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1 Inleiding 

 

1.1 Toepassingsgebieden 

Kwaliteit van zorg 

 

- Toetsing van de federale erkenningsnormen; 

- Evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet. 

- Tijdens de inspectie wordt een referentiekader gehanteerd dat bekend gemaakt werd aan 

het ziekenhuis en te vinden is op volgende weblink:   

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Referentiekader-audit-

algemene-ziekenhuizen/ 

 

 

1.2 Definities 

In het inspectieverslag kan gebruik gemaakt worden van 5 soorten vaststellingen: 

Algemene vaststellingen (AV) 

Deze elementen scoren niet negatief of positief. Ze worden beschouwd als nuttige achter-

grondinformatie, bv. om de context te schetsen. 

Sterke punten (SP) 

Dit zijn punten die de inspecteurs als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen.  

Het minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde aanzien. 

 

Aanbevelingen (Aanb) 

De Aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden aan normering. Het zijn de adviezen 

die de inspecteurs wensen mee te geven ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

 

Non-conformiteiten (NC) 

Dit zijn de elementen die volgens het team niet aan de wettelijk bepaalde norm voldoen.  

Omdat het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpre-

tatie ervan, moeten deze non-conformiteiten worden gelezen als een "voorstel van non-confor-

miteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen.   

Tekortkomingen (TK) 

Dit zijn net als de non-conformiteiten aspecten waarvoor het ziekenhuis onvoldoende scoort, 

maar de inspecteurs baseren zich hiervoor niet op erkenningsnormen. Omdat het agentschap 

Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan, moeten ook 

deze tekortkomingen worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het agentschap 

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen.  

Het agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve kwali-

ficatie van de vaststellingen alsook, voor sommige non-conformiteiten, de uiterlijke termijnen 

bepalen tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de opmerkingen. 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden. 

 

 

 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Referentiekader-audit-algemene-ziekenhuizen/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Referentiekader-audit-algemene-ziekenhuizen/
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1.3 Inspectieproces 

 

GZA verkreeg op de campus St.-Vincentius, door conversie van C/D-bedden in de eigen 

voorziening, een voorlopige erkenning van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid voor 

uitbreiding van de psychiatrische dienst (15 bijkomende A-bedden van 16 december 2011 tot 

15 juni 2012) en van de geriatrische dienst (24 bijkomende G-bedden van 2 januari 2012 tot 30 

juni 2012).    

Dit inspectiebezoek kadert in de procedure voor definitieve erkenning van deze bijkomende 15 

A-bedden en 24 G-bedden. 

Het erkenningsbezoek werd door Zorginspectie uitgevoerd op dinsdag 19 februari 2013, tussen 

9u en 16u. 

De vaststellingen in het inspectieverslag zijn gebaseerd op informatie uit vooraf ontvangen 

documenten (bv. multidisciplinair geriatrisch handboek, personeelsoverzicht, beleidsplannen), 

op informatie verkregen tijdens interviews, op observaties tijdens de rondgang op de afdeling 

en op steekproeven (van bv. patiëntendossiers of medicatie op de afdeling). 

Er werd gesproken met:  

 De clustermanager psychiatrie-geriatrie.  

 De coördinerende hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma geriatrie. 

 Een afdelingspsychiater 

 Een afdelingsgeriater 

 De hoofdverpleegkundige van verpleegafdelingen G3 en G13 

 De hoofdverpleegkundige van verpleegafdelingen A1 en A2 

In het inspectieverslag worden de resultaten van de inspectie van de bezochte afdelingen 

geriatrie en psychiatrie van campus St.-Vincentius weergegeven. 

Na de algemene situering wordt er dieper ingegaan op de zorg voor geriatrische patiënten en 

de zorg voor psychiatrische patiënten. Hierbij kan u telkens, na een korte situering, terugvinden 

hoe de aspecten beleid en strategie, middelen, medewerkers en processen ingevuld worden 

voor deze doelgroep.  

 

Er wordt een periode van 14 kalenderdagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de 

bevindingen in het rapport d.m.v. een gemotiveerde reactienota te formuleren. 

 

 

 

1.4 Inspecteur 

 

XXXX Inspecteur Zorginspectie 
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2 Situering van de instelling 

Naam GZA ziekenhuizen 

Adres Oosterveldlaan 24  

Gemeente 2610 Wilrijk 

Telefoon 03/4433011 

Fax 03/4404374 

Website www.gza.be  

e-mail gza@gza.be 

Erkenningsnummer 099 

 

 

Geïnspecteerde site 

Campus Sint-Vincentius 

Sint-Vincentiusstraat, 20 

2018 Antwerpen 

 

Inrichtende macht 

Vzw Gasthuiszusters Antwerpen 

Oosterveldlaan 22 

2610 Wilrijk 

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

Dhr. XXXX 

 

 

Directiecomité 

Dr. XXXX afgevaardigd bestuurder  

Dhr. XXXX directeur ondersteunende diensten 

Dhr. XXXX directeur operaties 

Mevr. XXXX directeur WZC 

Mevr. XXXX directeur patiëntencoördinatie 
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Mevr. XXXX directeur zorg 

Dhr. XXXX technisch directeur 

Dhr. XXXX directeur ICT 

Dhr. XXXX directeur financiën en datamanagement 

Dhr. XXXX directeur personeel 

Dr. XXXX hoofdgeneesheer 

Dr. XXXX co-hoofdgeneesheer 

Mevr. XXXX  secretaris RvB en directiecomité 
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3 Zorg voor geriatrische patiënten 

 

3.1 Situering 

 
 Het zorgprogramma voor geriatrische patiënten binnen het Geriatrisch Zorgnetwerk van 

GZA omvat de volgende deelaspecten:  

 

o De dienst geriatrie beschikt in totaal over 118 erkende bedden binnen het ziekenhuis. 

