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                                                                      Agentschap Inspectie WVG 

Afdeling Welzijn en Gezondheid 
 
                                                                      Koning Albert II Laan 35 bus 31  

1030 BRUSSEL 
                                                                      Tel. 02 553 33 79 – Fax 02 553 34 35 
       E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be 
 

Psychiatrisch verzorgingstehuis 
 
Ter Bosch 
Adres: Daalbroekstraat 108 – 3621 Rekem 
Tel.: 089/94.75.00 
Fax : 089/84.70.09 
e-mail: XXX 
 
Erkenningsnummer: 014 
 
Erkenning voor 171 PVT- bedden: 
* campus Rekem:  
- erkenning t.e.m. 31/12/2009 voor 30 bedden met definitief karakter, 
waarvan 8 met een specifieke erkenning voor opvang van mentaal 
gehandicapten 
- erkenning t.e.m. 31/12/2009 voor 57 bedden met uitdovend karakter, 
allemaal erkend voor opvang van mentaal gehandicapten  
- voorlopige erkenning t.e.m. 28/02/2009 voor 6 bedden met definitief 
karakter  
* campus Lanaken (Rado): 
- erkenning t.e.m. 31/12/2009 voor 60 bedden met definitief karakter 
waarvan 5 met een specifieke erkenning voor opvang van mentaal 
gehandicapten 
* campus Mortsel: 
- voorlopige erkenning t.e.m. 28/02/2009 voor 18 bedden met definitief 
karakter waarvan 3 met een specifieke erkenning voor opvang van mentaal 
gehandicapten 
 
 
 
Opdrachtnummers:  2009/005/PVT/aangepast d.d. 4/05/2009 en 
2009/007/PVT/aangepast d.d. 29/05/2009  
 
 
 
Situering inspectiebezoek: 
 
Er werd een aanvraag ingediend tot het bekomen van de verlenging van de 
erkenning voor: 

• campus Rekem (PVT 1 en PVT MG): 
- voor 30 bedden met definitief karakter, waarvan 8 met een 

specifieke erkenning voor opvang van mentaal gehandicapten 
- voor 48 bedden met uitdovend karakter, allemaal erkend voor 

opvang van mentaal gehandicapten  
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• campus Lanaken (PVT Rado): 
- voor 60 bedden met definitief karakter waarvan 5 met een  
  specifieke erkenning voor opvang van mentaal gehandicapten 

 
Er werd tevens een aanvraag ingediend tot het bekomen van de eerste 
erkenning voor: 

• campus Antwerpen (PVT Hotel Min): 
- voor 24 bedden met definitief karakter waarvan 6 met een 

specifieke erkenning voor opvang van mentaal gehandicapten 
 
In dit kader werd respectievelijk op 12, 14 en 18 januari 2010 op de 
verschillende campi een aangekondigd inspectiebezoek afgelegd.      
 
 
Gesprek met:  

- XXX, directeur PVT (12,14 en 18/01) 
- XXX, hoofd nursing(12,14 en 18/01) 
- XXX, coördinator PVT MG en PVT 1 (12/01) 
- XXX, coördinator PVT Rado (14/01) 
- XXX, verantwoordelijke Rado A (14/01) 
- XXX, coördinator Hotel MIN (18/01) 

 
 
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. 
 
 
LEESWIJZER 
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.  
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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 PVT 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.    
- rubriek “tekortkoming”: hier gaat het om aspecten waarvoor het PVT 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Verslag PVT 4 

 
 
ORGANISATIE 
 
 
Algemeen 
Vaststellingen: 
Op de campus Rekem vinden we, als duidelijk van het PZ te onderscheiden 
entiteiten: 
- Het PVT MG voor mentaal gehandicapten. Momenteel worden nog 48 plaatsen 

uitgebaat. 
- PVT 1 voor chronisch psychiatrische bewoners. De 8 bewoners met het 

statuut van persoon met een mentale handicap (binnen de erkenning 30 
definitieve bedden PVT1) zijn –omwille van meer aansluiting bij de 
doelgroep- gehuisvest in PVT MG.  

PVT 2 bestaat niet langer. 
De afdeling Rado te Lanaken richt zich eveneens tot chronisch 
psychiatrische bewoners en Hotel MIN (Mannen In Nood)vangt medium-risk 
geïnterneerden op. 
 
Op de campus van het OPZC te Rekem is een paviljoen voor forensische 
psychiatrie waarbinnen ook een PVT gehuisvest is. Dit wordt vanuit het FOD 
Volksgezondheid erkend en gefinancieerd en viel buiten de scope van dit 
inspectiebezoek. Momenteel beschikt dit “PVT For” over 45 plaatsen, maar de 
uitbreiding met 15 plaatsen is gepland voor dit jaar. De totale capaciteit 
van 60 bedden zal wellicht verdeeld worden over 30 bedden binnen een open, 
15 binnen een semi-open en 15 binnen een gesloten regime. 
 
Het PVT als geheel heeft formele samenwerkingsverbanden met: 
- OPZ-Rekem 
- ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg) 
- AZ Stuivenberg te Antwerpen i.f.v. opvang van bewoners van Hotel MIN bij 

somatische problemen en in geval van psychiatrische crisis. 
 
In het samenwerkingsakkoord met het OPZ-Rekem is gestipuleerd dat de 
samenwerking jaarlijks in het directiecomité geëvalueerd wordt. Dit gebeurt 
niet systematisch maar XXX kan steeds items dienaangaande agenderen indien 
nodig. Zo werd een tijdlang bij afwezigheid van dr. Verelst een achterwacht 
van een psychiater met forensische know-how georganiseerd waarop dr. De 
Schutter, die toen nog niet over voldoende kennis en ervaring beschikte, 
beroep kon doen. 
 
Om het afzonderlijk beheer van het PVT t.o.v. de andere diensten van het 
OPZC te garanderen werd een directeur PVT aangesteld die een zetel heeft in 
de raad van bestuur van het OPZC en voert men binnen het PVT een eigen 
klinisch beleid. Het is onduidelijk hoe dit afzonderlijk beheer binnen de 
nieuwe organisatiestructuur “waanzinnig zorgzaam” gerealiseerd zal worden. 
 
 
Respect voor de persoonlijke levenssfeer 
Vaststellingen: 
Een reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, werd 
overhandigd. Het dateert echter van 1/12/1999 en werd niet geactualiseerd. 
XXX i.p.v. XXX is vermeld als toezichthoudend psychiater. 
 
In de onthaalbrochures, de huishoudelijke reglementen en de infomappen 
wordt de inhoud van het reglement niet meegedeeld. Wel geeft een 
medewerkster van de sociale dienst jaarlijks een uiteenzetting over 
patiëntenrechten tijdens de bewonersvergaderingen. Dit is in haar 
werkplanning opgenomen. 
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Men plant om dit jaar tijdens de verschillende bewonersvergaderingen 
telkens één patiëntenrecht uit te diepen. 
 
Op alle afdelingen worden de dossiers bewaard op afsluitbare verpleegposten 
en zijn elektronische gegevens beveiligd d.m.v. individuele paswoorden. 
 
In PVT 1 en Hotel MIN beschikken de bewoners over een sleutel van de eigen 
kamer waarmee ze eveneens de voordeur kunnen openen. 
 
Tussen Hotel Min en het wijkcentrum bestaat de afspraak dat er niet 
standaard informatie m.b.t. de bewoners die ook naar het wijkcentrum gaan, 
wordt uitgewisseld. Dit vanuit het normalisatieprincipe en om de kans tot 
integratie te maximaliseren. 
 
Beoordeling: 
Aanbeveling: 
- om het reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 

actualiseren en opnieuw aan de bevoegde commissie ter identificatie te 
bezorgen. 

- om patiëntenrechten op een actieve en systematische manier aan alle 
bewoners mee te delen. 

