
 

Geel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adresKoning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brusseltelefoon02 553 34 34fax02 553 34 35mailcontact@zorginspectie.bewebwww.zorginspectie.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectieverslag 
PVT Salto 

mailto:35mailcontact@zorginspectie.bewebwww.zorginspectie.be


Inhoud 
1 Inleiding ...................................................................................................................... 3 

1.1 Toepassingsgebieden .................................................................................................. 3 
1.2 Leeswijzer .................................................................................................................... 3 
1.2.1 Algemene vaststellingen .............................................................................................. 3 
1.2.2 Sterke punten ............................................................................................................... 3 
1.2.3 Non-conformiteiten ....................................................................................................... 3 
1.2.4 Tekortkomingen ........................................................................................................... 3 
1.2.5 Aanbevelingen ............................................................................................................. 3 
1.3 Inspectie ....................................................................................................................... 5 
1.4 Identificatie van de voorziening .................................................................................... 5 

2 Administratieve gegevens......................................................................................... 6 

2.1 Laatste erkenningen ..................................................................................................... 6 

3 Organisatie ................................................................................................................. 7 

3.1 Algemeen ..................................................................................................................... 7 
3.2 Respect voor de persoonlijke levenssfeer ................................................................... 9 
3.3 Personeel ................................................................................................................... 10 
3.4 Permanentie en urgentie ............................................................................................ 14 
3.5 Interne communicatiekanalen .................................................................................... 15 
3.6 Doelgroep en doelstellingen....................................................................................... 21 

4 Infrastructuur/ Bereikbaarheid/ Veiligheid ............................................................ 25 

4.1 Infrastructuur .............................................................................................................. 25 
4.2 Bereikbaarheid ........................................................................................................... 25 
4.3 Veiligheid .................................................................................................................... 25 

5 Leefklimaat en uitrusting......................................................................................... 28 

6 Informatieverstrekking ............................................................................................ 29 

7 Hulp- en dienstverlening ........................................................................................ 30 

7.1 Onthaal en opname .................................................................................................... 30 
7.2 Begeleiding, verzorging en verpleging ....................................................................... 31 
7.3 Ontslag en nazorg ...................................................................................................... 35 

8 Klachten en inspraak ............................................................................................... 37 

9 Facturatie en geldbeheer......................................................................................... 38 

10 Registratie en evaluatie van de werking ................................................................ 39 

2 
Inspectieverslag PVT Salto (13 december 2012) - Geel (009) 

 



1 Inleiding 

1.1 Toepassingsgebieden 
 

Kwaliteit van zorg. 
 

Toetsing van de federale erkenningsnormen. 
 
1.2 Leeswijzer 
De opdracht van Zorginspectie bestaat erin om ten behoeve van het Agentschap Zorg en Gezondheid 
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: 

 
1.2.1 Algemene vaststellingen 

Deze elementen scoren niet negatief en niet positief. Ze worden beschouwd als nuttige 
achtergrondinformatie. 

 
1.2.2 Sterke punten 

Dit zijn punten die door de inspecteur als een meerwaarde voor het psychiatrisch verzorgingstehuis 
worden beschouwd. Het minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde aanzien. 

 
1.2.3 Non-conformiteiten 

Dit zijn de elementen die 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. 

 
1.2.4 Tekortkomingen 

Hier gaat het om aspecten waarvoor het psychiatrisch verzorgingstehuis onvoldoende scoort, maar 
waarvoor geen wettelijke basis kan worden gevonden in de 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. 

 
 
 

1.2.5 Aanbevelingen 

De inspecteur kan ook aanbevelingen doen, namelijk adviezen (niet dwingend en niet gebonden aan 
normering) ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

3 
Inspectieverslag PVT Salto (13 december 2012) - Geel (009) 

 



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 voorziening gevolg moet gegeven hebben aan de opmerkingen. Indien er 
geen termijn aan gekoppeld werd, dient de non-conformiteit weggewerkt te worden tegen het 
volgende inspectiebezoek. 

 
Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds het voorwerp uitmaken van een opvolging. 
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1.3 Inspectie 
Situering van het inspectiebezoek: 

 
Op 28/06/2012 diende PVT Salto een aanvraag in tot verlenging van erkenning voor 75 PVT- 
bedden vanaf 01/01/2013, waarvan 30 bedden met een specifieke erkenning voor de opvang 
van mentaal gehandicapten in PVT-definitief. 

 
Opdrachtnummer d.d. 0-2012-MAPU-0425. 

 
Op donderdag 13 december 2012 werd van 9u tot 16u een aangekondigd inspectiebezoek gebracht. 