Op de campus Sint-Vincentius worden hiervan 48 G-bedden uitgebaat. Naast de 

bestaande afdeling G13 werd op 1 januari 2012 een nieuwe afdeling G3 geopend. 

Beide afdelingen tellen 24 bedden. 

o Het geriatrisch dagziekenhuis is sinds 2006 gelokaliseerd op de campus Sint-Jozef en 

is toegankelijk voor patiënten van de 3 campi.   

o Geriatrische consultaties worden op de 3 campi aangeboden. 

o De externe liaison werd gestart als een proefproject op de campus Sint-Jozef en is nog 

niet volledig uitgebouwd binnen GZA. Omdat het ontslagmanagement behoort tot het 

expertisedomein van de sociale dienst kiest men er binnen het GZA voor om de 

externe liaison in te bedden in de sociale dienst. 

o De interne liaison is actief op alle C- en D-afdelingen. 

 

 

3.2 Beleid en strategie 

 

 De missie en de doelstellingen van het geriatrisch zorgconcept staan neergeschreven in 

het pluridisciplinair geriatrisch handboek GZA, versie 2012. Het handboek is beschikbaar 

op de portaalsite van GZA. (AV) 

 

 Er is een uitgeschreven opname- en ontslagbeleid voor het zorgprogramma geriatrie, en 

meer specifiek voor de geriatrische afdelingen. Er zijn nog besprekingen aan de gang met 

de afdeling gespecialiseerde spoedgevallen over de concrete opnamemodaliteiten voor 

geriatrie. (AV) 

 

 Er zijn verschillende overlegstructuren binnen het zorgprogramma, o.a.: (AV) 

o De stuurgroep Geriatrie (G-academy) komt tweemaandelijks samen en is een 

campusoverschrijdend overleg tussen de geriaters, hoofdverpleegkundigen, 

coördinerend hoofdverpleegkundige en clustermanager.  

o De vergadering Kwaliteitshandboek (hoofdverpleegkundigen onder leiding van 

de coördinerend hoofdverpleegkundige) en de clustervergadering komen 

alternerend tweemaandelijks samen. Twee keer per jaar worden ook de 

adjunct-hoofdverpleegkundigen en de dagverantwoordelijken uitgenodigd. 

o Tussen de geriaters en de hoofdverpleegkundigen van de afdelingen geriatrie 

bestaat een informeel beleidsoverleg. Op campus Sint-Vincentius is dit 

beleidsoverleg er 2 keer per jaar, met verslaggeving.  

o Minstens twee maal per maand is er overleg tussen de clustermanager en de 

hoofdverpleegkundigen. 
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o 4 keer per jaar is er overleg (met verslaggeving) tussen de coördinator van het 

zorgprogramma geriatrie en alle medewerkers van de interne liaison van de 3 

campussen.  

o 4 keer per jaar is er een vergadering met alle referentieverpleegkundigen 

geriatrie onder de leiding van de coördinerende hoofdverpleegkundige van het 

zorgprogramma. De medewerkers van de ILG en geriaters zijn ook aanwezig. 

De hoofdverpleegkundigen van de verschillende G-diensten zijn indien 

mogelijk aanwezig op deze vergaderingen. 

 

 Men streeft naar een campusoverschrijdende uniforme werking, die op het moment van de 

inspectie nog niet volledig gerealiseerd is. (AV) 

o De geriaters van de verschillende campussen komen ad hoc informeel samen 

om tot één standpunt te komen.  

o Ook de paramedici komen regelmatig samen om onderling af te stemmen.  

o De coördinerende hoofdverpleegkundige heeft als opdracht om te bewaken dat 

alles binnen het zorgprogramma geriatrie van GZA op één lijn komt te staan, 

vooral op inhoudelijk vlak. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet, 

zoals campusoverschrijdend overleg en vorming (o.a. G-academy). 

o De hoofdverpleegkundigen werkten campusoverschrijdende procedures uit 

specifiek voor de geriatrische patiënten. Deze zijn beschikbaar in het 

elektronische procedureboek en kunnen ook worden toegepast op de niet-

geriatrische afdelingen.  

o Er zijn een aantal richtlijnen die op de drie campussen gelden, bv. het klinisch 

pad vallen, het ergotherapieplan, logopedisch bilan, cognitieve evaluatie, ...  

 

 Elk jaar wordt er een jaarverslag geriatrie opgesteld volgens de Kwadrant-methodiek. (AV) 

  

 

3.3 Medewerkers  

 

 Er zijn in totaal vijf geriaters werkzaam binnen het zorgprogramma geriatrie in GZA, 

waarvan twee op campus Sint-Vincentius. Deze geriaters behandelen op beide afdelingen 

(G3 en G13) patiënten.  

De medische wachtdienst voor de geriatrische afdelingen op deze campus wordt verzekerd 

door de twee betrokken geriaters.  

Op de dienst geriatrie van deze campus is een ASO werkzaam, die niet deelneemt aan de 

medische wacht voor geriatrie. De ASO is wel ingeschakeld voor de permanentie interne 

voor spoed en de verpleegeenheden. 