 
 
Personeel 
Vaststellingen: 
Directeur: 
- Naam: XXX 
- Kwalificatie: psycholoog 
- Arbeidstijd: XXX 

 
Hoofd nursing: 
- Naam: XXX 
- Kwalificatie: gegradueerd psychiatrisch verpleegkundige en lic. 

ziekenhuiswetenschappen 
- Arbeidstijd: XXX 

 
De functie-inhoud van de directeur en het hoofd nursing onderscheidt zich 
hoofdzakelijk in de betrokkenheid inzake de forensische PVT en netwerking, 
respectievelijk personeelsbeleid. Maar op wat het klinisch en 
kwaliteitsbeleid betreft, werken ze heel nauw samen met de staf 
bewonerszorg. 
 
Psychiaters: 
- Naam: XXX  
- RIZIV-nummer: XXX 
- Contractuele arbeidstijd (arbeidsovereenkomst voor bedienden): XXX 
- Reële arbeidstijd: XXX 

 
- Naam: XXX 
- RIZIV-nummer: XXX 
- Contractuele arbeidstijd (benoemingsbesluit administrateur generaal): 

XXX 
- Reële arbeidstijd: XXX 

 
Coördinatoren: 
- Naam: XXX 
- Kwalificatie: orthopedagoog 
- Arbeidstijd: XXX 

 
- Naam: XXX 
- Kwalificatie: psycholoog 
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- Arbeidstijd: XXX 
 

- Naam: XXX 
- Kwalificatie: opvoeder A2 
- Arbeidstijd: XXX 

 
Overig personeel: 
- Overzicht (uitgedrukt in vte): 
 
Kwalificatie Rekem Lanaken Antwerpen 
Orthopedagoog 2   
Psycholoog  0,81 0,8 
Verpleegkundige A1 4,5 1,5 0,5 
Hoodverpleegkundige  0,8  
Verpleegkundige A2 4,5 5,8 2 
Verzorgende 18,3 7,81  
Opvoeder A1 1  1 
Opvoeder A2 10,3 3,89 2,55 
Ergotherapeut 3,5 1,61  
Kinesist 1,8 0,8  
Logistiek 2,5 6,5  
Sociaal assistent   2,6 
Polyvalent 
medewerker 

0,5 0,49 4 

Totaal  
(excl. coördinator) 

48,9 30,01 13,45 

  
 
- Deskundigheid: 

 
Overzichten van de vormingen 2008 en 2009 werden voorgelegd. Het gemiddeld 
aantal vormingsuren per personeelslid per maand werd als indicator voor de 
balanced score card “innovatie en competentie: competent personeel” 
behouden. Het valt op dat Hotel MIN hier 2009 telkens (van juni t.e.m. 
november) 0 scoorde. 
 
Sinds 2009 worden ook individuele overzichten per medewerker bijgehouden. 
Er is geen vormingsplan. Wel zijn er geregeld terugkerende thema’s: 
agressiebeheersing, brandveiligheid. 
 
Binnen het OPZC wordt de opleiding “helende relatie” aangeboden. D.m.v. 
workshops, inter- en supervisie wordt gewerkt aan de thema’s zelfreflectie 
en omgang met patiëntengroepen. De helende relatie stelt ontmoeting, mede-
menselijk contact centraal in de relatie hulpverlener-patiënt/cliënt. 
Aanvankelijk stond deze interne opleiding enkel open voor verpleegkundigen, 
maar ondertussen kunnen ook andere disciplines aansluiten. Dit jaar starten 
2 personeelsleden van de afdeling Rado. 
 
Het euregionaal (Rekem-Aken-Maasticht)project Chronos is een twee jaren 
durende opleiding tot “levensbegeleider”. Begeleidend personeel leert hier 
vnl. de reflex af om te zorgen voor, om over te nemen. In maart 2010 zal 
één van de PVT-personeelsleden deze opleiding aanvatten. 
 
Jaarlijks vinden er functionerings- en evaluatiegesprekken plaats. 
 
Beoordeling: 
Sterk punt: 
Het vast nachtpersoneel wordt enkele malen per jaar gevraagd aanwezig te 
zijn op teamvergaderingen, afdelingsvergaderingen en bijscholingen. 
 
Non-conformiteiten: 



  

Verslag PVT 7 

- Er is een tekort van 4,2 vte aan hoofdverpleegkundigen. Dit zou te 
wijten zijn aan het feit dat enkel statutair benoemde personeelsleden 
als hoofdverpleegkundige kunnen worden aangesteld en er onvoldoende zijn 
die hiervoor in aanmerking komen. 

- Ook niet-verpleegkundigen (zorgkundigen, verzorgenden, opvoeders) zetten 
medicatie klaar en geven medicatie. Enkel aan zorgkundigen kunnen deze 
taken gedelegeerd worden, maar steeds onder toezicht van een 
verpleegkundige. 

- In Hotel MIN tekenen de verpleegkundigen niet af wanneer zij medicatie 
klaarzetten en toedienen. 

 
Tekortkomingen: 
- Er is geen vormingsbeleid waarin de aspecten behoeftenbevraging, 

planning, registratie, uitvoering en evaluatie beschreven zijn. 
- Beide artsen zijn aangesteld in de functie van arts binnen het OPZC. 

Specifieke verwachtingen t.o.v. (de verschillende afdelingen binnen) het 
PVT zijn nergens formeel beschreven.  
 

Aanbevelingen: 
- De personeelsleden van Hotel Min volgen t.o.v. van de andere 

personeelsleden opvallend minder vormingen. Aanbeveling om deze 
vaststelling kritisch te evalueren. 

- Om ook in Hotel MIN dagelijks medicatie klaar te zetten i.p.v. per week. 
 
NB: het medicatiebeleid kon niet nagekeken worden op campus Rekem daar de 
medicatiefiches tijdens het inspectiebezoek door de centrale apotheek van 
het OPZC waren opgevorderd. 
 
 
Permanentie en urgentie 
Vaststellingen: 
Er wordt op alle afdelingen gewerkt met vaste nachten: 
 
Campus Rekem: 2 per nacht (1vte opvoeder A2, 0,5 vte gegradueerd 
verpleegkundige en 2,5 vte verzorgende). Hun standplaats is PVT MG. Zij 
toeren driemaal per nacht. Er hangt er een lijst uit van leidinggevenden 
die binnen een beurtsysteem oproepbaar zijn in nood. 

 
Campus Lanaken: 2 per nacht (1,5 vte gebrevetteerd verpleegkundige, 1,51 
vte verzorgenden en 0,99 opvoeder A2). Er is een lijst van leidinggevenden 
die binnen een beurtsysteem oproepbaar zijn in nood. 

 
Campus Antwerpen: 1 per nacht (1 vte gebrevetteerd verplegeegkundige en 1 
vte opvoeder A2) van 18u.30 tot 8u.30. Na de briefing, is de 
nachtmedewerker verantwoordelijk voor het avondprogramma. Om 21 u. deelt 
hij/zij medicatie uit en tussen 22 en 6. betreft het een slapende waak die 
oproepen beantwoordt en om 1u. toert op alle kamers. Daarna verzorgt 
hij/zij het ontbijt.  
De coördinator is permanent telefonisch bereikbaar. Bij diens afwezigheid 
is de sociaal assistent 24 u. stand-by. 
Overdag is er steeds één medewerker van 8u.30 tot 18u.30 van permanentie en 
dus zowel telefonisch als persoonlijk steeds aanspreekbaar. 
 
Er werden verschillende procedures voor noodgevallen opgemaakt, waarop het 
personeel kan terugvallen. 
  
De verpleegkundige in de nachtdienst is verantwoordelijk voor het 
klaarzetten en controleren van de medicatie.  
Afhankelijk van de afdeling heeft men specifieke taken (MG: verzorging, 
verversen incontinentiemateriaal – Rado: dag/nachtritme bewaken, luisterend 
oor – Hotel MIN: preventie agressie-incidenten, gesprekken). 
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Bij een overlijden van een bewoner, een onverwachte afwezigheid van een 
nachtmedewerker op PVT of in geval van overmacht, kan de nachtequipe van 
het OPZC Rekem ingeschakeld worden. In de praktijk heeft men hierop nog 
maar heel zelden beroep gedaan.  
 