Volgende personen namen deel aan de gesprekken: 

XXXX, coördinator 
 

XXXX, verantwoordelijk psychiater PVT  

XXXX, verpleegkundige 

XXXX, teamcoördinator  

XXXX, teamcoördinator 

 
 

1.4 Identificatie van de voorziening 
 
 

Contactgegevens 
 
 
 

Naam: PVT Salto 

Adres: Stelenseweg 19 

Gemeente: 2440 Geel 

 
 
Telefoon: 

014 579 076 coördinator PVT Salto 
 
014 579 075 PVT Salto 1 

 
014 579 256 PVT Salto 2 

Fax: 014 579 077 

E-mail: XXXX 

 
Website: 

http://www.opzgeel.be/nl/rehabilitatie/htm/PVT.asp 
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Organogram 
 
 
 

Voorzitter Raad van Bestuur: XXXX 

Coördinator: XXXX 

Psychiater: XXXX 

 
 

2 Administratieve gegevens 
 

2.1 Laatste erkenningen 

• Op 28/06/2012 dient het PVT Salto in Geel een aanvraag tot verlenging van erkenning in voor 75 
bedden PVT met erkenningsnummer 009 vanaf 01/01/2013, waarvan 

1. Op campus Salto 1, 30 PVT-bedden met definitief karakter vanaf 01/01/2007 tot en 
met 31/12/2012, waarvan 30 bedden met een specifieke erkenning voor de opvang 
van mentaal gehandicapten in PVT-definitief. 

2. Op campus Salto 2, 30 PVT-bedden met een definitief karakter vanaf 01/01/2007 tot 
en met 31/12/2012. 

3. Eveneens op campus Salto 2, 15 PVT-bedden met definitief karakter vanaf 
01/05/2011 tot en met 31/12/2012. 
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3 Organisatie 

3.1 Algemeen 
Vaststellingen 

 
• De organisatiestructuur van het PVT is onderdeel van het organogram van het OPZ (Openbaar 

Psychiatrisch Zorgcentrum) Geel. 
 
• Het PVT Salto heeft een samenwerkingsovereenkomst met OPZ Geel. 

Het PVT is een aparte entiteit van het OPZ Geel. In het organogram ressorteert het PVT 
rechtstreeks onder de administrateurgeneraal. 
Het Beheerscomité PVT rapporteert aan de Raad van Bestuur van het OPZ. 
De hoofdgeneesheer en de directeur patiëntenzorg van het OPZ nemen deel aan het 
Beheerscomité PVT en garanderen daardoor de afstemming tussen het OPZ en het PVT. 

 
Het beheerscomité is belast met het dagelijks beheer van het PVT. Om een uniforme werking te 
verzekeren, verricht het comité zijn taken in nauwe samenwerking met het directiecomité van het 
OPZ Geel. 
Op vlak van marketing, kwaliteitsbewaking en personeelsbeleid blijft de bevoegdheid bij het 
Directiecomité en de Directieraad van het OPZ. 

 
Het beheerscomité PVT staat in voor: 
- toezicht op de bezettingsgraad van bewoners 
- de inzet van personeel, volgens de wettelijke norm 
- de financiële opvolging 
- de opvolging van de wetgeving rond het PVT 
- het werken volgens de rehabilitatievisie en de strategiebepaling. 

Het Beheerscomité PVT komt 4 x per jaar samen. 

In het Beheerscomité zetelen twee vertegenwoordigers van de bewoners. Vragen, suggesties en 
bedenkingen van de bewoners zijn een vast agendapunt. 

 
Het Beheerscomité PVT bestaat uit: 

1. afdelingshoofd divisies Jongeren en Rehabilitatie OPZ Geel, voorzitter; 
2. coördinator PVT Salto, secretaris; 
3. 2 vertegenwoordigers van de bewoners; 
4. teamcoördinator PVT Salto 1; 
5. teamcoördinator PVT Salto 2; 
6. psychiater PVT Salto, hoofdgeneesheer OPZ Geel; 
7. directeur patiëntenzorg OPZ Geel; 
8. wetenschappelijk medewerkster, Lucas KU Leuven; 
9. orthopedagoge OC St. Ferdinand, Lummen. 

 
• Het OPZC stelt goederen ter beschikking en levert diensten aan het PVT. Deze worden zoveel 

mogelijk rechtstreeks aan het PVT gefactureerd. De goederen en diensten zijn duidelijk 
omschreven in de samenwerkingsovereenkomst. 
In de samenwerkingsovereenkomst wordt duidelijk gesteld dat het OPZ zich er toe verbindt de 
eigenheid van het PVT te respecteren. De afspraken die geformuleerd zijn in deze 
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samenwerkingsovereenkomst worden nageleefd. 
 