Naast de algemeen geriatrische consultaties en zaalrondes, heeft elke geriater een 

specifiek interessegebied: endocrinologie, palliatieve zorg, osteoporose, 

geheugenproblematiek, osteoporose en voeding. (AV)  

 

 Het beleid voor de psychiatrische en de geriatrische patiënten werd geclusterd, onder 

aansturing van een clustermanager. (AV) 

 

 De coördinerende hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma is lid van de Nationale 

Raad voor Verpleegkunde en is afgevaardigd in de werkgroep BVGG  (Belgische 

Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie). (AV)   
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 Op de afdeling G13 beschikt men, naast de voltijdse hoofdverpleegkundige, over volgende 

bestaffing: (AV) 

o Bachelor verpleegkundigen: 4,34 VTE 

o Gediplomeerde verpleegkundigen: 5,55 VTE 

o Logopedist: 0,3 VTE 

o Zorgkundigen: 2,25 VTE 

o Ergotherapeut: 1VTE 

o Psycholoog: 0,25 VTE 

o Logistieke hulp: 0,8 VTE 

Er is geen administratieve hulp voorzien. 

Drie verpleegkundigen zijn houder van de BBT in de geriatrie en vijf verpleegkundigen 

hebben een BBK geriatrie (samen 7,05 VTE gespecialiseerde verpleegkundigen). 

 

 De afdeling G3 werd recent opgestart en omwille van een tekort aan gekwalificeerd 

personeel gebeurde dat met 14 bedden. Vanaf oktober 2012 kon het aantal verhoogd 

worden naar 19 bedden en pas vanaf december 2012 naar de huidige 24 bedden. 

Op de afdeling G3 beschikt men, naast de voltijdse hoofdverpleegkundige, over volgende 

bestaffing: (AV) 

o Bachelor verpleegkundigen: 4,21 VTE 

o Gediplomeerde verpleegkundigen: 1 VTE 

o Logopedist: 0,3 VTE 

o Zorgkundigen: 2 VTE 

o Ergotherapeut: 1 VTE 

o Psycholoog: 0,25 VTE 

o Logistieke hulp: 0,79 VTE 

Er is geen administratieve hulp voorzien. 

Een aantal  nieuwe medewerkers zijn nog in opleiding voor de beroepstitels. Op het 

moment van de inspectie kan het team beschikken over één verpleegkundige met een BBT 

en één verpleegkundige met een BBK. Daarnaast zijn de hoofdverpleegkundige en een 

tweede bachelor verpleegkundige bezig met de opleiding voor hun BBT. Twee 

verpleegkundigen zijn ook nog in opleiding voor de BBK.  

 

 Om de continuïteit van de zorgen te waarborgen werden afspraken gemaakt i.v.m. de 

uitwisseling van personeel bij geplande afwezigheid. Zo kan personeel van G13 ingezet 

worden op G3.  

Voor de paramedici is er naast onderlinge vervanging ook een uitwisseling tussen de 

campussen voorzien. Er werden competentieprofielen opgesteld voor het verpleegkundig 

en paramedisch personeel. 

Op beide geriatrische afdelingen, maar vooral op G3, worden wisselend langdurige interim-

verpleegkundigen ingeroosterd om aan voldoende bestaffing te komen. Vier zulke 

“projectmedewerkers” hebben op die manier een contract met GZA op het moment van de 

inspectie. Deze projectmedewerkers zijn een invulling van structurele tekorten en  

Het ziekenhuis hoopt deze vacatures vanaf juli in te vullen met starters-verpleegkundigen. 

(AV)  

 

 Op elke G-afdeling is een ontslagmanager werkzaam. Zij vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de sociale dienst maar zijn toegewezen aan de geriatrische 

afdelingen. Bij afwezigheid wordt vervanging voorzien. (AV)    

 

 Er is aandacht voor vorming op de G-afdelingen: (AV) 
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o Het ziekenhuis stimuleert, aan een tempo van 2 medewerkers per jaar, de 

opleiding tot geriatrisch verpleegkundige zowel financieel als wat de 

tijdsinvestering betreft.  

o Het aantal opgelegde uren vanuit het ziekenhuis wordt opgevuld met vorming 

vanuit de G-academy (Geriatrische Studiedagen) en andere relevante 

vormingen.  

o Op het dienstoverleg wordt vaak een “gastspreker” uitgenodigd. Extern 

gevolgde vorming kan eveneens via het dienstoverleg worden overgedragen.  

o Men werkt met referentieverpleegkundigen op de dienst, welke via gerichte 

opleidingen de meest actuele kennis krijgen over relevante topics (wondzorg, 

ziekenhuishygiëne, dementie, …).  

 

 Per 2 jaar worden bij alle personeelsleden functioneringsgesprekken gehouden.  

Evaluatiegesprekken worden enkel gehouden bij nieuwe medewerkers en bij problemen. 

(AV) 

 

 De interne liaison van campus Sint-Vincentius bestaat, naast de geriaters en de 

coördinerende hoofdverpleegkundige, uit 0,90 VTE verpleegkundige, 0,10 VTE logopedist, 

0,60 VTE ergotherapeut en 0,15 VTE psycholoog. Beide verpleegkundigen beschikken 

over een BBK geriatrie. De ergotherapeut volgde de opleiding referentiepersoon geriatrie. 

Voor alle medewerkers van de interne liaison is een competentieprofiel uitgewerkt en ook 

voor de referentieverpleegkundigen. (AV)  

 

 

3.4 Middelen 

 
 De geriatrische afdeling G3 is op het moment van de inspectie tijdelijk ondergebracht in 

een, zo goed mogelijk aangepaste, vroegere PAAZ-eenheid. (AV) 

o Het sanitair op deze afdeling is onvoldoende aangepast. (TK) Zo zijn er geen 

douches op de kamers terwijl er slechts 1 douche is voor de ganse afdeling. 