Beide superviserende psychiaters zijn 24u. telefonisch bereikbaar. Bij 
verlof neemt de collega over. XXX deelde mee dat XXX zelfs telefonisch 
beschikbaar is tijdens zijn verlofperiodes. 
In noodgevallen kan er ook steeds beroep gedaan worden op de wachtdienst 
van het ziekenhuis. 
PVT Hotel MIN heeft een functionele binding met het AZ Stuivenberg voor de 
opname van bewoners in crisis op de EPSI (eenheid voor psychiatrische 
spoedinterventie). Het blijkt jaren geleden dat men hiervan gebruik heeft 
moeten maken. 
 
Binnen het OPZC is een opvangteam bestaande uit een achttal medewerkers van 
zowel het PZ als het PVT. Het team staat in voor de opvang van collega’s 
die bij een incident betrokken waren. Binnen een gestructureerd model van 
drie gesprekken kunnen zij collega’s steun bieden bij het omgaan met 
schokkende gebeurtenissen die zich voordeden.  
 
Het Dynamo-team binnen het OPZC biedt trainingen agressiebeheersing (voor 
nieuwe medewerkers en geregeld terugkomdagen) en casusgebonden advies. 
 
Beoordeling: 
Aanbeveling: 
- Beide psychiaters zijn alle dagen van het jaar 24 uur op 24, 7 dagen op 

7 bereikbaar. Dit is een weinig gezinsvriendelijke maatregel waarvan 
gevraagd wordt deze te evalueren en eventueel te herzien. 
 

 
Interne communicatiekanalen 
Vaststellingen: 
 
Campuswerkoverleg: 
- frequentie: wekelijks tot tweewekelijks 
- thema’s: cliënten, middelen, personeel, processen 
- deelnemers: hoofd nursing en 4 beleidsverantwoordelijken (klanten, 

middelen, personeel en processen)van de betrokken campus 
 

Staf bewonerszorg:  
- frequentie: wekelijks 
- thema’s: idem campuswerkoverleg 
- deelnemers: directeur PVT, psychiaters, coördinatoren, één afgevaardigde 

van elke campus 
 
In elke afdeling worden briefings, teamvergaderingen en 
bewonersbesprekingen georganiseerd en wordt er gewerkt met een logboek. 
Meer informatie hieromtrent: cfr. begeleiding. 
 
Eénmaal per jaar worden alle betrokken huisartsen uitgenodigd om eventuele 
knelpunten en doelstellingen in de samenwerking met het PVT te bespreken. 
 
Overleg met justitie-assistenten vindt ad hoc plaats in Hotel MIN, maar wel 
steeds op het moment dat de vrijheidsgraad van de bewoner verandert. 
 
Beoordeling: 
Aanbeveling: 
In de onthaalbrochures van de campi Rekem en Lanaken is sprake van een 
infomap voor bewoners, doch deze is nog niet geïmplementeerd. Aanbeveling 
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om dit zo snel mogelijk in orde te brengen zodat de bewoners correct en 
volledig geïnformeerd worden. 
 
 
DOELGROEP EN DOELSTELLINGEN 
 
Vaststellingen m.b.t. het jaar 2008 
- overzicht:  
 
DSM IV – diagnose Aantal bewoners Percentage 
Psychose  76 40 
Stemmningsstoornis 6 3,3 
Middelenstoornis  14 7,4 
Dementie 4 2,1 
Zwakzinnigheid 64 33,7 
Cluster B-persoonlijkheidsstoornis 5 2,6 
Stoornis uit kindertijd (excl. 
zwakzinningheid) 

5 2,6 

Cluster C-persoonlijkheidsstoornis 5 2,6 
Aanpassingsstoornis 1 0,5 
Angststoornis (incl. somatisatie) 0 0 
Impulsbeheersingsstoornis 2 1,1 
Cluster A-persoonslijkheidsstoornis 0 0 
“Andere”  8 4,2 
Totaal 190 100 
 
 
- bezettingsgraad: 96,17%  
- gemiddelde verblijfsduur: 7,9 jaar 
- leeftijd: van 22 tot 87 jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt 58,7      

jaar. 
- geslacht: 175 mannen (92%) en 15 vrouwen (8%). Dit wordt verklaard 

vanuit het historisch gegeven dat het PZ Rekem enkel mannelijke 
patiënten opving. 

 
Bezetting d.d. 12 januari 2010 
 
Campus Rekem 
- PVT MG 
- PVT 1 

 
56 (48 + 8) 
24 

Campus Lanaken (Rado) 
- A 
- B 
- C 

 
20 
19 
18 

Campus Antwerpen (Hotel MIN) 22 
Totaal 159 
 
- 3 cliënten van PVT Rado zijn opgenomen in een AZ. 
- enkel in PVT 1 en Rado worden vrouwen opgenomen. Op 12 januari verbleven 

er op respectievelijk 3 en 12. 
 
Beoordeling: 
Aanbeveling: 
Binnen Hotel MIN wordt de capaciteit niet volledig benut. Eén kamer wordt 
vrijgehouden als crisiskamer voor het Initiatief Beschut Wonen MIN. Een 
andere kamer wordt geregeld enige tijd niet bewoond omdat de bewoner die 
tijd gaan varen is. Dit is een vreemde vaststelling in de context van 
bestaande wachtlijsten. 
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INFRASTRUCTUUR/ BEREIKBAARHEID/ VEILIGHEID 
 
Vaststellingen: 
 
PVT MG: 
Deze gesloten afdeling is ingedeeld in vier, homogeen samengestelde 
leefgroepen: A, B, D en E (in volgorde van toenemende graad van 
zorgbehoefte).  
 
In totaal zijn er 10 éénpersoonskamers, 2 tweepersoonskamers, 6 
driepersoonskamers en 6 vierpersoonskamers, telkens uitgerust met één 
lavabo (behalve in blok E). 
 
Elke leefgroep beschikt over een badkamer met lavabo (behalve in blok E), 
een kantel- of hooglaag (B)-bad en een inloopdouche. In de badkamer van D 
is ook een systeem voor een “brancardbad” geïnstalleerd.  
 
Per leefgroep is er ook een keuken met aaneensluitend een eet- en een 
zithoek. 
 
De leefgroepen staan via een gang met elkaar in verbinding. 
Er zijn twee verpleegposten (één op E en één in D). 
Een afgesloten tuin is vrij toegankelijk voor de bewoners. 
 
In blok C wordt enkel nog de time-out ruimte gebruikt. Het bereft een 
prikkelarme, kleine kamer met een bed en een toilet, beiden verankerd in de 
vloer. Het raam gaat niet open. In de deur is een raampje voor toezicht.  
 
Verder is er in het blok tussen PVT MG en PVT 1 nog een keuken met 
aansluitende polyvalente zaal, gemeenschappelijk sanitair, burelen, een 
bezoekruimte, een rookruimte en twee snoezelruimten. Deze lokalen kunnen 
door beide afdelingen gebruikt worden. 
 
 
PVT 1: 
Deze open afdeling is ingedeeld in drie leefgroepen: F, G en H.  
 
In totaal zijn er 15 éénpersoonskamers, 3 tweepersoonskamers en 1 
driepersoonskamer, telkens met een lavabo.. 
 
Elke leefgroep beschikt over een badkamer met lavabo (twee in blok H), een  
hooglaag-bad en een inloopdouche.  
 
Per leefgroep is er ook een keuken met aaneensluitend een eet- en een 
zithoek. Groepen G en H hebben een gemeenschappelijk terras, groep F 
beschikt over een veranda. 
 
De leefgroepen staan via een gang met elkaar in verbinding. 
Er is één verpleegpost nl. in blok H. 
 
 
PVT Rado: 
Deze afdeling is gelegen in de dorpskern van Lanaken. 
 
In het gebouw zijn drie, homogeen samengestelde leefgroepen. 
 
Elke leefgroep heeft een eigen inkomhal waarin de verpleegpost ligt, een 
keuken met eetplaats en living met terras. De oorspronkelijk als rookruimte 
voorziene lokalen worden ook als eetruimte gebruikt. Roken is alleen buiten 
toegestaan. 
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Blok B en C zijn er telkens 18 éénpersooonskamers en één tweepersoonskamer, 
verspreid over drie niveaus. 
Per verdieping zijn er bergingen, een badkamer (lavabo, ligbad, 
inloopdouche met handgreep en zitstoel, hangtoilet) en gemeenschappelijke 
toiletten. Ondertussen werd ook in het gemeenschappelijk sanitair een 
oproepsysteem geïnstalleerd. 
Op de eerste verdieping is er nog een extra badkamer met bad (hooglaag-bad 
in blok C). 
 