• Het PVT Salto participeert in het ‘Netwerk GGZ Kempen’. 

Dit is een formele netwerkingsovereenkomst tussen de GGZ-voorzieningen in het arrondissement 
Turnhout, bestaande uit: 
OPZ Geel, 
CGG Kempen, 
PAAZ Turnhout, 
IBW Kempen vzw en 
PVT Salto. 
De netwerkovereenkomst heeft tot doel de expliciete verbintenis van het netwerk om binnen de 
beschikbare middelen/erkenningen de zorgcontinuïteit voor zorgvragers te garanderen ongeacht 
hun verblijfplaats binnen het werkingsgebied van het netwerk, met prioritaire inachtname van het 
subsidiariteitsbeginsel. 
De netwerkovereenkomst werd tussen de genoemde partijen gesloten op 19 maart 2012 en loopt 
van 1 april 2012 tot en met 30 juni 2014. 
De vacature van netwerkcoördinator raakte niet ingevuld. 
De coördinator van PVT Salto heeft deze taak voor 0,5 VTE op zich genomen van 01/07/2011 tot 
en met 01/04/2012, naast haar functie als coördinator PVT Salto.‘Het netwerk GGZ Kempen’ 
organiseert per 14 dagen een coördinatiecomité (=stuurgroep), hierin zetelt de coördinator van het 
PVT Salto. 
Een aantal keer per jaar is er een informeel overleg tussen de PVT’s van de provincie Antwerpen, 
zowel tussen de coördinatoren als tussen de medewerkers. 
Samenwerken met woonzorgcentra gebeurt eerder ad hoc en op maat van de bewoner. 

 
• Elke bewoner kiest zijn huisarts waardoor er heel wat verschillende huisartsen over de vloer 

komen in het PVT Salto. Om de rapportage van deze consulten te stroomlijnen organiseerde het 
PVT een vormingsavond voor de huisartsenkring uit de regio over “hoe werken met het elek- 
tronisch patiëntendossier”. 

 
Aanbeveling 

 
• Via de website van het OPZC Geel duidelijk stellen dat het PVT Salto een aparte entiteit is. Het 

organogram op de website geeft nog niet aan dat het PVT Salto een aparte entiteit is. 
Intern en op het intranet van de voorziening is er een nieuw organogram in gebruik, maar dit dient 
nog gecommuniceerd te worden naar externen. 
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3.2 Respect voor de persoonlijke levenssfeer 
Vaststellingen 

 
• Er is een reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor wat betreft de 

verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de medische gegevens. 
Het identificatienummer bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 
00269719. Deze informatie is opgenomen in de onthaalbrochure die elke bewoner ontvangt bij de 
start van zijn/haar verblijf. 

 
• In de onthaalbrochure is er een luik waarin wordt uitgelegd dat de bewoner recht heeft op inzage 

en correctie van de door het PVT Salto bewaarde gegevens. De onthaalbrochure vermeldt de 
verwijzingsmogelijkheden hieromtrent; ook de keuzevrijheid van de huisarts komt hier aan bod. 

 
• Bezoekers zijn welkom van 10u tot 20u. Het bezoek kan op de leefeenheid komen, maar mag niet 

storend zijn voor medebewoners. 
 
• Elke bewonerskamer in PVT 1 en PVT 2 c heeft een kamer waarin zich een inkijkluik bevindt. De 

bewoners hebben langs de binnenkant van dit luik een afrolgordijn dat ze kunnen hanteren in 
functie van hun behoefte aan privacy. 

 
Sterk punt 

 
• In het begin van zijn/haar verblijf in het PVT kan de bewoner een formulier invullen (wordt 

overhandigd bij opname) waarop de bewoner vrijblijvend zijn keuze in verband met religieuze of 
morele bijstand kenbaar kan maken. De bewoner kan dit formulier in een gesloten enveloppe 
laten bezorgen aan de patiëntenadministratie. 
Voor een gesprek rond zingeving en levensvragen kan beroep gedaan worden op een 
stafmedewerker patiëntenzorg met aandachtsgebied zingeving. 
Deze stafmedewerker organiseert 2x per jaar een stiltewandeling, voorzien van 
bezinningsmomenten. Aan deze wandelingen kunnen zowel personeel als bewoners deelnemen. 

 
• De personeelsequipe stelt zich open op en heeft respect voor relaties tussen bewoners. Zo zijn er 

in PVT Salto 1 b 2 koppels die dezelfde kamer delen. 
 