Meestal wordt een bedbad gegeven of wast men de patiënt aan de wastafel. 

Het toilet op de kamer is ook onvoldoende ruim om medewerkers toe te laten 

comfortabel een patiënt te helpen. 

o Op de gang zijn overal handgrepen voorzien (AV), maar nergens zijn er 

rustplaatsen waar een patiënt even kan zitten. (TK)  

o Gemeenschappelijke maaltijden worden aangeboden in de dagzaal, maar 

gezien de beperkte ruimte die hiervoor momenteel beschikbaar is, kunnen niet 

alle patiënten hieraan deelnemen (schatting 50%).  (TK) De geriater  bepaalt 

samen met de ergotherapeut welke patiënten hierbij het meeste baat hebben. 

(AV) 

o De dagzaal oogt weinig huiselijk. (Aanb)   

 

 De afdelingen  geriatrie zijn uitgerust met specifiek materiaal afgestemd op de doelgroep 

(zoals enkele alternerende matrassen, tilliften, prikkelarm gesprekslokaal, bladderscan, 

…).  (AV)  

 

 De  geriatrische afdelingen in Sint-Vincentius staan op de planning voor vernieuwing.  Zo 

zal de huidige G3 afdeling in het najaar van 2013 verhuizen naar een nieuwe afdeling.  De 

afdeling G13 zal in een 2° fase eveneens verhuizen naar de gerenoveerde afdeling waar 

momenteel G3 nog is gehuisvest.  Bij de voltooiing van de renovatieplannen zullen de 2 G-

afdelingen met elk 24 bedden zich, samen met het centraal gesitueerde technische 
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gedeelte (lokalen kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psycholoog, interne liaison), op 

de 3° verdieping bevinden.  De afdelingen zullen wel beschikken over eigen dagzalen. 

Slechts de gemeenschappelijke  toegangsdeur zal  dan, met een cijfercode, bewaakt 

worden.  (AV) 

 

 Er werd een recent brandweerverslag voorgelegd voor de geïnspecteerde campus, maar 

geen geldig attest brandveiligheid van de burgemeester. (NC) 

 

 Alle disciplines noteren in het multidisciplinaire elektronische patiëntendossier C2M. (AV) 

 

3.5 Processen 

 

 De meeste geriatrische patiënten (>75%) worden opgenomen via de eigen 

spoedgevallendienst. Door het zorgprogramma geriatrie werden de opnamecriteria voor 

geriatrische patiënten duidelijk geformuleerd. Op spoed worden patiënten met een 

geriatrisch profiel gezien door de geriater. (AV) 

 

 Via de VIP-screening wordt, bij elke 75-plusser die ergens in het ziekenhuis wordt 

opgenomen, bepaald of hij een geriatrisch profiel heeft. Patiënten die VIP-positief scoren, 

worden bezocht door een medewerker van de ILG. Deze zal aan de hand van een 

assessment bepalen in welke deelgebieden er bijkomend advies noodzakelijk is. 

De C en D diensten  beschikken op de drie campi over een geriatrische kaft waarin de 

belangrijkste geriatrische ziektebeelden en aandachtspunten gebundeld zijn. Op de meeste 

hospitalisatieafdelingen is een poster met 10 aandachtspunten voor de geriatrische patiënt 

beschikbaar. (AV) 

 

 Bij opname worden snel de eerste behandeldoelstellingen bepaald. De evolutie en 

eventuele bijsturing van de doelstellingen wordt besproken op de wekelijkse 

multidisciplinaire vergadering.  

De geriater is 3x per week beschikbaar voor gesprekken met de familie. Doelstellingen en 

haalbaarheid komen hierbij ook aan bod. Een korte verslaggeving van de gesprekken is 

terug te vinden in het patiëntdossier. (AV) 

 

 Op elke afdeling is er dagelijks een multidisciplinaire patiëntenbriefing (niet steeds met 

arts) en zijn er wekelijks multidisciplinaire patiëntenbesprekingen (steeds met arts) in het 

team. Aan dit laatste overleg nemen psychologen en andere therapeuten deel en ook de 

sociale dienst in het kader van het ontslagmanagement. (AV) 

 

 Fixatie: (AV) 

Er is een gedetailleerde, evidence based, fixatieprocedure uitgeschreven die laatst 

werd geactualiseerd in 2012. Bij de procedure, die geldt voor de drie campussen, hoort 

ook een stroomdiagram (beslissingsboom), een registratieformulier en een folder voor 

patiënten of familie. 

De medewerkers krijgen opleiding betreffende fixatie. 

Men streeft naar een fixatiearm beleid. Op het moment van de inspectie was geen 

enkele patiënt gefixeerd.  