Blok A telt 4 studio’s (2 op het gelijkvloers en 2 op de eerste 
verdieping), één tweepersoonskamer (op de eerste verdieping) en 14 
éénpersoonskamers. De studio’s beschikken over een badkamer met toilet, 
lavabo, inloopdouche en oproep. 
Hier is geen extra badkamer op de eerste verdieping, maar zijn er op het 
gelijkvloers een extra keuken en leefruimte voor de bewoners van de 
studio’s en de tweepersoonskamers.  
 
In blok D zijn volgende lokalen: 
- gelijkvloers: ruime inkomhal, apotheek, wasplaats, bergruimten 
- eerste verdieping: activiteitencentrum 
- tweede verdieping: crearuimte met terras, kinelokaal, bureel 

ergotherapie, bureel kinesitherapie, twee douches en een toilet. 
 
 
PVT Hotel MIN: 
Deze afdeling is gelegen in de woon- en leefkern van de Seefhoek te 
Antwerpen. Na renovatie is het sinds 30/07/2009 opnieuw in gebruik. 
 
Hotel Min heeft 24 éénpersoonskamers, waarvan één kamer gebruikt wordt als 
crisiskamer voor bewoners van IBW MIN. Het betreft een kamer op de eerste 
verdieping waarin extra aandacht gegeven is voor suïcidepreventie. 
 
Op de eerste, tweede en derde verdieping liggen telkens 8 kamers. Elke 
kamer beschikt over een leefruimte en een sanitaire cel met toilet, lavabo, 
inloopdouche en oproepknop. 
 
Op deze verdiepingen is een badkamer met ligbad, lavabo en oproepsysteem en 
een apart toilet met oproepsysteem en lavabo.  
 
Op de verschillende niveaus vinden we verder: 
- gelijkvloers: bureel coördinator en receptielokaal, bureel sociale 

dienst, leefruimte (die ook als bezoekruimte dienst doet), 
gemeenschappelijk sanitair.  

- tweede verdieping: personeelsruimte, grote en kleine gespreksruimte, 
leefruimte met terras. 

- derde verdieping: keuken met eetruimte, manicure-/pedicurelokaal, 
apotheek,  

- vierde verdieping: fitnessruimte, ergolokaal, slaapkamer nachtdienst, 
badkamer (met douche, toilet en lavabo), bureel psychiater, bureel 
psychologe, bureel mentoren, vergaderlokaal.  

 
Er is een ommuurde stadstuin met terras, duiventil en afgedekte 
fietsenstalling.  
 
In hetzelfde gebouw, maar volledig afgesloten van het PVT is een 
wijkcentrum.  
 
 
Brandveiligheid: 
Voor de campus Rekem dateren zowel het brandweerverslag als het attest van 
de burgemeester van 2003. Er werd na de verbouwingswerken (PVT MG: douches 
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– PVT 1: installatie lavabo’s, huiselijker inkleding)een nieuw verslag van 
de brandweer gevraagd, maar dit is nog niet ter beschikking. 
Er werd ook nog een brandweerverslag d.d. 8/07/2008 voorgelegd voor PVT 1, 
maar dit bevatte opmerkingen. Bovendien is hierin slechts sprake van het 
verblijf van 15 personen.  
  
Voor de campus te Lanaken werden een gunstig brandweerverslag van 
20/03/2007 en een gunstig attest van de burgemeester van 16/05/2007 
voorgelegd.  
 
Het brandweerverslag van 5/10/2009 voor campus Antwerpen bevat opmerkingen.  
 
Beoordeling: 
Sterke punten: 
- Elke leefgroep beschikt over eigen, gemeenschappelijke ruimten die 

gezellig zijn ingericht. 
- In Hotel Min beschikt elke bewoner over een eigen kamer met sanitaire 

cel. 
- In PVT MG en PVT 1 zijn er rookruimten voorzien. 

 
Non-conformiteiten: 
- Campus Rekem ligt niet binnen een woon- en leefkern. 

 
- Recente verklaringen van de burgemeester en verslagen van de brandweer 

ontbreken. Deze documenten aangaande campus Lanaken zijn ouder dan één 
jaar. Voor de campus Rekem zijn de betrokken documenten ouder dan de 
toegelaten –omdat dit PVT op de campus van een PZ ligt- drie jaar.  

- Het brandweerverslag m.b.t. de campus Antwerpen is ongunstig. 
 

- Er zijn kamers waarin het maximum van 2 bedden wordt overschreden (PVT 
MG en PVT 1). 

- Minder dan de helft van de bewoners kan beschikken over een individuele 
kamer PVT MG). 
 

- In PVT MG is er niet voor elke bewoner een lavabo. 
- De deuren van de toiletten in PVT MG en 1 draaien naar buiten open maar 

zijn niet voorzien van veiligheidssloten die door het personeel van 
buitenaf bediend kunnen worden. 

- In PVT MG ontbreken oproepsystemen in de kamers. 
- In PVT MG ontbreken oproepsystemen bij de toiletten. Ook in het 

gemeenschappelijk sanitair bij de polyvalente ruimte zijn er geen 
oproepen. In het gemeenschappelijk sanitair bij de leefruimte op het 
gelijkvloers en bij het ergolokaal op de vierde verdieping in Hotel Min 
ontbreken eveneens oproepen. 

 
Tekortkomingen: 
- De campus Rekem is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Bovendien wordt deze bereikbaarheid beperkt gecommuniceerd naar bewoners 
en bezoekers. Enkel op de website staat er enige informatie, maar voor 
wat betreft gebruik van het openbaar vervoer wordt men doorverwezen naar 
de website van De Lijn. 

- In het gemeenschappelijk sanitair van leefgroep D (PVT MG) was er 
geurhinder. Dit werd mogelijks veroorzaakt door een niet-afgesloten 
vuilnisemmer waarin incontinentiemateriaal gedeponeerd wordt. 

- In PVT MG (blok D en E) en PVT 1 zijn er geen lavabo’s bij de 
gemeenschappelijke toiletten in. 

- In PVT MG is niet elk toilet voorzien van een deur (blok D en E). 
- In de kamers van blok E binnen PVT MG is er geen lavabo. 
- Niet alle spiegels zijn aangepast aan rolstoelgebruikers. 
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LEEFKLIMAAT EN UITRUSTING 
 
Vaststellingen: 
Er zijn voldoende rolstoelen aanwezig in alle afdelingen. Van zodra een 
bewoner voortdurend nood heeft aan een rolstoel om zich te verplaatsen, 
wordt er één aangevraagd bij de mutualiteit. 
 
In Hotel MIN is men erin geslaagd om van het maaltijdgebeuren een gezellig 
ontmoetingsmoment te maken. Waar vroeger iedereen snel at en onmiddellijk 
van tafel ging van zodra zijn bord leeg was, heerst er nu een cultuur 
waarin rustig getafeld en geconverseerd wordt. 
 
In PVT Rado zijn de leefgroepen van elkaar onderscheiden door het gebruik 
van verschillende kleuren. 
Het gebouw is volledig rolstoeltoegankelijk. In blok C zijn er extra 
faciliteiten voor minder mobiele bewoners: hooglaag-bedden, hoog-laagbad, 
hef- en tilinstrumenten. 
 
 
INFORMATIEVERSTREKKING  
Vaststellingen: 
PVT MG: 
- onthaalbrochure 
- huishoudelijk reglement 
 
PVT 1: 
- onthaalbrochure 
- huishoudelijk reglement 
 
Rado: 
- onthaalbrochure 
- huishoudelijk reglement 
 
In de onthaalbrochures wordt steeds de werking, het multidisciplinair team,  
de dienstverlening, de klachtenprocedure en de ombudspersoon voorgesteld. 
 
In het huishoudelijk reglement zijn de dagindeling, bezoekfaciliteiten en 
belangrijkste leefregels opgenomen. 
 
