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

BESLUIT VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL HOUDENDE DE AANPASSING VAN ERKENNING
VAN PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS

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 van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de
ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging, gewijzigd
bij de wet van 8 augustus 1980 en het koninklijk besluit nr. 59 van 22 juli
1982 en bij de wet van 20 juli 1990, inzonderheid op artikel 5 § 1, en bij
de wet van 25 januari 1999;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van
de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische
verzorgingstehuizen, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16
april 1991, 9 november 1992, 18 januari 1993, 3 november 1993, 21 februari
1994, 20 september 1998, 15 januari 1999, 13 december 2002, 25 april 2007
en 29 februari 2008;
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, laatst gewijzigd
bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016;
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;
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Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 23 januari 2015 tot
delegatie van sommige bevoegdheden inzake zorg en gezondheid, gewijzigd bij
besluit van de administrateur-generaal van 11 maart 2016;
Overwegende dat het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Amandus te Beernem
op 22 december 2016 heeft meegedeeld dat er een 1 bewoner met uitdovend
karakter overleden is op 4 november 2016;
Overwegende dat het dossier werd onderzocht;

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan Provincialaat der Broeders van Liefde, V.Z.W., Stropstraat
119, 9000 Gent wordt onder het erkenningsnummer 001 een aanpassing van
erkenning verleend in Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Amandus,
Reigerlostraat 10, 8730 Beernem waardoor :
- op de Campus Beernem, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem
- het aantal PVT-bedden met uitdovend karakter wordt aangepast van 8
naar 7 vanaf 4 november 2016
waarvan 7 met specifieke erkenning voor opvang van mentaal
gehandicapten in PVT-uitdovend.

Brussel, 7 januari 2017,
De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid,
Bij delegatie het Afdelingshoofd Gespecialiseerde Zorg

Tom De Boeck