Het registratieformulier bevat veel informatie die kan benut worden voor eventuele 

verbeteracties. 
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 Men heeft op de geriatrische afdelingen, aandacht voor de ROT-principes en activiteiten uit 

het dagelijkse leven van de ouderen: (AV) 

o Het middagmaal wordt  gemeenschappelijk aangeboden 

o Het dragen van dagkledij wordt gestimuleerd (tot 100% succes) 

o Grote klok in de dagzaal en de kamers 

o Grote Druivelaar scheurkalender 

o Voorlezen en discussie krant 

o Organiseren van socio-culturele activiteiten  

o Gefractioneerde toediening van hoogcalorische bijvoeding  

o Pijncontrole wordt systematisch uitgevoerd  

o Mobiliteit en valpreventie 

 

 Een aantal concrete projecten en richtlijnen werden ontwikkeld om de medewerkers  van 

de geriatrische afdelingen een kader en houvast te bieden bij de specifieke complexe 

problematiek van hun patiëntendoelgroep (bv. voeding, valrisico, medicatie, gebrek aan 

zorg thuis, stopzetting zware behandeling bij slecht algemene toestand, …). (SP)  

  

3.6 Resultaten 
 

 In 2012 werden volgende bezettingscijfers geregistreerd, telkens berekend op 24 bedden 

o G3: 61,6 % 

o G13: 72,8 % 

Op G13 was er in de periode oktober-november 2012 een CPE-epidemie, waardoor een 

lagere bedbezetting gerealiseerd werd wegens een door ziekenhuishygiëne gestuurde 

interventie met grondige reiniging en ontsmetting van heel de verpleegeenheid.Op afdeling 

G13 was de bezetting ook laag in 2012 omdat het aantal bedden tijdelijk beperkt werd (tot 

16 en dan 19) om de afdeling G3 aan voldoende personeel te helpen. 

Ook op de afdeling G3 was de gemiddelde bezetting laag, omdat de afdeling startte met 14 

bedden die in de loop van het jaar stapsgewijs werden opgedreven tot 24. (AV) 

 

 Van de werking van de verschillende onderdelen van het zorgprogramma zijn folders 

beschikbaar (ILG, Werking Geriatrie, Geriatrisch Dagziekenhuis, voorzieningen voor de 

oudere patiënt, …). (SP)  

 

 Men maakt sinds eind 2009 gebruik van een specifiek geriatrisch gericht enquêteformulier 

voor de bevraging van de patiënttevredenheid (groot lettertype/eenvoudige vraagstelling). 

1x per kwartaal wordt hierover feedback gegeven. (AV) 

 

 Resultaat van de registraties van fixatie op de geriatrische afdelingen in de periode van 1 

januari tem 19 februari 2013: 8 patiënten op G13 en 10 patiënten op G3. (AV) 

 

 Bij ontslag wordt naast een medische, ook een multidisciplinaire ontslagbrief opgesteld.  

(AV) 

 Men werkt samen met talrijke woonzorgcentra en andere ouderenvoorzieningen, zowel 

van de GZA-groep zelf als andere. (AV)  

 

 Decubitusregistratie wordt via Navigator opgevolgd. (AV) 
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4 Zorg voor psychiatrische patiënten 

 

4.1 Situering 

 
 De opname en behandeling van patiënten met een psychiatrische aandoening wordt 

binnen GZA zo veel mogelijk op campus Sint-Vincentius gecentraliseerd. Op deze site 

worden 60 A-bedden uitgebaat, in twee verpleegafdelingen (A1 en A2) van elk 30 bedden. 

Op dezelfde site zijn er ook 5 a-stoelen voor dagtherapie. 

 

 

4.2 Beleid en strategie 

 

 Er is een beleidsplan 2006-2011 voor de PAAZ, waarin eerst teruggekeken wordt naar de 

activiteiten van de voorbije jaren. Ook een (verpleegkundige) SWOT-analyse van de eigen 

werking werd hierin opgenomen. Daarnaast is er een aanvullende nota van het medisch 

diensthoofd voor beleidsopties van de psychiatrische afdelingen vanaf 2012.  

Eén van de afdelingspsychiaters is medeauteur van de nieuwe (2012) “Visietekst PAAZ 

Overleg Vlaanderen”. (AV) 

 

 De opname- en exclusiecriteria zijn niet expliciet uitgeschreven. Voor externen (bv. 

verwijzers, familieleden, patiënten zelf) is het opnamebeleid niet steeds duidelijk.  

De zorgverstrekkers stellen laagdrempelig te willen zijn en bekijken elke vraag tot opname 

individueel. Er worden een aantal impliciete criteria gehanteerd om te bepalen of een 

patiënt al dan niet kan worden opgenomen, maar die kunnen soepel geïnterpreteerd 

worden naargelang de casus (bv. de leeftijdsgrens van 18 jaar, agressie, crimineel of sterk 

manipulatief gedrag, financiële irregulariteit, onbehandelde harddrugverslaving, …).  

Omwille van de hoge beddendruk moeten soms patiënten met een psychiatrische 

problematiek opgenomen worden op andere afdelingen. Behalve de urgenties voor spoed 

en IZ, tracht men deze patiënten te selecteren op basis van hun andere, somatische, 

pathologie (bv. gevolgen alcoholmisbruik) en op te nemen op de afdeling interne 

geneeskunde. 

We bevelen aan om zo veel mogelijk opname- en uitsluitcriteria expliciet vast te leggen en 

te communiceren (bv. opnemen in infobrochure en website afdeling). (Aanb)  

 

 De wachtlijst met patiënten, voor wie de indicatie voor opname reeds werd goedgekeurd 

door de psychiater, wordt als een virtuele afdeling opgevolgd door de opnameplanners. 

(SP) De patiënten worden gecontacteerd als er een plaats voor hen vrijkomt.  

Deze groep kan tot 15 patiënten omvatten; op moment van de inspectie staan 5 personen 

op de lijst.   

