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Enkele jaren geleden nam UZ Leuven het beheer van 60 voormalige 

OCMW-bedden over en breidde de dienst uit met een nieuw 

psychogeriatrisch centrum in campus Lubbeek. Verder werd de 

afgelopen vijf jaar een intensieve samenwerking met het Universitair 

Centrum St.-Jozef Kortenberg uitgebouwd in de vorm van het 

Universitair Psychiatrisch Centrum K.U.Leuven.

waaroM een nIeUwboUw? I
De ontwikkeling van nieuwe zorgprogramma’s, de interactie met 

somatische diensten en het toenemende belang van de medische 

beeldvorming vragen een nauwere aansluiting bij de acute zorgver-

lening op onze Health Sciences campus Gasthuisberg. In 2009 werd 

daarom gestart met het definitieve ontwerp van het nieuwbouwpro-

ject fase VI voor de dienst psychiatrie.

In nauwe samenwerking met artsen, verpleegkundigen, therapeu-

ten en ondersteunende diensten werd de voorbije twee jaar vorm 

gegeven aan een gloednieuwe setting. Het gebouw moet immers 

gespecialiseerde diagnostiek en behandeling mogelijk maken voor 

zowel ambulante als gehospitaliseerde patiënten. Er is veel aandacht 

besteed aan het creëren van een veilige en aangename omgeving voor 

patiënten en een overzichtelijke en technisch goed uitgebouwde werk-

omgeving voor onze medewerkers. 

wat koMt er In Het geboUw? I
Fase VI is 9 500 m² groot en komt bovenop het nieuwe ondergrondse 

parkeergebouw langs de zuidelijke ringweg. Het sluit op niveau 1 aan 

op de wandelstraat die naar de latere nieuwe ontvangsthal leidt. Op 

Fase VI: hoe zal de nieuw-
bouw psychiatrie er uitzien?

Eerder gaven we in InfuUZ al een algemeen overzicht van 

welke nieuwe ziekenhuisgebouwen er zullen bijkomen in 

het kader van de Health Sciences campus Gasthuisberg. 

Nu gaan we wat nader in op het onderdeel ‘fase VI’: de 

nieuwbouw voor de dienst psychiatrie.

wat gIng er vooraF? I
De dienst psychiatrie omvat de clusters kinderpsychiatrie, volwasse-

nenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Kinderpsychiatrie deed al eind 

jaren 70 zijn intrede op campus Gasthuisberg. Met het afbouwen van 

de ziekenhuiscampus Lovenjoel in 1997 werden de diensten volwas-

senen- en ouderenpsychiatrie overgebracht naar campus Sint-Pieter. 

Dit in afwachting van hun integratie in campus Gasthuisberg.
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Centraal in het gebouw is er een patio met openschuifbaar glazen dak. Zo hebben 
de patiënten een geklimatiseerde buitenruimte waar ze de nodige beweging en 
ontspanning vinden.
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een fitnessruimte en een eigen sporthal. In deze therapiezone komen 

ook opleidingslokalen en een multifunctioneel auditorium.

Het opvallendste element is de patio met een openschuifbaar glazen 

dak waarrond het gebouw ontworpen is. Op die manier hebben de 

patiënten een eigen geklimatiseerde buitenruimte waar ze de nodige 

beweging en ontspanning vinden.

Hoe sneL Is Het kLaar? I
In juni 2011 werd zoals voorzien gestart met de werforganisatie en 

de ruwbouwwerken. Tot oktober werd achter de schermen nog de 

laatste hand gelegd aan de technische details en in het najaar van 2011 

startte in overleg met het bouwteam psychiatrie de vormgeving van 

de inrichting.

Al in de zomer van dit jaar zal de ruwbouw klaar zijn. Als alles naar 

wens verloopt, nemen de eerste patiënten en teams begin 2014 hun 

intrek in het gebouw.  I

die manier kunnen ambulante patiënten en bezoekers vlot hun weg 

vinden naar de consultatie op niveau 1 en het daghospitaal.

Op niveau 2, 3 en 4 wordt telkens een verpleegafdeling van 30 

patiënten gehuisvest. De hospitalisatieafdelingen zijn zo ontworpen 

dat de grote groep gemakkelijk opsplitsbaar is, in functie van het zorg-

programma dat de patiënt volgt. Zo beschikt elke afdeling over een 

ruime eetzaal met open keuken, een sfeervolle living en meerdere 

open ontspanningsruimtes. Ook beschikt 75 procent van de patiënten 

over een individuele kamer met ruime badkamer en eigen douche.

Naast de 90 hospitalisatieplaatsen is er een ruime therapiezone 

voorzien. Daar zullen de residentiële patiënten en de daghospitalisatie-

patiënten in een moderne en rustige omgeving actief kunnen werken 

aan een nieuw evenwicht. 

De therapiezone omvat individuele gespreksruimten, lokalen voor 

gezinstherapie, voor groepstherapie, voor ergotherapie en kinesitherapie, 

Toekomstig beeld op de nieuwbouw psychiatrie vanaf de Tweekleinewegenstraat

Als een toestel stuk is en dringend moet hersteld worden, bellen UZ 

Leuven-medewerkers naar de technische dienst. De technische dienst 

doet nu een oproep om een probleemmelding ook altijd online door 

te geven via de helpdesk op intranet. 

Zo komt de probleemmelding in het onderhoudsbeheersysteem 

Maximo en gebeurt de opvolging gestructureerd. 
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