• Een van de taken van de nachtdienst is toeren. Sommige bewoners willen niet dat er ’s nachts 

begeleiding op de kamer komt. De nachtdienst heeft respect voor de privacy en doet dit ook niet, 
tenzij er aanleidingen zijn om dit wel te doen, maar dan wordt dit met de bewoner in kwestie 
besproken. De mentor (individuele begeleider van de bewoner) en de bewoner zoeken samen 
naar een consensus die aanvaardbaar is voor de bewoner en de mentor. 

 
Non-conformiteit 

 
• In het reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is geen verantwoordelijke 

geneesheer en veiligheidsconsulent aangeduid. 
 

Aanbeveling 
 
• Bewoners formeel op de hoogte brengen over het bestaan en gebruik van lopers en duplicaten 

van sleutels van brievenbussen en lockers. 
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3.3 Personeel 
Vaststellingen 

Psychiater: 

Naam: XXXX 
 

Riziv-nummer: XXXX 

Contractuele arbeidstijd: XXXX 

De psychiater is verantwoordelijk voor het opnamebeleid, het overleg met het medisch korps van het 
PVT en externe behandelende geneesheren van de bewoners, de interventiescenario’s in geval van 
crisis, het medisch dossier, de coördinatie van medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar 
opleveren voor de bewoners of het personeel, en het opstellen en gebruiken van een 
geneesmiddelenformularium. 
De psychiater geeft geen constante bijscholing. Op een werkvergadering wordt er ad hoc een thema 
besproken dat leeft in de groep, bijvoorbeeld het omgaan met een bewoner met een 
persoonlijkheidsstoornis die voortdurend concrete en gruwelijke doodswensen uit. De psychiater trekt 
twee voormiddagen per week uit voor consulten voor de bewoners. Hij doet deze consulten samen 
met de teamcoördinator of de aanwezige verpleegkundige. 

 
Coördinator: 

 
Naam: XXXX 

 
Kwalificatie: master in de Pedagogische Wetenschappen 

Reële arbeidstijd: XXXX 

De coördinator PVT stuurt het PVT als een autonome organisatie met een eigen beheerscomité: 
 

1. Bouwt het PVT uit volgens het KB van 10 juli 1990 en de nationale overeenkomst met het 
RIZIV. 

2. Bewaakt de kwaliteitsvolle zorg, die geleverd wordt aan de bewoners en geeft leiding aan de 
teamcoördinatoren. 

3. De functie-invulling richt zich naar algemene beleidsvoering, expertiseontwikkeling, 
zorginhoudelijke aansturing, personeelsbeleid en middelenbeheer op het niveau van het PVT 
als geheel. 

 
De taken en het aantal uren van de psychiater en coördinator zijn geformaliseerd in een 
functieomschrijving en vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. 

 
Teamcoördinatoren: 
Teamcoördinatoren geven leiding aan de respectievelijke teams van medewerkers, van eenzelfde of 
van verschillende disciplines, en zijn hiervan eerste evaluator. 
De functie-invulling richt zich naar: 

 
1. zorginhoudelijke aansturing, 
2. personeelsbeleid, 
3. faciliterend management, 
4. middelenbeheer, 
5. permanentieregeling op teamniveau. 
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Naam: XXXX, teamcoördinator PVT Salto 1 

Kwalificatie: master medisch-sociale wetenschappen 

Arbeidstijd: XXXX 

Naam:XXXX, teamcoördinator PVT Salto 2 

Kwalificatie: bachelor psychiatrisch verpleegkundige + kaderopleiding 

Arbeidstijd: XXXX 

De multidisciplinariteit van het team beperkt zich tot: 
 

1. verpleegkundigen; 
2. bachelors orthopedagogie met attest zorgkundige; 
3. zorgkundigen; 
4. maatschappelijk werkers. 

 
Twee bachelors in de orthopedagogie zijn aangesteld als verantwoordelijke dagbesteding; een 
medewerker voor PVT 1 en een medewerker voor PVT 2. 
Elke verantwoordelijke dagbesteding wordt ondersteund door een werkgroepje van enkele teamleden. 
Deze twee ‘verantwoordelijken dagbesteding’ zorgen voor een intern en een extern aanbod aan 
activiteiten. Ze worden tewerkgesteld in dagdienst, indien nodig kunnen zij ook ingeschakeld worden 
in de 24 uren continuïteit. 