 

 Het therapeutisch aanbod is identiek voor beide afdelingen en werd uitgeschreven in een 

document “Modulewerking PAAZ A-patiënten en a-patiënten 2012”. Naast de sessies per 

module zijn er ook moduleoverschrijdende sessies en sessies op uitnodiging. (AV)    

o Er zijn drie modules uitgeschreven voor de opgenomen patiënten, gebaseerd op 

de problematiek. Bij elke module hoort een therapeutisch weekschema.  

- De doelgroep van module 1 zijn de meer “kwetsbare” mensen, zoals 

laagbegaafden, rand-psychotische mensen, ouderen,… Soms worden 
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patiënten die pas opgenomen zijn, ook ingeschakeld, zodanig dat ze kennis 

kunnen maken met de groepswerking. 

- De doelgroep van module 2 zijn mensen met angst- en stemmingsstoornissen, 

mensen met vragen rond levensfasen, mensen met een burn-out,… 

- De doelgroep van module 3 zijn mensen met primair een 

middelenproblematiek. 

o De moduleoverschrijdende sessies en sessies op uitnodiging worden regelmatig 

ingepland. Het gaat om thematische lessen en praktische toepassingen over o.a. 

psychose, bipolariteit, life coaching, rationeel emotieve therapie,  hartcoherentie, 

zelfzorg. 

Dagpatiënten kunnen, meestal in het kader van nazorg, deelnemen aan therapeutische 

sessies binnen de modules van de gehospitaliseerde patiënten. Voor men de 

dagbehandeling start, vind er een schakelgesprek met een therapeut plaats. Tijdens dit 

gesprek zal de therapeut met de patiënt de behandeldoelstellingen en het therapeutisch 

programma (keuze van activiteiten) opmaken. De patiënt moet vervolgens een 

behandelovereenkomst ondertekenen.  

De nazorg werd verder uitgewerkt met een aanbod van teleonthaal, een wekelijkse 

groepsbijeenkomst en ambulante consultaties. Voor crisisopvang werkt de dienst 

psychiatrie met de teleonthaalfunctie en met crisisconsultaties.  

 

 Het beleidsmatig overleg voor de PAAZ is sterk gestructureerd en multidisciplinair 

geïnspireerd. (SP) 

Er  wordt jaarlijks een vergaderkalender gemaakt waarin de verschillende 

overlegmomenten gepland worden. Van het overleg worden verslagen gemaakt. 

o Beleidsvergadering PAAZ: artsen, clustermanager, hoofdverpleegkundigen 

komen om de drie weken samen. 

o Wekelijks is er overleg tussen artsen en hoofdverpleegkundigen voor 

weekendbespreking en acute zaken. 

o Denktanks voor de therapeuten en de verpleging. Iedere discipline vergadert 

met het beleid minstens vier maal per jaar 

o Overkoepelend PAAZ-overleg van alle disciplines samen met het beleid wordt 

maandelijks gepland. 

o Vergaderingen liaison (opnameplanning) ongeveer zes maal per jaar. 

o De psychiaters vergaderen onderling minstens maandelijks. 

 

 

4.3 Medewerkers  

 

 Een clustermanager voor geriatrie en psychiatrie coördineert de ziekenhuisbrede werking 

voor deze patiëntendoelgroepen. (AV)  

 

 Elke PAAZ beschikt in de praktijk over een eigen team van medewerkers en een eigen 

hoofdverpleegkundige. (AV) De medewerkers beschikken over een functiebeschrijving. 

De hoofdverpleegkundigen hebben een onderlinge verdeling van taken. Zo stuurt één 

hoofdverpleegkundige de therapeuten aan voor de beide afdelingen. De verpleegkundigen 

kunnen op beide afdelingen ingezet worden, omdat de werking identiek is. Deze flexibiliteit 

vergemakkelijkt de personeelsinzet, zodat steeds voldoende bestaffing per afdeling kan 

gegarandeerd worden. 

o Voor afdeling A1 zijn, met inbegrip van de hoofdverpleegkundige, 23 (15,8 VTE) 

verpleegkundigen toegewezen, waarvan 10 psychiatrisch verpleegkundigen.  
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o Voor de afdeling A2 zijn er theoretisch 10 (7,8 VTE) verpleegkundigen in het team 

opgenomen, waarvan 6 psychiatrische verpleegkundigen.  

o Alle therapeuten staan opgelijst onder PAAZ A2. Het gaat om 7 psychologen (3,8 

VTE) en 5 kinesisten/bewegingstherapeuten/ergotherapeuten (2,75 VTE). 

Er is ook logistieke en administratieve ondersteuning voorzien. 

Er zijn geen vrijwilligers actief op de PAAZ. 

 

 De nachtpermanentie wordt verzekerd door één verpleegkundige per afdeling, plus een 

mobiele verpleegkundige die op beide afdelingen bijstand verleent. (SP) Deze derde 

nachtverpleegkundige heeft een eigen uitgeschreven takenpakket.  