Hotel MIN: 
- onthaalbrochure 
- brochure m.b.t. groeipaden als bijlage bij de onthaalbrochure 
 
Beoordeling: 
Aanbevelingen:  
- In de onthaalbrochure van PVT 1 is ook nog sprake van PVT 2 terwijl dat 

ondertussen niet meer bestaat. Aanbeveling deze brochure –en eventueel 
nog andere documenten die in omloop zijn (bv. overzicht vrijwilligers, 
powerpoint presentatie OPZC)- aan de realiteit aan te passen. Deze 
opmerking geldt ook voor het gebruik van de benamingen Ter Bosch 1 
t.e.m. 4. 

- Geregeld worden er in de nieuwsbrief (nieuwe) afspraken vermeld. Er 
wordt aangeraden deze afspraken te bundelen in een document dat ter 
beschikking gesteld wordt aan de bewoners en dit regelmatig te herzien. 

- In de onthaalbrochures is sprake van een infomap voor bewoners maar deze 
is nog niet in gebruik. Aanbeveling deze zo snel mogelijk af te werken 
zodat bewoners correct en volledig geïnformeerd zijn. 

 
 
HULP- EN DIENSTVERLENINGSAANBOD  
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Er is geen formeel kwaliteitshandboek, maar binnen het PVT werden 
verschillende procedures ontwikkeld omtrent processen waarvoor men dit 
nodig en/of zinvol achtte. Deze procedures zijn verzameld in een 
procedureboek dat op elke afdeling op papier en via intranet te raadplegen 
is door het personeel. 
 
Jaarlijks dient elke afdeling min. één verbeterproject voor te dragen. De 
respectievelijke projectverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het project en komen vier à vijfmaal per jaar samen om te 
rapporteren over de voortgang van het project en ideeën uit te wisselen met 
de collega’s. Op het einde van het jaar worden de projecten dan globaal 
geëvalueerd. 
In 2009 waren de projecten:  
- PVT 1: bewonersbespreking installeren. Daarmee werd effectief gestart in 

september 2009. Verslagen ervan werden voorgelegd. Deze waren echter nog 
niet aan de dossiers toegevoegd. 

- PVT MG: cfr. vrijheidsbeperking. 
- Rado: cfr. context. 
- Hotel MIN: groeipaden. In 2008 was men gestart met een groeipad 

dagbesteding. In 2009 heeft men groeipaden uitgeschreven voor 8 
vaardigheden: medicatie, huishouden, dagbesteding, vrije tijd, 
financieel beheer, administratie, persoonlijke hygiëne, Nederlands. Voor 
elke vaardigheid zijn verschillende niveaus en evaluatiemomenten 
vastgelegd.  Ten laatste één maand na opname dienen alle items en de 
gedragspatronen van Gordon gescoord zijn. Er worden dan zorgplannen 
(werkpunten) geselecteerd. Wanneer men voor “dagbesteding” niveau 5 
behaalt, is wordt nagedacht over uitstroom uit het PVT.  
 

Voor 2010 is nog geen planning opgemaakt. Vanuit de directeur PVT en het 
hoofd nursing zal aangedrongen worden op een verbeterproject inzake de 
bewonersvergaderingen opdat deze meer als een inspraakkanaal zouden 
fungeren. Nu wordt er vnl. informatie vanuit het team gegeven. 
 
 
Onthaal en opname 
Vaststellingen: 
Aanmeldingen komen terecht bij de sociale dienst (PVT1), psycholoog (Hotel 
MIN) of coördinator (Rado) van de betrokken afdeling. Op basis van 
verkregen mondelinge en schriftelijke informatie, gaat men na of de 
kandidaat-bewoner voldoet aan de vooropgestelde opnamecriteria. 
 
Op basis van een verkennend gesprek met de kandidaat, in aanwezigheid van 
familie en/of verwijzer en een bespreking op het maandelijks team, wordt 
beslist of betrokkene in aanmerking komt voor opname. In geval van een 
positieve beslissing, wordt de kandidaat op de wachtlijst geplaatst die 
vervolgens zoveel mogelijk chronologisch gehanteerd wordt. 
 
Momenteel staan 19 kandidaten op de wachtlijst: 
- PVT 1: 1 
- Rado A: 9, rado B: 4 rado C: 3 
- MIN: 1 proefopname uit OPZ Rekem en 1 transfer van PVT for Rekem  
 
In Rado wordt –meer dan in PVT1- verwacht dat de bewoners een open 
structuur binnen een woon- en leefgemeenschap aankunnen en zelfstandiger 
kunnen functioneren. 
 
Hotel MIN bereidt de bewoners voor op een doorstroming naar de meest 
haalbare vorm van zelfstandigheid. In tegenstelling tot PVT For op de 
campus te Rekem ontbreekt hier het behandelingsaspect en ligt de 
verblijfsduur lager. 80% van de bewoners wordt vanuit het OPZ Rekem 
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doorverwezen. Het betreft bewoners die de open structuur binnen een woon- 
en leefkern in een stad aankunnen. 
Na een intakegesprek en een positieve teambeslissing wordt de kandidaat op 
een wachtlijst geplaatst, die in principe chronologisch gehanteerd wordt. 
Er kan een proefperiode van twee weken ingelast worden op vraag van de 
doorverwijzer of indien het PVT-team twijfelt aan de stabiliteit van de 
nieuwe bewoner. 
 
Beoordeling: 
Aanbeveling: 
Om over meer correcte cijfers i.v.m. de wachtlijst te kunnen beschikken, 
dient men (doorverwijzers van) kandidaat-bewoners geregeld te contacteren 
en de geldigheid van de hulpvraag na te gaan. 
 
 
Begeleiding, verzorging en verpleging 
Vaststellingen: 
 
Begeleiding 
Binnen PVT MG werkt men volgens het orthopedagogisch model met kleine 
leefgroepen en een duidelijk en gestructureerd dagprogramma. Er zijn 4 
leefgroepen van 13 à 15 bewoners, homogeen samengesteld op basis van 
zelfredzaamheid en structuurgebondenheid. Het betreft een steeds 
verouderende populatie waarvan de zorgbehoefte gestaag stijgt. De 
dagindeling is hieraan aangepast: middagdutje, soort en duur van 
activiteiten (bv. korte wandeling, snoezelen, hand- en voetmassage). Veel 
tijd wordt besteed aan lichamelijke verzorging en medisch-verpleegkundige 
opvolging. 
In de dossiers wordt soms een observatieschema bijgehouden om de 
uitlokkende factoren van problematisch gedrag te detecteren. Per bewoner is 
er ook een blad voor parameters en observatiebladen. 
Tijdens de maandelijkse teamvergadering worden alle bewoners kort 
besproken. De neerslag hiervan is terug te vinden in de dossiers. Minstens 
éénmaal per jaar wordt elke bewoner grondig besproken volgens Gordons 
gedragspatronen en wordt het zorgplan eventueel bijgestuurd. De afgesproken 
strategie om problematisch gedrag terug te dringen, wordt in een PESDIE-
model gegoten. 
In het logboek worden afspraken maar ook cliëntobservaties genoteerd. Vóór 
de maandelijkse teamvergadering wordt het logboek door de coördinator 
gescreend op te bespreken elementen. 
 
Het rehabilitatiemodel staat centraal in PVT 1. Hier zijn drie leefgroepen 
van 8 bewoners: F (potomanie-problematiek), G (bewoners die naar het 
dagcentrum gaan), H (meest zelfstandige).  
In het actief dossier steken vrijwel enkel observatiebladen. In het passief 
dossier vinden we: identificatiefiche, sociale anamnese, parameterblad, 
levensverhaal, onderzoeksresultaten. 
Ook hier vindt maandelijks een teamvergadering plaats en sinds september 
2009 is men gestart met bewonersbesprekingen.  
 
