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Agentschap Inspectie WVG 

Afdeling Welzijn en Gezondheid 

Koning Albert Il Laan 35 bus 31 
1030 BRUSSEL 

Tel. 02 553 33 79-  Fax 02 553 34 35 
E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen. be 

 

 

 
Opdrachtnummer: 2009/003/PVT 

 
 

Situering inspectiebezoek: 

 

Op 13 januari 2009 werd een aanvraag ingediend tot het bekomen van de 

verlenging van de erkenning, maar voor slechts 5 bedden. Hiertoe werd een 

aangekondigd bezoek aan de dienst gebracht op 7 juli 2009. 

 

Gesprek met: 

Mevr. xxx, verpleegkundig directeur 

Mevr. xxx, coördinator cluster ouderenpsychiatrie  

Dhr. xxx, gerontopsychiater 

Dhr. xxx, hoofdgeneesheer  

Dhr. xxx, personeelsdirecteur 

Dhr. xxx, algemeen directeur UPC K.U. Leuven 

Psychiatrisch verzorgingstehuis 

Naam voorziening: Sint-Jozef 

Adres: Leuvensesteenweg 517 - 3070 Kortenberg 

Tel.: 02/758.05.11 

Fax: 02/758.18.83 

e-mail:xxx 

 
Erkenningsnummer: 013 

 
Erkenning voor 6 plaatsen met een uitdovend karakter tot 30/06/2009. 

mailto:inspectie@wvg.vlaanderen.be
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- rubriek "tekortkoming": hier gaat het om aspecten waarvoor het initiatief 

van beschut wonen onvoldoende scoort, maar waarvoor het inspectieteam zich 

niet baseert op erkenningsnormen. Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid 

bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan dienen ook deze 

tekortkomingen te worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het 

agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

- rubriek "aanbeveling": aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden 

aan normering. Het zijn de adviezen die de inspecteur wenst mee te geven 

ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

 

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

definitieve kwalificatie van de vaststellingen alsook, met betrekking tot 

sommige non-conformiteiten, de uiterlijke termijnen bepalen tegen wanneer 

de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de opmerkingen. Indien er geen 

termijn aan gekoppeld werd, dient de non-conformiteit weggewerkt te worden 

tegen de volgende audit. 

 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds het voorwerp uitmaken 

van een opvolging. 
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INSPECTIE VAN DE ERKENNINGSNORMEN, VERVAT IN DE WETGEVING: 

Koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen 

voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen 

Koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen 

voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische 

instellingen en diensten 

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling 

van de procedure voor de erkenning en de sluiting van rust- en 

verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven 

van beschut wonen en samenwerkingsverbanden van psychiatrische 

instellingen en diensten 

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 

Koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen 

Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7/08/1987 Art. 5 van de wet van 

27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en 

betreffende sommige andere vormen van verzorging .... 

Koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende vaststelling van de 

procedure voor de toepassing van artikel 35 van de wet op de 

ziekenhuizen, gecoördineerd op 7/08/1987. 

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de 

totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de 

preventieve en de ambulante gezondheidszorg. 

Alle verwijzingen in het verslag hebben betrekking op het KB van 10 juli 

1990, tenzij anders vermeld. 

 
 

De opdracht van de inspectie bestaat erin om ten behoeve van het Agentschap 

Zorg en Gezondheid - afdeling residentiële en gespecialiseerde zorg een 

objectief beeld te geven over de mate waarin de voorziening zich 

conformeert aan de gestelde voorwaarden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid 

is immers bevoegd voor de erkenning van de psychiatrische 

verzorgingstehuizen. 

Daartoe geeft het verslag een overzicht van alle geïnspecteerde items 

waarbij per vraag wordt aangegeven welke de verbeterpunten zijn doch ook 

welke elementen positief scoren. 

Afhankelijk van de opdracht is het mogelijk dat niet alle elementen uit de 

regelgeving aan bod komen tijdens deze inspectie. Dit betekent niet dat aan 

die elementen uit de regelgeving niet moet worden voldaan, ze komen 

mogelijk bij een volgende inspectie aan bod. 