 
Binnen de personeelsequipe van PVT Salto wordt ook gewerkt met referentiepersonen, nl.: 

Voor PVT 1: 

 EPD 
 Suïcide 
 Agressie 

Voor PVT 2: 

 EPD 
 Suïcide 
 Metabool syndroom 
 Agressie 

 
 
 

Bij langdurige ziekte probeert het PVT Salto zo vlug mogelijk vervanging te voorzien; meestal wordt de 
periode vooraleer er iemand aangeworven wordt overbrugd door iemand van de mobiele equipe van 
het psychiatrisch ziekenhuis. 
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Overig personeel: 
 

Kwalificaties Begeleidend 
personeel (aantal 
koppen) 

Arbeidstijd (VTE) 

Master pedagogische wetenschappen 1 1 

Master verpleegwetenschappen 1 1 

Bachelor Psychiatrisch Verpleegkundige 2 2 

Bachelor Ziekenhuis verpleegkundige 4 3,3 

Bachelor Sociaal verpleegkundige 4 3,3 

Bachelor Orthopedagogie 3 3 

Gegradueerde Ziekenhuisverpleegkundige 3 2,8 

Gegradueerde Psychiatrisch verpleegkundige 8 6,8 

Verpleegassistent 1 1 

Zorgkundigen 3 2 

Maatschappelijk Assistent 2 1,1 

Ergotherapeut 0 0 

Kinesist 0 0 

TOTAAL 32 27,3 

Aanvullend Personeel   

Sociale Maribel 2 2 

IBF 3 2,5 

Startbaan: opvoedster, bijzondere 
jeugdzorg 

1 0,8 

TOTAAL 38 32,6 

 
 

Opmerkingen: 
 

1 bachelor psychiatrisch verpleegkundige is langdurig ziek. 
 

0,5 gegradueerde psychiatrisch verpleegkundige is langdurig ziek. 

1 zorgkundige is langdurig ziek. 

1 gegradueerde psychiatrisch verpleegkundige komt in dienst op 7 januari 2013. 
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2 verpleegkundigen met een contract Sociale Maribel krijgen vanaf 1 februari 2013 een contract van 
onbepaalde duur. Het betreft een bachelor ziekenhuis verpleegkundige en een gegradueerde 
ziekenhuisverpleegkundige. 

 
Op 01/01/2013 komt een zwangere verpleegkundige van het psychiatrisch ziekenhuis in het PVT 
Salto werken, na dat deze verpleegkundige in zwangerschapsverlof is zal ze vervangen worden door 
een medewerker van de mobiele equipe van het psychiatrisch ziekenhuis. 

 
Deskundigheid: 

 
• Het PVT Salto kan een uitgebreid overzicht van gevolgde vormingen in 2011 voorleggen. Voor 

vorming wordt beroep gedaan op OPZ Geel; dit wordt eveneens vermeld in de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het PVT Salto en OPZ Geel. 
Jaarlijks wordt vanuit de divisie rehabilitatie van het OPZ Geel een vormingsbeleid uitgestippeld, 
rekening houdend met noden van het moment. 
Het vormingsbeleid is transparant en uitgeschreven in een document. 
Enkele interne opleidingen zijn verplicht, en kunnen gevolgd worden in het OPZ. Externe 
opleidingen kunnen gevolgd worden indien relevant. 

 
• Evaluatiegesprekken vinden per 2 jaar plaats voor elke werknemer naar analogie met het 

evaluatiesysteem van de Vlaamse overheid. Functioneringsgesprekken gebeuren jaarlijks. 
 
• Op de personeelsdienst van het OPZ worden de ziekteverzuimcijfers continu gevolgd. Indien een 

werknemer meer dan 5 keer per jaar en/of meer dan 15 kalenderdagen per jaar ziek is volgt er 
een gesprek op de personeelsdienst. 
Ook wanneer een werknemer langdurig ziek geweest is en terug start wordt er een gesprek 
georganiseerd op de personeelsdienst. 
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3.4 Permanentie en urgentie 
Vaststellingen 

 
• De onthaalbrochure vermeldt dat de begeleiding van het PVT Salto zich enkel toegang tot de 

kamer van een bewoner kan verlenen in noodgevallen. 
 
• De afspraken m.b.t. de nachtdienst en permanentie zijn geformaliseerd in de nachtmap: 

- procedure noodoproep 
- taakomschrijving 
- toeren tijdens nacht 
- registratie 
- overdracht 

 
Per nacht worden 3 medewerkers ingezet voor: 
- PVT 1 (benedenverdieping), 
- PVT 2 b (verdieping boven PVT 1) en 
- PVT 2 a en c (apart gebouw). 

 
De vaste nachtequipe bestaat uit 1,9 VTE verpleegkundigen voor PVT 1. 
Voor PVT 2 is 1,8 VTE nachtverpleegkundigen en 0,5 VTE nachtzorgkundige beschikbaar. 
De vaste nachtequipe heeft een apart overlegmoment. Zij mogen aansluiten bij de 
werkvergaderingen overdag. 