De bewoners van PVT Rado zijn in drie homogene leefgroepen onderverdeeld op 
basis van zelfstandigheids- en mobiliteitsniveau waarbij leefgroep A de 
grootste bewegingsvrijheid geniet.  
Binnen Rado werkt elke leefgroep gelijkaardig. 
In het dossier vinden we: opnamegegevens, belangrijke afspraken, Gordon-
zorgplan, PESDIE, door de bewoner ondertekend contract “rookbeleid”, dag- 
en nachtobservaties, parameterblad. 
Er is een dag-nachtboek. Zowel de verantwoordelijke dagdienst als 
nachtdienst noteren belangrijke informatie over de bewoners. Eénmaal per 
week schrijft de nachtverantwoordelijke een samenvatting van deze nota’s 
bij op de observatiebladen in het dossier van betrokken bewoner.  
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Op het wekelijks team (1/leefgroep) worden alle bewoners kort overlopen.  
Telkens worden ook 1à2 bewoners grondig besproken zodat elke bewoner 
minstens éénmaal per jaar besproken wordt. 
 
IN Hotel MIN heeft men per bewoner: 
- dossier sociale dienst= deel passief dossier + deel 

sociaal/financieel/administratie 
- luik in de observatiemap: observaties, neerslagen van gesprekken, 

aanduiding van het niveau op de verschillende vaardigheden en de 
voorbije en geplande evaluatiemomenten, zorgplannen, neerslag van de 
bewonersbespreking tijdens de wekelijkse teamvergadering 

- elektronisch dossier: Gordons gezondheidspatronen, zorgplannen 
 
In elke afdeling wordt gewerkt met mentoren, die als vertrouwenspersoon en 
belagenbehartiger van de hem/haar toegewezen bewoners fungeert. Hij/zij is 
voor betrokken bewoner het aanspreekpunt bij uitstek. 
 
Suïcidepreventie 
In het PZ op de campus werden een protocol en een draaiboek 
suïcidepreventie uitgewerkt die nu geïmplementeerd worden. Men plant deze 
visie en instrumenten over te nemen van zodra ze in het PZ goed bevonden 
werden. Bij (ver-)bouwingswerken heeft men uiteraard wel al rekening 
gehouden met de richtlijnen dienaangaande. 
 
Palliatieve zorg 
Binnen het PVT is er een werkgroep palliatieve zorgen PVT opgericht. Hierin 
zetelen de referentieverpleegkundigen palliatieve zorg van campus Rekem en 
campus Lanaken alsook een verzorgende van beide campi. Het ethisch comité 
van het OPZC Rekem keurde de door de werkgroep ontwikkelde procedure en 
bijhorende documenten m.b.t. DNR (Do Not Resuscitate) goed. De werkgroep 
komt om de 2 à 3 maanden samen om casussen te bespreken. Leden van de 
werkgroep kunnen ook tussendoor om advies gevraagd worden.  
 
Dagbesteding/ vrije tijd 
In de werkgroep vrije tijd binnen het OPZC zijn de ergotherapeuten van Rado 
en PVT MG betrokken. Binnen de werkgroep wordt een afdelingsoverschrijdend 
vrijetijdsprogramma opgesteld waaraan zowel patiënten van het PZ als 
cliënten van het PVT op vrijwillige basis kunnen participeren. Deze 
activiteiten gaan vaak door in het “Trefcentrum” op de campus Rekem. De 
activiteitenkalender hangt op de verschillende afdelingen op de campi Rekem 
en Lanaken uit. 
 
Het wekelijks therapieschema van PVT MG hangt uit in de gang. Zowel in de 
voor- als in de namiddag worden activiteiten aangeboden. Het betreft zowel 
individuele als groepsactiviteiten, leefgroepsgerichte en –overschrijdende 
activiteiten. Na elke activiteit wordt op het schema genoteerd welke 
bewoners bereikt werden. De schema’s worden tijdens de maandelijkse 
teamvergadering besproken. Op basis van de bevindingen wordt het nieuwe 
programma samengesteld en zorgt men ervoor dat bewoners die de maand 
voordien wat op hun honger bleven zitten, zeker aan bod komen in de 
toekomst. 
 
Binnen PVT Rado wordt, zeker binnen blok A en B verwacht dat de bewoners 
mee huishoudelijke taken opnemen. Er is een uitgebreid en gevarieerd 
activiteitenaanbod, individueel, leefgroepgericht en 
leefgroepoverschrijdend. Wekelijks gaat men met 14 bewoners naar de manège 
op het OPZC Rekem en wekelijks gaat men met een vijftal bewoners zwemmen. 
Andere activiteiten: ontspanning, gelaatsverzorging, bowlen, uitstap naar 
LORKA (dansgelegenheid) of Maastricht. Vooral bewegingsactiviteiten worden 
hier door de bewoners geapprecieerd (blijkt ook uit het 
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tevredenheidsonderzoek) en dus ook meer aangeboden dan creatieve 
activiteiten. 
 
Hotel MIN 
Wekelijks maken de bewoners met hun mentor een weekplanning op, waarin per 
dagdeel vastgelegd wordt wat de bewoner gaat doen. Afhankelijk van het 
niveau in het groeipad, worden er ook vrije momenten ingelast. De 
medewerkers van dienst beschikken over een globaal overzicht per dag. 
De fitnessruimte is dagelijks vrij toegankelijk tussen 20 en 21 uur. Het is 
de bedoeling dat de bewoners één- à tweemaal “proeven” van het aanbod en 
dat daarna voor hen een aangepast, individueel programma wordt opgemaakt. 
Dit opdat de toestellen goed gebruikt zouden worden om slijtage te beperken 
en lichamelijke letsels te vermijden. 
Een aantal bewoners traint de duiven uit de til in de tuin om ermee te 
kunnen deelnemen aan wedstrijden. 
Voor de broodmaaltijden staan de gasten zelf in. Zij doen hiervoor inkopen 
bij de lokale middenstand. De hoofdmaaltijden worden door een firma uit 
Mortsel geleverd.  
Op dinsdagnamiddag poetst elke bewoner de eigen kamer. 
 
Context/integratie 
Elke afdeling dient jaarlijks minstens één activiteit te organiseren waarop 
familieleden uitgenodigd worden. 
 
Bezoekfaciliteiten variëren per afdeling: 
- PVT MG: familie kan heel de dag op bezoek komen in de leefgroepen, de 

bezoekersruimte of in de gangen waar her en der tafels en stoelen staan. 
- Op PVT1 en Rado zijn de bezoekuren ook vrij en worden bezoekers ook 

toegelaten op de kamers.  
- In Hotel MIN wordt bezoek in principe enkel toegelaten in de leefruimte 

op het gelijkvloers op dinsdag en donderdag van 19 tot 21u. en op 
zaterdag en zondag van 14 tot 17u. Dit heeft te maken met de 
gestructureerde en intensieve dagbehandeling van de bewoners. 

 
Vanuit de vraag van bewoners en familieleden om familie meer te betrekken 
bij de begeleiding, werd in 2008 gestart met de aanwezigheid van 
familieleden op de patiëntenbesprekingen. Dit werd in 2009 als 
verbeterproject verder uitgewerkt. Cliënten zijn (deels) aanwezig op 
besprekingen over hen en kunnen toestemming geven om ook familieleden 
hierop uit te nodigen. De psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker en 
de mentor zijn aanwezig. De neerslag van deze bespreking wordt door de 
psycholoog bijgehouden in haar dossier over de bewoner in kwestie. De 
psychiater kan de familie nog apart zien bv. voor psycho-educatie. 
 
Alhoewel het aantal vrijwilligers over de jaren heen geslonken is, komen er 
bij twintig bewoners op campus Rekem en Lanaken vrijwilligers op bezoek. De  
frequentie varieert en wordt bepaald i.s.m. de bewoners en personeel. Met 
de vrijwilligers wordt een contract opgemaakt met informatie m.b.t. hun 
takenpakket, verzekeringen, geheimhoudingsplicht, onkostenvergoeding. 
Vanuit het OPZC Rekem wordt viermaal per jaar een activiteit voor de 
vrijwilligers georganiseerd. Voor het doelpubliek van Hotel Min is het veel 
moeilijker om bezoek- of taakvrijwilligers te vinden. Momenteel zijn er 
geen vrijwilligers in die werking betrokken. 
 