 

Specifiek wordt per vraag volgende structuur aangehouden: 

- rubriek "vaststellingen": deze rubriek bevat enerzijds een korte weergave 

van de gegevens/ elementen die door de voorziening werden getoond en/of 

werden vastgesteld door de inspecteur. Anderzijds kan hier bijkomende 

relevante informatie m.b.t. de werking worden toegevoegd, zoals mondeling 

toegelicht door de gesprekspartner(s). Deze elementen scoren niet negatief 

en niet positief. Ze worden beschouwd als nuttige achtergrondinformatie. 

- rubriek "sterk punt": dit zijn punten die door de inspecteur als een 

meerwaarde voor het initiatief van beschut wonen worden beschouwd. 

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

- rubriek "non-conformiteit": dit zijn de elementen die volgens het 

team niet conform de norm zijn. Hiervoor baseert de inspecteur zich op de 

wetgeving. Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze 

regelgeving en de interpretatie ervan, dienen deze non-conformiteiten te 

worden gelezen als een "voorstel van non-conformiteit". Het agentschap Zorg 

en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 
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Algemeen 

_ Vaststellingen: 

De geronto-psychiatrische dienstverlening op de campus omvat drie 

afdelingen: 

Sint-Goedele: ouderen met functionele psychiatrische aandoeningen 

Sint-Lutgardis: ouderen met een dementieel syndroom 

Sint-Elisabeth: ouderen met een psychiatrische en comorbiede 

lichamelijke aandoening 

 

De resterende vijf PVT-bedden zijn gelokaliseerd op de afdeling Sint 

Elisabeth. 

 

Gezien deze specifieke situatie, is dit verslag vnl. van beschrijvende 

aard. 

 
Respect voor de persoonlijke levenssfeer 

Vaststellingen: 

Bewoners worden via de onthaalbrochure geïnformeerd over het feit dat er 

een dossier van hen wordt aangelegd, dat dit ter inzage is en dat men een 

afschrift kan bekomen. 

 

Het elektronisch bewonersdossier kent een getrapt toegangssysteem. De 

verantwoordelijke psychiater heeft inzagerecht in het volledige dossier. De 

dokter van wacht kan eveneens het volledige dossier inkijken, maar dit 

wordt apart geregistreerd. 

 

De bezoekuren op weekdagen zijn van 14 tot 20 uur en van 10 tot 20u., maar 

afwijkingen zijn bespreekbaar. 

 

Er wordt samengewerkt met een huisartsenpraktijk en de internist van het 

UPC. 

 

Samen met de bewoner tracht men diens kamer een persoonlijke toets te 

geven. 

 
Personeel 

Vaststellingen: 

Psychiater: 

Naam: xxx 

RIZIV-nummer: xxx 

Reële arbeidstijd: 2 uur per week 

 

Dr. xxx is 10 u. per week op de afdeling Sint-Elisabeth. Hij wordt 

bijgestaan door een geneesheer-specialist in opleiding. Hij ziet dus 

wekelijks alle bewoners. 

 

Coördinator en overig personeel: 

De hoofdverpleegkundige, xxx, van de afdeling Sint-Elisabeth is tevens 

verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke en organisatorische aspecten 

van de geïntegreerde PVT-unit. 

 

Op de afdeling wordt gewerkt met individuele patiëntentoewijzing. Bewoners 

van het PVT worden slechts toegewezen aan drie medewerkers van het team: 

xxx: xxx vte, gebrevetteerd verpleegkundige  

xxx: xxx vte, zorgkundige 

xxx: xxx vte, zorgkundige 
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Zij staan bij voorkeur in voor de verzorging van de PVT-bewoners, de 

aankleding, orde en netheid van hun kamer, de kledij van de bewoner en 

contacten met de familie. 

Zij treden op als belangenvertegenwoordiger en dienen voldoende individuele 

aandacht te schenken aan de hun toegewezen bewoners. 

 

De aan de afdeling verbonden ergo- en kinesitherapeuten verstrekken 

individuele therapie indien nodig. Zij bieden ook groepssessies aan. 