 
• De minimumbezetting overdag tijdens week- en weekenddagen voor PVT Salto 1: 

- ’s morgens 2 personeelsleden, waarvan minstens één verpleegkundige; 
- ‘s namiddags minstens 2 personeelsleden waarvan minstens één verpleegkundige; 
- ’s nachts 1 personeelslid, dit kan een zorgkundige of een verpleegkundige zijn. 
De minimumbezetting overdag tijdens week- en weekenddagen voor PVT Salto 2: 
- ’s morgens 3 personeelsleden, waarvan minstens één verpleegkundige; 
- ‘s namiddags minstens 3 personeelsleden waarvan minstens één verpleegkundige; 
- ’s nachts 2 personeelsleden, dit kunnen zorgkundigen of een verpleegkundigen zijn.Deze 
minimumbezetting werd in de periode van 01/10/2012 tot en met 25/11/2012 gerealiseerd. 

 
• ’s Nachts is er altijd een psychiater van wacht en een huisarts van wacht in het OPZ. Indien nodig 

kan het PVT Salto beroep doen op hen. Ook de huisartsenwachtkring van Geel is bereid om hulp 
te bieden tijdens de wachtdiensten. 

 
• Op het intranet van het PVT Salto staat een pictogram ‘urgentie’. Hierachter zit een flowchart die 

dient gevolgd te worden indien een bewoner onverwacht eender welke hulp nodig heeft. 
 

Tekortkoming 
 
• Indien er ’s nachts assistentie nodig is op een afdeling van het PVT Salto kunnen de 

nachtverpleegkundigen een alarmknop op hun draagbaar telefoontoestel indrukken waardoor de 
andere twee nachtcollega’s onmiddellijk hulp kunnen bieden. 
Indien zich calamiteiten voordoen wil dit zeggen dat er twee afdelingen van het PVT tijdens de 
nacht alleen gelaten worden. 

 
Reactie: 

 

 
Ik wil hierbij graag opmerken dat dit zeer uitzonderlijk gebeurt.  Met de voor PVT voorziene 
personeelsnorm is het niet haalbaar (en niet zinvol) om een hogere bezetting te voorzien tijdens 
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de nacht. Vanuit het feit dat dit uitzonderlijke situaties betreft, zou ik dit liever als een aanbeveling 
benoemd zien dan als een tekortkoming. 

 
Aanbeveling 

 
• De toegang tot de kamer door personeelsleden in noodgevallen concreter beschrijven in 

bijvoorbeeld de onthaalbrochure. 
 
 
 
3.5 Interne communicatiekanalen 
Vaststellingen 

 
1. Overlegmomenten tussen teamleden 

 
 

Naam overleg Briefing 

Team Zowel in PVT Salto 1 als in PVT Salto 2 

Deelnemers - teamcoördinator 
- maatschappelijk werker 
- verpleegkundigen 
- opvoeders 
- zorgkundigen 

Agenda overlopen van alle bewoners (weergave van gebeurtenissen tijdens de voorbije dienst) 

Frequentie - 3x/dag , elke dag (na elke dienst) 
- 6u45 – 7u 
- 14u15 – 14u45 (uitgezonderd op weekenddagen en feestdagen: 13u15 – 13u45) 
- 22u – 22u15 

(Uitzondering: op PVT Salto 1 wordt de briefing op maandag vervangen 
door multidisciplinair overleg) 
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Naam overleg Multidisciplinair overleg 

Deelnemers - coördinator 
- teamcoördinator 
- maatschappelijk werker 
- verpleegkundigen 
- opvoeders 
- zorgkundigen 

Agenda - meldingen 
- bespreking van problemen 
- opvolging van bewoners 
- nieuwe aanmeldingen 

Frequentie wekelijks 
 

- op PVT Salto 1 op maandag in plaats van de briefing (overlopen van bewoners 
over wie iets bijzonders te melden is) 

- op PVT Salto 2 op woensdag van 10u tot 11u (overlopen alle bewoners) 

Opmerking - rapportage aan de arts door de teamcoördinator 
- opvolging gebeurt tijdens de overlegmomenten met de arts 

 
 
 
 

Naam overleg Werkvergadering 

Deelnemers - arts 
- coördinator 
- teamcoördinator 
- maatschappelijk werker 
- verpleegkundigen 
- opvoeders 
- zorgkundigen 

Agenda - praktisch-organisatorische zaken, 
- beleidszaken, 
- inhoudelijke thema's, 
- bespreking bewoners waarbij afstemming met het hele team nodig is 

Frequentie maandelijks gedurende 3 uur 

Opmerking (na de reorganisatie van het team van PVT Salto 2 in 3 kleine teams per leefgroep, valt dit 
overleg weg) (is voorzien voor de eerste maanden van 2013) 
De werkvergadering wordt voor PVT Salto 2 vervangen door een maandelijkse 
teamvergadering per klein team van 2 uur. 
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Naam overleg Ad hoc werkgroepen 

