
VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

BESLUIT VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL HOUDENDE DE VERLENGING VAN ERKENNING 
VAN ZIEKENHUIS

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

Gelet op artikel 128 van de gecoördineerde Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, zoals gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 
16 juli 1993 en 6 januari 2014, inzonderheid artikel 5;

Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, gewijzigd bij het 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 maart 2009, de wetten van 10 
december 2009, 23 december 2009 en 10 mei 2010, en bij het koninklijk 
besluit van 19 juni 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de 
normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, 
aangevuld bij de koninklijke besluiten van 15 april 1965, 19 november 1965, 
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 september 1966, 12 januari 
1970, aangevuld bij het koninklijk besluit van 16 februari 1971, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 15 februari 1974, aangevuld bij het 
koninklijk besluit van 24 april 1974, gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 13 juni 1974, aangevuld bij de koninklijke besluiten van 29 maart 1977, 
1 december 1977, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 oktober 
1978, 18 juli 1980, 12 april 1984, 25 juni 1985, 2 augustus 1985, 7 juli 
1986, 14 augustus 1987, 15 augustus 1987,  7 november 1988, 4 maart 1991, 
17 oktober 1991, 12 oktober 1993, 21 februari 1994, 20 april 1994, 12 
augustus 1994, 16 december 1994, 13 november 1995, 20 augustus 1996, 15 
juli 1997, 27april 1998, 10 augustus 1998, 15 februari 1999, 25 maart 1999, 
29 april 1999, 20 maart 2000, 19 februari 2002,  16 april 2002, 17 februari 
2005, 10 november 2005, 13 juli 2006, 17 oktober 2006, 28 december 2006, 29 
januari 2007, 26 april 2007, 27 april 2007, 10 maart 2008, 28 september 
2009 en 6 maart 2012;



Gelet op het koninklijk besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de 
normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten 
voldoen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot 
vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling 
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de 
besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, 13 maart 2015 en 27 
februari 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot 
regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de 
departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 23 januari 2015 tot 
delegatie van sommige bevoegdheden inzake zorg en gezondheid;

Overwegende dat een ontvankelijk dossier met aanvraag tot verlenging van 
erkenning werd ingediend en onderzocht door het bevoegde agentschap;

Overwegende dat op 28 januari 2016 de bevindingen van het onderzoek aan de 
voorziening werden betekend, opgesteld door de afdeling Zorginspectie 
Welzijn, Volksgezondheid en Financieel van het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin;

Overwegende dat op 31 januari 2016 de definitieve termijnbepaling op basis 
van het definitief inspectieverslag en het voorstel tot verlenging van 
erkenning aan de voorziening werden betekend, opgesteld door het Agentschap 
Zorg en Gezondheid;

BESLUIT:

Enig artikel.  Aan Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, V.Z.W., 
Fratersplein 9, 9000 Gent wordt onder het erkenningsnummer 992 een 
verlenging van erkenning verleend in Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, 
Fratersplein 9, 9000 Gent voor 

-320 bedden/plaatsen, waarvan :
  - op de Campus Sleidinge, Weststraat 135, 9940 Evergem

- 90 A-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 juli 2014 tot en 
  met 30 juni 2019.

      - 5 a-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 juli 2014 tot en met 30 
  juni 2019.
- 10 a-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 1 juli 2014 tot en met 30   
  juni 2019.

      - 45 T-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 juli 2014 tot en  
        met 30 juni 2019.
      - 5 t-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 juli 2014 tot en met 30 

  juni 2019.
      - 5 t-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 1 juli 2014 tot en met 30 

  juni 2019.
      - 35 T-bedden (dag- en nachthospitalisatie) voor geriatrische 

  patiënten die een neuropsychiatrische behandeling vergen vanaf 1 
        juli 2014 tot en met 30 juni 2019.



  - op de Campus Gent, Fratersplein 9, 9000 Gent
- 30 A-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 juli 2014 tot en  
  met 30 juni 2019.

      - 65 T-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 juli 2014 tot en  
        met 30 juni 2019.
      - 25 t-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 juli 2014 tot en met 30   
        juni 2019.
      - 5 t-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 1 juli 2014 tot en met 30 
        juni 2019.
-de functie ziekenhuisapotheek vanaf 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2019.

Art. 2.  Van de in artikel 1 erkende Tg-bedden en erkende T-bedden zijn 10 
Tg-bedden op Campus Sleidinge te Evergem, 6 T-bedden op Campus Sleidinge te 
Evergem en 5 T-bedden op Campus Gent te Gent uit exploitatie genomen in 
functie van het project 107 ‘Gent-Eelo’.

Brussel,  7 februari 2016,
De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid,
Bij delegatie het waarnemend Afdelingshoofd Gespecialiseerde Zorg

Christine Van Der Heyden