 

Naast klinische contacten heeft de psychologe die aan de afdeling verbonden 

is een coachende en herkaderende rol t.o.v. het team. 

Op woensdag en donderdag is zij aanwezig van 10 tot 12 uur en heeft tussen 

16 en 17 uur spreekuur. 

 

De maatschappelijk werkster volgt vnl. de financiën en de sociale 

administratie van de bewoners op. 

 

Bewoners kunnen ook beroep doen op andere disciplines die in het UPC 

aanwezig zijn: tandarts, neuroloog, pedicure, kapper, pastorale dienst, 

 
Permanentie en urgentie  

Vaststellingen: 

Op de afdeling Sint-Elisabeth zijn 's ochtends vier medewerkers aanwezig, 

waarvan minstens één verpleegkundige. Deze equipe wordt aangevuld met een 

logistiek medewerker en de hoofdverpleegkundige. 

In de namiddag en 's avonds zijn er twee personeelsleden aanwezig. 

De nachtpermanentie wordt waargenomen door een A2 verpleegkundige. 

In het UPC is er een inslapende psychiater-assistent. 

Interne communicatiekanalen 

Vaststellingen: 

• Briefing: driemaal per dag bij het wisselen van de diensten; alle 

bewoners van de afdeling worden kort besproken met alle aanwezige 

personeelsleden. 

• Multidisciplinaire briefing: wekelijks over dringende medicamenteuze 

problemen en gedrags-/omgangsproblemen van de bewoners. Aanwezigen: 

geneesheer-specialist in opleiding, verpleegkundigen, psychologe, 

maatschappelijk werker. 

• Teamvergadering: wekelijks. Acute problemen en bewonersbesprekingen 

(cfr. infra). De hoofdverpleegkundige waakt erover dat alle bewoners 

geregeld grondig worden besproken. Aanwezigen: superviserende arts, 

geneesheer-specialist in opleiding, psychologe, maatschappelijk 

werkster, kinesitherapeut, verpleging. 

 
 

Vaststellingen: 

Alle bewoners beschikken over een individuele kamer. Een oproepsysteem is 

aanwezig. Elke kamer is uitgerust met een sanitaire cel (lavabomeubel, 

toilet). Ook bij het toilet is een oproepknop. 

 

Op de afdeling zijn verschillende gemeenschappelijke ruimten: polyvalente 

ruimte, livings, rookruimte. 

 

Er zijn twee douchecellen en een badkamer met hoog-laagbad. Er zijn een 

douchebrancard en een elektrische tillift ter beschikking. 

In een sanitair blok zijn toiletten, waaronder één voor rolstoelgebruikers. 
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Er zijn twee afgesloten tuinen. 

 

De isolatiekamer wordt niet meer gebruikt. Indien bewoners afgezonderd 

moeten worden, gebeurt dit op een gesloten afdeling. 

 

Beoordeling: 

Non-conformiteit: 

er is geen recent brandweerverslag, noch attest van de burgemeester. 

Deze documenten dateren respectievelijk van 29/10/2004 en 13/05/2003. 

 

Tekortkomingen: 

de sanitaire cellen op de kamers zijn niet rolstoeltoegankelijk. 
 

Informatieverstrekking  

Vaststellingen: 

Patiënten/bewoners worden geïnformeerd over de werking via: 

website: www.uc-kortenberg.be 

onthaalbrochure 

 

 

 

Niet van toepassing: er vinden immers geen nieuwe opnames plaats. 

Momenteel verblijven er nog vijf vrouwen in het PVT. 

Begeleiding, verzorging en verpleging 

Vaststellingen: 

Er wordt gewerkt met een elektronisch bewonersdossier. De voorgeschiedenis 

van de bewoners werd nog niet in dit dossier ingebracht maar is in een 

papieren dossier ter beschikking. 

 

In elk dossier vinden we onder "afdelingsinfo": fiche per bewoner met 

aandachtspunten, info m.b.t. bewegingsvrijheid, behandelingsafspraken arts, 

behandelingsafspraken verpleegkundige, belangrijkste observaties (met naam 

van diegene die nota maakte). Bij wijzigingen worden die na bespreking op 

team hier genoteerd. 

