p 22

info@upckuleuven.be
www.upckuleuven.be

Een Bisser
aan De Kade
Horror vacui
Bewonderd en aangemoedigd
door jongeren van afdeling De
Kade tekende de Leuvense
straatkunstenaar Bisser vorig jaar
een zalige mensen-beestenboel
op een muur van de afdeling.
Geen plekje op zijn canvas
liet Bisser onbehandeld. Het
kunstwerk kreeg de toepasselijke
titel Horror Vacui.

Feedbackkanalen
Patiëntadviesraad
Recovery Oriented Practices Index (ROPI)
Ombudsdienst
Jouw mening telt
Forum ervaringsdeskundigen (E-forum)
Patiënttevredenheidsbevraging (VIP²)
Familiebevraging

met
De familiebevraging gebeurt in samenwerking
Alle antwoorden
Familieplatform Geestelijke Gezondheid.
verwerkt.
in de familiebevraging worden anoniem

Het kunstwerk kwam tot stand dankzij
een schenking van collega met
pensioen Wies Appermont.

Hoe voorkom je agressie?

Google Translate in het kabinet?

Opleidingen geweldloze communicatie

Studie over keuze tolk ter plaatse of op afstand

Het UPC KU Leuven ging voor zijn zorgmedewerkers in zee met het opleidingsen therapiecentrum BlaBla, dat gespecialiseerd is in verbindende communicatie.

Waarom aarzelen zorgverleners bij anderstalige patiënten om een beroep te doen op tolken op afstand, via
telefoon of video?

Deze vorm van communicatie legt de
nadruk op eerlijk spreken en empathisch
luisteren als basis voor een respectvolle
interactie, vertrouwen, motivatie en samenwerking. Aan de basis ligt het spreken
vanuit observaties en niet vanuit interpretaties, het herkennen van gevoelens
daarbij, het verbinden van deze gevoelens
aan behoeften, om zo verzoeken en geen
eisen te formuleren naar de ander.
Verbindende communicatie kan helpen
op volgende terreinen: wederzijds begrip,
feedback geven, moeilijke gesprekken
voeren, bijdragen aan communicatie die
verantwoordelijkheid en innerlijke motivatie
vergroot en om conflicten te hanteren.

Ombuigen
De methodiek kan de teamwerking en de
samenwerking met collega’s, patiënten en
hun naasten versterken. Het betreft een
primaire vorm van preventie van agressie.
Destructief gedrag is een vorm van
communicatie, waarbij mensen expressie
geven aan de ontreddering, angst of
verwarrende gedachten die ze ervaren.
Verbindende communicatie kan helpen
om een situatie die dreigt te escaleren,
om te buigen naar een contact waar
therapeutisch mee kan gewerkt worden.
Een vervolg van de opleiding wordt in 2020
aangeboden aan de zorgmedewerkers van
het UPC KU Leuven.

Sinds 2000 kunnen zorgverleners in het UPC KU Leuven,
als ze een zorggesprek moeten voeren met een anderstalige, een beroep doen op een tolk. Ze kunnen kiezen
voor een tolk die ter plaatse komt of een tolk per
telefoon. Sinds 2014 kunnen ze ook gebruik maken van
video-tolkdiensten.

treden wel eens technische problemen op. Maar een
belangrijker reden waarom zorgverleners toch voor een
tolk ter plaatse kiezen, zijn de aard van de stoornissen
van patiënten, zoals bijvoorbeeld psychose, en het
belang van het visuele aspect.’

Dialoog
Tolken op afstand
‘Ondanks dat aanbod van tolkdiensten op afstand blijkt
dat enkel de aanvragen voor tolken ter plaatse elk jaar
groeien’, zegt coördinator interculturele bemiddeling Ria
Dhaeze. ‘Vertalen op afstand is veel economischer, maar
blijft eerder uitzondering.’
‘We hebben onderzocht hoe dat komt, wat eventuele
drempels zijn. De procedures voor videotolken blijken
nog relatief weinig bekend en bij telefoon- en videotolken

‘Een van de grote obstakels blijkt de beperkte beschikbaarheid van de tolkdiensten die enkel tijdens kantooruren
bereikbaar zijn en de onvolledigheid van het talenaanbod.
Bleek dat sommige zorgverleners om die reden terugvallen op Google Translate. Kortom, er is nog een discrepantie tussen de theorie om het tolken te faciliteren en
de praktijk in het zorgkabinet. Daarom ijveren we voor
dialoog tussen tolkdiensten en zorg
verlening, om de
dienstverlening te blijven verbeteren.’

jaarverslag 2019
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Masterplan voor de ggz

Agenda

Staten-Generaal geestelijke gezondheid

30 juni tot en met 28 augustus 2020

De Staten-Generaal heeft een masterplan klaar met een
ambitieuze verbeteragenda voor de toekomst.