Er kan bovendien ook nog beroep gedaan worden op de algemene lopende waak van de 

campus en op veiligheidsagenten. (AV)  

  

 Er werd in 2011 een diensthoofd van het departement psychologie aangesteld, maar deze 

stuurt de psychologen van de PAAZ niet aan. Zij worden nog steeds zoals voorheen 

aangestuurd door de PAAZ-hoofdverpleegkundige met de langste staat van dienst. (AV) 

 

 Het medisch diensthoofd is neuropsychiater. Samen met de drie andere psychiaters 

worden de patiënten met een psychiatrische problematiek op de drie campussen 

opgevolgd. (AV) 

 

 Na emotioneel ingrijpende incidenten worden medewerkers vaak binnen het eigen team 

opgevangen, bv. met een bijkomende teamvergadering. Indien nodig heeft het ziekenhuis 

ook een aanbod via de specifiek opgeleide medewerkers van het Team Support Plan. Er 

zijn multidisciplinaire intervisiegroepen die om de zes weken samenkomen met een 

externe intervisor. (AV)    

 

 

4.4 Middelen 

 

 Er werd een recent brandweerverslag voorgelegd voor de geïnspecteerde campus, maar 

geen geldig attest brandveiligheid van de burgemeester. (NC) 

 

 De opname en behandeling van psychiatrische patiënten is op campus Sint-Vincentius, 

sinds eind 2011, gehuisvest in een nieuwbouw. (AV) 

Op het gelijkvloers bevinden zich de therapielokalen, sportzaal en consultatieruimtes. Hier 

zijn ook de 5 stoelen voor dagtherapie ondergebracht. 

Op de eerste en de tweede verdieping werd telkens een verpleegafdeling ondergebracht: 

A1 en A2, met elk 30 bedden en een isolatiekamer. Elke PAAZ heeft 9 

tweepersoonskamers en 12 eenpersoonskamers. 

De afdelingen ogen licht en ruim en zijn modern uitgerust. 

PAAZ-patiënten kunnen gebruik maken van het voorplein en binnentuin van het 

ziekenhuis. Buiten werd een luifel voorzien voor rokers, omdat binnen nergens nog 

gerookt mag worden.  

 

 De isolatiekamers van de psychiatrische afdelingen beantwoorden niet aan alle vereisten 

voor veiligheid en kwaliteit. (TK) 

o Materiaal voor vijfpuntfixatie ligt klaar op het bed. Dit zou tijd vragen om te 

verwijderen in geval van een urgente isolatie. 
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o Het bed staat op een vaste hoogte van 85 cm. Dit is weinig ergonomisch en kan 

bovendien een veiligheidsrisico betekenen als men een onhandelbare patiënt op 

het bed moet heffen. 

o De rookmelder kan makkelijk stuk gemaakt worden en kan dan als scherp 

voorwerp misbruikt worden. 

o Er is geen oproepsysteem voor een gefixeerde patiënt. 

o Er is geen klok zichtbaar vanuit de kamer. 

Voor het toezicht is een camera geïnstalleerd. 

 

 Alle zorgverstrekkers, met inbegrip van psychologen en therapeuten, werken met het 

elektronische patiëntendossier C2M. In dit geïntegreerde (ook medicatievoorschrift) 

multidisciplinaire dossier zijn alle relevante gegevens van opgenomen patiënten 

toegankelijk voor alle zorgverstrekkers. (AV)   

 

 

4.5 Processen 

 

 Het eerste beleid wordt onmiddellijk bepaald bij opname door behandelend arts of de arts 

van wacht op basis van consult, spoedcontact,  info van de verwijzer, familie, info van 

verpleging aanwezig bij opname. Vanaf begin van opname wordt de patiënt betrokken bij 

het behandelplan. De eerste fase van het opnamegebeuren wordt gebruikt om een urgent, 

doch realistisch behandeldoel te formuleren en te realiseren. Het multidisciplinaire team 

evalueert vervolgens in samenspraak met patiënt en/of belangrijke derden de 

behandeldoelen en stuurt deze bij waar nodig. Snel na het opstellen van het behandelplan 

worden ontslagdoelen besproken en de nazorg voorbereid, die vaak nog tijdens de 

opname opgestart wordt. (AV)  

 

 Gesprekken met de artsen gebeuren zowel op vastgestelde tijdstippen, door patiënt vooraf 

gekend, als buiten deze toermomenten op vraag van de patiënt. of op vraag van 

teamleden. Individuele begeleiding door psycholoog/therapeut kan op vraag van de arts of 

na een teambeslissing, soms is dit ook op vraag van de patiënt zelf. (AV) 

 

 Voor elke arts gebeuren er wekelijks multidisciplinaire (medisch, verpleegkundig, 

therapeutisch, sociale dienst) patiëntenbesprekingen waar alle patiënten besproken 

worden. Het verslag van dit overleg wordt in C2M geschreven. (AV) 

 

 Er wordt veel aandacht besteed aan de continuïteit van de zorg op de PAAZ en aan een 

globale benadering van de patiënt, waarbij deze centraal staat. (SP) Hiertoe wordt onder 

andere met een systeem van patiënttoewijzing gewerkt. Vaste ploegjes verpleegkundigen 

(duo/trio) nemen steeds een aantal patiënten op hun naam. Zij staan in voor de begeleiding 

vanaf opname tot ontslag, voor de dossiers, administratie en verslaggeving. Een 

overzichtelijk coördinatieblad per afdeling bevat o.a. de initialen van de begeleidende 

verpleegkundige, naast de patiëntnaam. 

 

 De liaisonfunctie werd recent versterkt en is campusoverschrijdend georganiseerd. (SP) 

Er is een pool van 5 opnameplanners/liaisonverpleegkundigen. Dit zijn ervaren 

verpleegkundigen die werkzaam zijn op een PAAZ en waarvan er steeds 1 voltijds 

vrijgesteld wordt als opnameplanner. Ze zullen contact nemen met patiënten die wachten 

op een vrij bed op de PAAZ en dit zowel extern (wachtlijst) als intern (op een andere 
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verpleegafdeling opgenomen). De opnameplanners gaan ook fysiek naar de andere 

afdelingen om rechtsreeks de patiënten op te volgen. 