Voor de verhuis naar het PVT Rado is sinds april 2007, is veel tijd en 
energie geïnvesteerd in het informeren van de buurt. Buurtbewoners worden 
uitgenodigd op de jaarlijkse barbecue en het PVT tracht aanwezig te zijn op 
braderieën en kerstmarkten in de gemeente. 
De gemeentelijke bibliotheek is op de campus gelegen. 
Nabij het PVT is een gemeentelijk activiteitencentrum. In overleg met het 
centrum is daar nu twee woensdagnamiddagen per maand “cafetaria”. Immers, 
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voor de bewoners van het PVT is een cafébezoek vaak te duur en het 
Trefcentrum op de campus van OPZC is moeilijk te bereiken (6 km verderop, 
geen goede busverbinding). Enkele bewoners nemen ook deel aan de andere 
activiteiten die het centrum aanbiedt. 
Enkele bewoners nemen 12 à 13 keer per jaar deel aan de wandelingen van de 
wandelclub Psylos. 
Op de afdeling wordt jaarlijks een dienst ter nagedachtenis van overleden 
bewoners, familieleden en medewerkers georganiseerd. 
 
Op loopafstand van Hotel MIN, in de Erwtenstraat is het ontmoetings- en 
activiteitencentrum Het Lokaal voor bewoners van PVT en IBW MIN. Hiervoor 
worden vier medewerkers vanuit het PVT en twee vanuit het IBW 
gedetachteerd. 
Totnogtoe gingen er geen bewoners naar het naastgelegen wijkcentrum. Er 
werden gesprekken gevoerd met medewerkers van het centrum en nu zijn er 
twee activiteiten (spelnamiddag en breien voor mannen) die expliciet ook 
aan de bewoners van het PVT bekend gemaakt zullen worden.  
 
Vrijheidsbeperking 
In PVT Rado en Hotel MIN heerst een fixatiearm beleid. Er is geen 
fixatiemateriaal aanwezig.  
 
Op de campus Rekem maakt men wel gebruik van fixatiemateriaal en de “time-
out” ruimte. Hiervoor werd een procedure met bijhorende documenten 
ontwikkeld. 
Het terugbrengen van het aantal fixaties en afzonderingen was een 
verbeterproject binnen PVT MG. Uit de balanced scorecards blijkt geen 
significante daling, maar de 18% zou nu nog enkel betrekking hebben op het 
gebruik van fixatiemateriaal ’s nachts, vaak op verzoek van de betrokken 
bewoners vanuit het standpunt van valpreventie. Het gebruik van 
fixatiemateriaal doorheen de dag zou wel spectaculair gedaald zijn. 
 
Beoordeling: 
Sterke punten: 
- Zowel binnen PVT 1, Rado als Hotel MIN worden bewonersgebonden gegevens 

niet in het logboek, maar onmiddellijk in de betrokken dossiers 
genoteerd. In het logboek wordt enkel de naam van de bewoner geschreven. 

- De medische dossiers zijn ter inzage van het begeleidend personeel. 
- Binnen PVT MG wordt de deelname van bewoners aan activiteiten 

geregistreerd en geëvalueerd om de activiteitenkalenders op te maken. Op 
die manier tracht men activiteiten te programmeren zodat elke bewoner 
voldoende bereikt wordt.  
 

Tekortkomingen: 
- In de actieve bewonersdossiers op PVT MG steken documenten die niet meer 

van toepassing zijn (bv. formulier dwangmiddelen-gebruik “dwangbuis”, 
PESDIE voor bepaald probleemgedrag). Er kan tevens onvoldoende 
aangetoond worden wanneer, waarom en door wie beslist werd dat deze 
documenten voor betrokken bewoner niet meer gebruikt moeten worden. 

- De verslagen van de bewonersbesprekingen op PVT 1 waren ter beschikking 
maar nog niet aan de actieve dossiers toegevoegd. 

- Uit de dossiers van Hotel MIN blijkt onvoldoende wanneer zorgplannen 
opgemaakt, besproken, geëvalueerd en bijgestuurd worden. 

- De procedure inzake fixatie/time-out is onvoldoende uitgeschreven. Er is 
niet bepaald dat fixatie een B1-handeling is en dus enkel door als 
dusdanig gekwalificeerd personeel uitgevoerd mag worden. Gebruikte 
fixatiematerialen en chemische fixatie zijn niet vernoemd. Het is niet 
duidelijk wat er met de ingevulde SOAS- en time out/fixatieformulieren 
dient te gebeuren (toevoegen aan bewonersdossier, doorsturen aan de 
kwaliteitscoördinator teneinde een globale registratie, analyse en 
bijsturing mogelijk te maken).  
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- Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat fixatie geen efficiënt middel 
is in de preventie van vallen en dat de kans op ernstige letsels groter 
is bij valincidenten met fixatie. Verder moet men de noodzaak aan 
fixatie afwegen tegen de nadelen (gezondheidsrisico’s) van 
immobilisatie. Om deze redenen zijn valrisico of fixatie op vraag van de 
bewoner geen valabele indicaties voor fixatie, maar dient men zich te 
focussen op preventie bij valproblematiek (bv. screening valrisico, 
mobilisatie met ondersteuning, krachttraininG, evenwichtsoefeningen, 
gebruik van hulpmiddelen,…). Deze kennis en visie dient ook met bewoners 
gedeeld te worden. 

- Op het time-out/fixatieformulier ontbreken enkele items: gebruikt 
materiaal, bespreking in team, bespreking met patiënt en/of familie, de 
regelmatige evaluatie van de genomen beslissing, verhoogd toezicht, 
maatregelen die genomen worden ter preventie van lichamelijke letsels. 

- Er is een formulier dwangmiddelen-gebruik, maar het gebruik hiervan 
wie, wanneer, hoe, wat, waarom,…) is niet uitgeschreven. Er is ruimte 
voorzien voor de handtekening van de psychiater maar deze ontbrak op de 
nagekeken documenten. 

- Binnen PVT Rado noteren maatschappelijk werkers, kinesisten en 
ergotherapeuten niet in de bewonersdossiers zodat er nog geen sprake is 
van een multidisciplinair geïntegreerd dossier. 
 

Aanbevelingen: 
- Om het gebruik van fixatiemateriaal meer gedetailleerd te registreren. 
- Om ook m.b.t. euthanasie een procedure te ontwikkelen. 
- Om documenten/formulieren/zorgplannen te dateren om de 

actualiteitswaarde ervan te allen tijde te kunnen inschatten. 
- Om de openingsuren van de fitnessruimte in Hotel MIN te evalueren zodat 

dit lokaal –indien dit zinvol lijkt binnen een individueel 
hulpverleningstraject- meer gebruikt kan worden. 

- De “time-out” ruimte is eigenlijk een afzonderingslokaal aangezien bij 
opname van een bewoner in deze kamer, de deur gesloten wordt. 
Aanbeveling om correcte terminologie te gebruiken. 

 
 
Ontslag en nazorg 
Vaststellingen: 
PVT campus Rekem 
- aantal ontslagen: 0 
- aantal overlijdens: 3 (PVT MG) 
- aantal ontvluchtingen: 0 

 
Rado 
- aantal ontslagen: 3 
- bestemming na ontslag: IBW (1), familie (2) 
- aantal ontvluchtingen: 0 

 
Hotel MIN 
- aantal ontslagen: 8 
- bestemming na ontslag: IBW  
- aantal overlijdens: 0 
- aantal ontvluchtingen: 2 

 
 
KLACHTEN EN INSPRAAK 
 
Vaststellingen: 
Bewonersvergadering 
Op het PVT MG is er –omwille van de beperkte verbale mogelijkheden van de 
bewoners- in geen enkele leefgroep een bewonersvergadering. 
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Maandelijks is er op PVT 1 een vergadering waarop alle bewoners via 
affiches (er hing er nog één uit)en het activiteitenschema uitgenodigd 
worden. Elk personeelslid krijgt het verslag. Belangrijke zaken worden 
tijdens de teamvergadering besproken. 
 
Op Rado is er op elke afdeling tweemaal per maand een bewonersvergadering. 
In blok A en B is dit telkens voor een andere groep bewoners, in blok C is 
dit steeds voor alle bewoners. Inhoud: evaluatie activiteiten en 
voorstelling toekomstig activiteitenaanbod, informatie vanuit het team, 
bepaald thema, rondvraag. Het verslag wordt uitgeprint en een tijdje in de 
living ter inzage gelegd. Er konden voorbeelden gegeven worden van zaken 
die bijgestuurd waren n.a.v. opmerkingen, geformuleerd tijdens de 
bewonersvergaderingen.  
 