Tentoonstelling:
Vergeten vrouwen
Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven

Geestelijke gezondheid mag geen zaak zijn van strikt afgebakende
doelgroepen, beleidsdomeinen of zorgsectoren. Ze moet dat
zijn van de volledige samenleving. Het masterplan vraagt dat
geestelijke gezondheidszorg een leven lang toegankelijk is, net
zoals somatische zorg. Logische en multidisciplinaire netwerken
moeten voor patiënten en hun familie begrijpbaar zijn. Het
welzijns- en gezondheidsbeleid waartoe de ggz behoort, moet
onder één bevoegde minister vallen. Verder moet een psycholoog
of psychiater raadplegen vanzelfsprekend zijn, net zoals het
consulteren van een arts voor andere medische problemen.
Ggz moet voor iedereen toegankelijk zijn, zonder wachtlijsten
en betaalbaar. ‘Daarvoor,’ vindt de Staten-Generaal, ‘moeten
we bouwen aan een flexibele, overzichtelijke, toegankelijke
geestelijke gezondheidszorg, met inbegrip van preventie,
destigmatisering en sensibilisering.’
De Staten-Generaal bestaat uit vijfenveertig organisaties,
voor
zieningen en verenigingen, van zorgverlening, over
belangen
behartiging tot patiënten- en familieparticipatie. Het
UPC KU Leuven engageert zich mee in de werking ervan.

Vrijdag 16 oktober 2020

Familieverbanden:
sporen en weefsels
Internationale studiedag
door ISPS Lage Landen en
het UPC KU Leuven, over de
verschillende benaderingswijzen in
de psychosezorg, van de Italiaanse
familietherapie tot de Finse open
dialoog.
Woensdag 23 juni 2021

Seeing differently
is talking differently
Studiedag met de Italiaanse kinderpsychiater en
gezinstherapeut Maurizio Andolfi, een belangrijke
inspirator voor de relatie- en gezinstherapie wereldwijd.
De studiedag is opgebouwd rond twee live sessies met
gezin en therapeut.

Permanente vorming psychiatrie

Verantwoordelijke uitgever Freddy Jochmans – UPC KU Leuven – Herestraat 49 – 3000 Leuven

Vlaamse organisaties in de ggz legden op 14 maart 2019 hun
gemeenschappelijke doelstellingen vast in een Staten-Generaal
van de Geestelijke Gezondheidszorg. Dat gebeurde voor het
eerst in de geschiedenis van de ggz. De Staten-Generaal heeft
zich sindsdien niet onbetuigd gelaten en bekwam onder meer al
de toekenning van bijkomende subsidiëring en de terugbetaling
van teleconsultaties.

Vier vormingsavonden
in het Convent van Chièvres in Leuven
Donderdag 29 oktober 2020
Woensdag 16 december 2020
Donderdag 4 maart 2021
Donderdag 27 mei 2021

SAVE
THE DATES

upckuleuven.be/agenda

statengeneraalggz.be

Zot van zorg?

Versterk ons zorgteam

Zoek je een plek waar je jezelf kan zijn, jouw werk ertoe
doet en jou elke dag een nieuwe uitdaging wacht?

Verpleegkundige
kinderen en jongeren

Verpleegkundige
volwassenen

Verpleegkundige
ouderen

Je versterkt een zorgteam op
een afdeling voor crisiszorg
of therapeutisch verblijf, voor
kinderen en jongeren die
kampen met uiteenlopende
problemen zoals autisme,
depressie, angst of ADHD.

Je versterkt een zorgteam op
een afdeling voor crisiszorg
of therapeutische zorg bij
depressie, bipolaire stoornis,
psychose, persoonlijkheidsmoeilijkheden, eetstoornissen
of verslaving.

Je versterkt als geriatrisch of
psychiatrisch verpleegkundige
een zorgteam voor ouderen met
dementie of met psychiatrische
aandoeningen.

upckuleuven.be/jobs