Deelnemers - teamcoördinator 
- teamleden die aan een bepaalde thematische werkgroep toegewezen zijn 

Agenda Verschillende werkgroepen: 
- bv. voor PVT Salto 1: vermaatschappelijking, comfortroom, activiteiten, metabool 

syndroom, kerstmarkt 
- bv. voor PVT Salto 2: alcohol en drugs, nieuwbouw PVT, ontslag 

Frequentie Ligt niet vast. 
Teamcoördinator of teamlid neemt het initiatief om de werkgroep samen te brengen 
wanneer nodig. 
(soms frequent, dan weer enkele maanden niet) 

 
 

Naam overleg Kernteam 

Deelnemers - arts 
- coördinator 
- en/of teamcoördinatoren 

Agenda beleidsmatige thema's  (vb.: inhoudelijke thema's, huisartsen, procedures) 

Frequentie 2x/week gedurende 1,5 uur 

 
 

2. Overleg tussen team en bewoners 
 
 

Naam overleg Werkgroep participatie 

Deelnemers - 2 personeelsleden (1 van PVT Salto 1, 1 van PVT Salto 2) 
- 4 bewoners (1 van PVT Salto 1, 3 van PVT Salto 2) 

Agenda voorbereiding en nabespreking van het beheerscomité 

Frequentie 8x/jaar, telkens voor en na het beheerscomité 
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Naam overleg Bewonersvergadering 

Deelnemers bewoners van een leefgroep met 1 begeleider van het team 

Agenda - punten die de bewoners willen bespreken, 
- verdelen van taken, 
- kiezen van menu's, 
- doorgeven van info tussen team en leefgroep 

Frequentie varieert per leefgroep (van wekelijks tot maandelijks en van een kwartier tot een uur) 

 
 

Naam overleg Begeleidingsplanbespreking 

Deelnemers - betrokken bewoner 
- teamcoördinator 
- mentor (persoonlijke begeleider) 
- maatschappelijk werker 

Agenda - overlopen van het begeleidingsplan 
- maken van nieuwe begeleidingsafspraken 

Frequentie minstens jaarlijks 

 
 

Naam overleg Familieoverleg 

Deelnemers - betrokken bewoner 
- zijn / haar familie 
- mentor 
- maatschappelijk werker of teamcoördinator 

Agenda - informeren van de familie over het begeleidingsplan en de stand van zaken 
- bespreken van vragen van de bewoner 
- afspraken maken 

Frequentie minstens jaarlijks (meestal kort na de bespreking van het begeleidingsplan) 

Opmerking Daarnaast organiseren zowel PVT Salto 1 als PVT Salto 2 familiemomenten: 
 
PVT Salto 1: 

- receptie in de zomer 
 
PVT Salto 2: 

- barbecue in de zomer, 
- jaarlijks een gezamenlijke uitstap met bewoners, personeelsleden en families, 
- minstens 2 informatieve avonden per jaar 
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3. Overleg tussen team en organisatie 
 
 

Naam overleg Overleg voorzitter beheerscomité 

Deelnemers - voorzitter 
- coördinator 
- teamcoördinatoren 

Agenda - personeel 
- beleid 
- PVT algemeen 
- informeren over stand van zaken in het PVT 

Frequentie maandelijks gedurende 1,5 uur 

 
 

Naam overleg PVT Beheerscomité 

Deelnemers - voorzitter 
- arts 
- coördinator 
- teamcoördinatoren 
- directeur patiëntenzorg OPZ 
- vertegenwoordiger(s) van de bewoners 
- 2 externe deskundigen 

Agenda - agendapunten van de bewoners 
- statistische gegevens m.b.t. : 

bezettingsgraad 
opname- en ontslaggegevens 
agressieregistratie 

- stand van zaken PVT Salto 1 
- stand van zaken PVT Salto 2 
- inhoudelijke thema's 
- personeelszaken 
- varia 

Frequentie 4x/jaar gedurende 2 uur 

 
 

Naam overleg Teamcoördinatorenoverleg OPZ 

Deelnemers alle teamcoördinatoren van het OPZ (voor PVT de beide teamcoördinatoren) 

Agenda verpleegkundige en OPZ-brede thema's 

Frequentie maandelijks gedurende 2,5 uur 
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Naam overleg Overleg OPZ brede thema's 

Deelnemers - referentiepersoon per PVT en per thema 
- op elke afdeling of cluster van afdelingen wordt per thema een referentiepersoon 

aangeduid die deelneemt aan OPZ breed overleg 
Bv.: suïcidepreventie, metabool syndroom, elektronisch patiëntendossier 