Ook psychiaters en psychologen hebben duidelijke taken en worden actief ingezet in de 

psychiatrische liaisonfunctie voor de drie sites van GZA. 

 

 Het isolatieregister is leeg. (AV) Er werden geen patiënten geïsoleerd op de PAAZ sinds 

men naar de nieuwbouw verhuisde. De reden hiervoor is dat er geen veilig separatielokaal 

op de afdeling is. (TK) 

 

 Er wordt een afdelingsspecifieke afzonderings- en fixatieprocedure gebruikt. Hierbij horen 

enkele flowcharts die deze procedure overzichtelijk weergeven. (AV) 

Hoewel deze procedure over het algemeen erg volledig is en goed werd opgemaakt, zijn er 

toch nog enkele verbetermogelijkheden. (Aanb) 

o De procedure kadert niet in een ziekenhuisbreed beleid voor vrijheidsbeperkende 

maatregelen. 

o Tweepunt- en eenpuntfixatie staan vermeld als fixatiemogelijkheid. 

o Open isolatie wordt vernoemd als time out maatregel (time out gebeurt best in een 

specifieke ruimte die hiervoor is ingericht).  

o Afzondering in een tweepersoonskamer wordt vermeld als mogelijkheid. 

o Men spreekt over informatiefolders voor patiënten en familie, maar die bestaan nog 

niet. 

o Het “isolatieboek” (voor fixatie) vertoont knip- en plakwerk. De rapportage zou best 

op gebruiksvriendelijke wijze volledig geautomatiseerd in het patiëntendossier 

geïntegreerd worden.  

 

 Er wordt gestreefd naar een fixatiearm beleid. Op het moment van de inspectie was geen 

enkele patiënt gefixeerd. De meeste fixaties worden beëindigd na één of twee dagen. De 

meeste fixaties gebeuren in de isolatiekamer of, zelden, in een eenpersoonskamer. Er 

gebeuren geen fixaties meer op tweepersoonskamers. (AV) 

 

 Bij suïciderisico vastgesteld op spoed of een andere afdeling wordt een protocol in werking 

gezet met urgente liaison vanuit psychiatrie. De oriëntatie en opvolging van de patiënt 

wordt geïntensifieerd en er is dadelijk aandacht voor de ambulante nazorg, bv. via contact 

met CGGZ (suïcide convenant). (AV) 

 

 In het GZA wordt geen ECT toegepast. Als hier een indicatie voor is, wordt de patiënt 

doorverwezen naar een gespecialiseerd (meestal universitair) ziekenhuis. (AV)   

 

 Incidenten worden centraal gemeld via het elektronische meld- en leersysteem I-prova. De 

resultaten van deze registraties worden snel besproken en geven soms aanleiding tot 

structurele aanpassingen (bv. bijsturing van de controles voor medicatietoediening). (AV)   

 

 Beide PAAZ zijn open afdelingen. Er bestaan afspraken rond vrijheden voor de patiënten 

die op de PAAZ worden opgenomen. (AV)  

Afhankelijk van de toestand van de patiënt en van de context,  kan in samenspraak met de 

behandelende arts hiervan worden afgeweken. De therapie-uren worden maximaal 

gerespecteerd. De patiënt kan ook, bij wijze van test, in de realiteit van een “semi-regeling” 

gebruik maken (= namiddag vrij) of van een proefontslag (= een overnachting thuis waarop 

bij positief verloop het ontslag kan volgen). 
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 Er zijn belangrijke hoeveelheden medicatie in de afdelingsvoorraden. Hierin bevindt zich 

heel wat psychotrope medicatie. Het is eenvoudig om zonder gevalideerd 

medicatievoorschrift (bv. op basis van een mondeling order) medicatie te nemen en toe te 

dienen uit de afdelingsvoorraad. De voorraad kan dan eventueel achteraf aangevuld 

worden vanuit de apotheek op basis van naschriften. De afdelingsstock is niet sluitend 

beveiligd; tijdens de inspectie werd vastgesteld dat de kastdeur van de medicatievoorraad 

los was. Elke medewerker kan hieruit medicatie nemen. Er gebeuren maandelijkse 

stockcontroles, waardoor eventuele tekorten langdurig onopgemerkt kunnen blijven.  

We bevelen aan om de noodzaak van grote afdelingsvoorraden te herbekijken en om de 

stockcontrole te verscherpen. (Aanb)      

 

 

4.6 Resultaten 

 

 Activiteiten in 2012: (AV) 

o Gemiddelde bezetting A1: 92,1% 

o Gemiddelde bezetting A2: 91,6%  

o Aantal opnames A1: 393, met gemiddelde ligduur van 25,19 dagen. 

o Aantal opnames A2: 397, met gemiddelde ligduur van 24,78 dagen. 

o Aantal fixaties op kamer A1: 14 

o Aantal fixaties op kamer A2: 17 

o Aantal isolaties A1 en A2: 0 

 

 Er is één klinisch pad (alcohol), dat uitgebreid werd voor de opvolging van 

ontwenningsverschijnselen. (AV) 

 

 Er zijn diverse regionale samenwerkingsverbanden in het kader van artikel 107. Intern 

wordt ook gezorgd voor een aanbod kinderpsychiatrie en een KOPP-werking. (AV)  

 

 We bevelen aan om de eigen webstek inhoudelijk uit te werken. (Aanb)  

 

 Er is geen goede bewegwijzering naar de psychiatrische dienst vanaf het onthaal. (Aanb) 

 