Tweewekelijks is op woensdag van 18u.30 tot 19u. een bewonersvergadering in 
Hotel MIN. Deelname is verplicht en de vergadering wordt voorgezeten door 
de coördinator. Inhoud: taakverdeling, info vanuit het team, activiteiten, 
rondvraag bij de bewoners. Aan de bewoners wordt veel inspraak gegund bv. 
inzake sanctiebeleid, onderhoudsploeg gemeenschappelijke ruimte. De 
neerslag van de vergadering wordt opgenomen in de wekelijkse nieuwsbrief, 
alsook reeds de antwoorden van het team.  
 
Bewonersvertegenwoordiger 
Momenteel is er geen vertegenwoordiger van de bewoners. Men is zoekende 
naar kandidaten die de hele PVT-populatie (divers qua problematieken en 
lokaties)kan/wil vertegenwoordigen. 
 
Klachtenprocedure 
Afgelopen twee jaren heeft men geen klachten meer ontvangen die volgens 
deze procedure behandeld dienden te worden. 
 
Ombudspersooon 
In de onthaalbrochures van de verschillende afdelingen (behalve in deze van 
Hotel MIN) zijn de naam, functie en de contactgegevens van de externe 
ombudsvrouw vermeld. 
 
Op alle afdelingen –m.u.v. Hotel MIN- hangt een affiche met foto en 
contactgegevens van de ombudsvrouw uit. 
 
Zij maakt jaarlijks een verslag op, maar voor heel het OPZC. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Reeds een zevental jaren wordt er jaarlijks bij de bewoners van PVT 1 en 
Rado een tevredenheidsonderzoek georganiseerd. Ze worden in het eerste 
kwartaal van een nieuw jaar a.d.h.v. een gestandaardiseerde vragenlijst 
bevraagd over het voorbije jaar. De bewoners kunnen de vragenlijst 
zelfstandig invullen of zich laten assisteren door iemand van de sociale 
dienst. In 2009 (resultaten over 2008) was er een responsgraad van 88%. 
Uit de top 5 blijkt zowel op PVT 1 als Rado een grote tevredenheid over de 
manier waarop de verjaardagen worden gevierd en de mentor.  
In PVT 1 is men –in tegenstelling tot Rado- tevreden over de psychiater. 
Het rookbeleid en het middagmaal scoorden in beide afdelingen zwak. In PVT 
1 is ondertussen een rookruimte ingericht en voor Rado loopt een 
aanbesteding om een overdekt terras te installeren. M.b.t. de warme 
maaltijd was er ook binnen het PZ een grote ontevredenheid. Een externe 
firma kwam de werking van de keuken doorlichten en gaf advies m.b.t. 
materiaal en technieken. 
De resultaten worden steeds teruggekoppeld op de bewonersvergaderingen. 
 
Voor de bewoners van PVT MG werd lange tijd gezocht naar een aangepast 
instrument, maar dit werd niet gevonden. Er is ook geëxperimenteerd met de 
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bevraging van familieleden/vrijwilligers maar de respons was praktisch 
nihil. De laatste jaren is er dan ook geen tevredenheidsbevraging meer bij 
de personen met een mentale handicap. 
 
De vragenlijst voor de bewoners van Hotel MIN wijkt af van deze van de 
andere afdelingen. Men koos hier voor een heel korte vragenlijst die 
tweemaal per jaar door de bewoners wordt ingevuld. De laagste score werd 
gegeven aan de ruimten van het activiteitencentrum ‘t Lokaal. Dit is 
volgens gesprekspartners terecht. Deze ruimten zijn immers te klein en niet 
aangepast voor de bestemming. Men is op zoek naar een ander, betaalbaar 
alternatief in de buurt. 
 
De groeipadwerking en de bewonersvergadering scoorden tijdens de laatste 
bevragingen hoger. De groeipaden worden door de bewoners als motiverend 
beschouwd. Het feit dat er nu op bewonersvergaderingen ook informatie 
vanuit het team gegeven wordt en dat bewoners echt inspraak krijgen in 
bepaalde thema’s leidde tot grotere tevredenheid. 
 
Beoordeling: 
Sterk punt: 
Binnen Rado en Hotel MIN streeft men naar maximale inspraak van de bewoners 
en dit zowel in de individuele hulpverlening als in de werking. 
 
Non-conformiteit: 
Er zetelt geen vertegenwoordiger van de bewoners in een beheersorgaan. 
 
Tekortkomingen: 
- In de onthaalbrochures van de campi Rekem en Lanaken wordt gesteld dat 

iedereen mondeling of schriftelijk een klacht kan indienen en wordt de 
definitie van een klacht gegeven, maar er is niet vermeld tot wie men 
zich kan richten en welke procedure geldig is.  

- In de klachtenprocedure is geen termijn bepaald binnen dewelke de 
voorziening zich engageert om de klachtindiener feedback te geven.  

- Binnen Hotel MIN worden noch de klachtenprocedure, noch de functie en 
contactgegevens van de ombudspersoon bekend gemaakt aan de bewoners. 

 
Aanbeveling: 
- Om de mogelijkheid te bespreken met de externe ombudsvrouw om de 

herkomst van klachten (PVT-bewoners versus PZ-patiënten) in de 
jaarverslagen weer te geven. 

- Op de documenten van de verwerking van de tevredenheidsonderzoeken 
worden de resultaten enkel cijfermatig weergegeven. Aanbeveling om deze 
ook inhoudelijk te documenteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACTURATIE EN GELDBEHEER  
 
Vaststellingen d.d. 27/10/2009 door toezichtscommissie PVT:  
 
 
 PVT MG PVT 1 Rado A Rado B Rado C MIN Totaal 
Lastgeving 
 

  1 3   10 14 
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Voorlopige 
bewindvoering 

41 19 11 17 16 2 106 

Voogd 
(verlengd 
minderjarigen) 

14      14 

Voogd + 
financieel 
beheerder 

1      1 

OCMW-
budgetbeheer 

  3 1   4 

Familie zonder 
vonnis 

 3 1 1 3  8 

Zelf (m.b.v. 
SD) 

 1 2 1 1 2 7 

Andere*      4 4 
 
De “lastgeving” wordt toevertrouwd aan de VZW beheer patiëntengoederen, 
samengesteld uit o.a. personeelsleden en vertegenwoordigers van Similes. 
Andere: de gelden worden beheerd door IBW MIN omdat deze bewoners door die 
dienst begeleid werden, maar tijdelijk terug in het PVT werden opgenomen. 
 
Het wettelijk bepaald zakgeld van 170,86€ wordt gewaarborgd. 
 
 
REGISTRATIE EN EVALUATIE VAN DE WERKING 
 
Vaststellingen: 
Sinds juni 2009 werd binnen het PVT op proef gewerkt met Balanced 
Scorecards die indicatoren bevatten die door de personeelsleden van de 
verschillende afdelingen belangrijk geacht worden i.f.v. kwaliteitsvolle 
zorg.  
Deze kaarten hebben een functie in het zichtbaar en bespreekbaar maken van 
de hulp- en dienstverlening. 
Vanaf 2010 zullen deze kwaliteitskaarten een vast onderdeel van de werking 
uitmaken. Maandelijks zullen de kaarten van de verschillende afdelingen 
binnen de staf bewonerszorg worden besproken. Daarna zullen alle betrokken 
teams hierover feedback ontvangen.  
 
Systematisch worden agressie-incidenten geregistreerd op een SOAS-
vragenlijst (Staff Observation Agression Scale), die aan de 
kwaliteitscoördinator binnen het OPZC overgemaakt worden. Twee- à 
driemaandelijks ontvangt XXX feedback over deze gegevens en kan hij –indien 
nodig- preventieve, structurele maatregelen nemen. 
 
Er is ook een FONA-registratie met maandelijkse feedback. 
 
Binnen het OPZC is recent gekozen voor het zelfevaluatiemodel Kwadrant 
Kompas, maar het werken met dit model is nog niet geïmplementeerd in de 
werking. 
 
 
 
 
 
XXX 
Inspecteur 
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