 

Onder het luik "interdisciplinair" in het elektronisch dossier vinden we 

het extract van de teamvergadering dat betrekking heeft op de bewoner. 

Besprekingen van acute problemen verlopen systematisch: achtereenvolgens 

komen probleemdefinitie, doelstelling, actie, evaluatie en visie van de 

patiënt aan bod. Ook positieve elementen worden vermeld. 

 

De individuele begeleider voert met de toegewezen bewoner een 

verwachtingsgesprek en vult daarna met de psycholoog de HONOS 65+ in. De 

resultaten worden tijdens de teamvergadering besproken. Tijdens de 

besprekingen houdt men ook de gedragspatronen van Gordon als leidraad voor 

ogen. 

 

De "Health of the Nation Outcome Scales" voor ouderen is een Engels 

meetinstrument dat in het Nederlands vertaald en gevalideerd werd. De 

uitkomst op de HONOS geeft weer hoe het geestelijk en sociaal functioneren 

van een cliënt op een bepaald ogenblik is. 

Men is pas in maart 2009 gestart met het gebruik van het instrument, maar 

de bedoeling is om dit op geregelde tijdstippen te doen. 

http://www.uc-kortenberg.be/
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Omwille van hun psychotische structuur schuwen de mensen een teveel aan 

sociaal contact. Liefst zijn ze elk alleen op hun kamer. Ze worden wel 

steeds uitgenodigd voor de verschillende activiteiten op de afdeling: 

marktbezoek, psychomotorische activiteiten, muziektherapie, 

 

Sinds begin 2009 is men gestart met de opmaak van een interessechecklist 

van elke bewoner. Indien van toepassing wordt ook een kinesitherapeutisch 

bilan opgemaakt. Beide zaken worden tijdens bewonersbesprekingen met een 

beamer geprojecteerd en besproken, maar maken nog geen deel uit van het 

individueel bewonersdossier. 

De psychologe heeft vaste spreekuren waarop bewoners en familieleden haar 

kunnen raadplegen. 

 

Medicatie wordt dagelijks door een verpleegkundige klaargezet. Controle en 

toediening gebeurt ook telkens door een verpleegkundige. 

 

Binnen het UPC is een palliatieve werkgroep waarop men beroep kan doen. 

 

Beoordeling: 

Tekortkoming: 

er is nog geen multidisciplinair geïntegreerd dossier. 

 

Aanbeveling: 

om de gedragspatronen van Gorden op te nemen in een sjabloon en dit als 

stramien voor een globale bewonersbespreking te gebruiken opdat geen 

enkel aspect van de persoon/begeleiding zou ontsnappen aan de aandacht. 

 
 

 

Niet van toepassing. 

 

Vaststellingen: 

Op de website staan de namen en contactmogelijkheden van zowel de interne 

bemiddelaar als de externe ombudspersoon vermeld. Deze staan ook -weliswaar 

summier- in de onthaalbrochure. 

 

Aan de verpleegpost liggen folders van de ombudspersoon en brochures over 

de wet m.b.t. de patiëntenrechten. 

 

Eénmaal per week is er een afdelingsvergadering. De PVT-bewoners worden 

hierop uitgenodigd. Men zoekt naar een formule om de bewoners actiever te 

betrekken opdat de vergadering effectief als inspraakkanaal zou fungeren. 

Nu beperkt de inhoud zich veelal tot het meedelen van informatie door het 

team. 

 

De vertegenwoordiger van de bewoners in de beheersorganen is xxx. 

 
 

Beoordeling: 

Aanbeveling: 

om ook de eigenlijke klachtenprocedure (ontvankelijkheidsverklaring, 

opvolging, termijn van feedback aan de klager, e.d.) bekend te maken. 
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Vaststellingen: 

 

O.a. volgende indicatoren worden geregistreerd: valrisico, (auto-}agressie, 

suïciderisico of -poging. 

 

 

 

Xxx 

Inspecteur 
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