Agenda afspraken m.b.t. implementatie en opvolging van het thema 

Frequentie wisselend (zeer lage frequentie) 

 
 

De coördinator vertegenwoordigt het PVT Salto in overleg van het netwerk GGZ Kempen: 
 

Naam overleg Coördinatiecomité 

Deelnemers vertegenwoordigers van de partnerorganisaties van het netwerk GGZ Kempen 

Agenda inhoudelijke thema’s m.b.t. het netwerk 

Frequentie tweewekelijks gedurende 2,5 uur 

 
 

Naam overleg Werkgroepen netwerk GGZ Kempen 

Deelnemers vertegenwoordigers uit de partnerorganisaties en uit de eerstelijnsdiensten 

Agenda - werkgroepen ivm functie 3 (arbeid en activering/ontmoeting) 
- werkgroep functie 5 (woonzorg) 
- werkgroep cliëntenparticipatie 

Frequentie geen vaste frequentie (gemiddeld ongeveer 2 keer per maand gedurende 2 uur (in totaal)) 

 
 

Sterk punt 
 
• In de onthaalbrochure wordt er een luik besteed aan verblijfskosten, waarin duidelijk wordt 

uitgelegd hoe de ligdagprijs wordt berekend, wat inbegrepen is in de ligdagprijs en wat niet. 
In deze paragraaf wordt vermeld tot wie de bewoner zich kan richten indien hij/zij vragen heeft. 
Volgende kosten worden voor elke bewoner aangerekend bijkomend op de ligdagprijs: 
- voor geneesmiddelen een vast bedrag van € 1,20 per dag, 
- voor een verzekering tegen lichamelijke ongevallen € 0,02 per dag, 
- voor collectieve aansprakelijkheidsverzekering € 0,02 per dag. 
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3.6 Doelgroep en doelstellingen 
Vaststellingen 

 
PVT Salto 1 staat open voor volwassenen met een aangeboren verstandelijke handicap en een 
gestabiliseerde psychiatrische problematiek. 

 
PVT Salto 2 staat open voor volwassenen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek. 
In PVT Salto 2 wordt gewerkt met 3 leefgroepen, die elk specifiek op een doelgroep gericht zijn: 

 
a) Perspectiefzoekende groep 
b) Prikkelarme groep 
c) Zelfredzame groep 

 
De opnamecriteria voor PVT Salto 1 en PVT Salto 2 zijn duidelijk uitgeschreven. 

Overzicht van de verschillende diagnoses (werkjaar 2011) voor het totaal van het PVT. 

Hoofddiagnose DSM-IV As I Aantal bewoners % 

Schizofrenie 28 39,5 

Psychotische stoornis NAO 7 9,8 

Affectieve stoornissen 8 11,3 

Dysthyme stoornissen 0 0 

Alcoholverslaving 1 1,4 

Middelenmisbruik 2 2,8 

Geen diagnose op AS I 19 26,8 

Onbekend 0 0 

Andere * 6 8,5 

Totaal 71 100 

 
 

*”Andere”: 3x andere problemen, 2x stoornis in de impulsbeheersing en 1x somatoforme stoornis 
 
 

In 2011 werd een bezettingsgraad gehaald van 88,6% met vergoedbaar verlof, en een 
bezettingsgraad van 85,2% zonder vergoedbaar verlof. 
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De gemiddelde verblijfsduur voor de 5 voorgaande kalenderjaren: 
 
 

Kalenderjaar Gemiddelde verblijfsduur (in 
jaren) 

2007 5,59 

2008 4,87 

2009 4,41 

2010 3,44 

2011 3,84 

 
 

De verblijfsduur voor de huidige populatie voor het kalenderjaar voorafgaand aan de vervaldatum van 
de huidige erkenning PVT Salto 1: 

 
 

Verblijfsduur Aantal bewoners 

< 6 maanden 1 

6 maanden – 1 jaar 1 

1 - 5 jaar 15 

6 - 10 jaar 13 

>  10 jaar 0 

 
 

PVT Salto 2: 
 
 

Verblijfsduur Aantal bewoners 

< 6 maanden 7 

6 maanden – 1 jaar 5 

1 - 5 jaar 28 

6 - 10 jaar 0 

>  10 jaar 0 
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De leeftijdsverdeling PVT Salto 1 : 
 
 

Leeftijdsgroep Aantal bewoners 

< 30 jaar 0 

30 jaar – 45 jaar 5 

46 jaar – 64 jaar 24 

>  65 jaar 1 

Totaal 30 

 
 

De leeftijdsverdeling PVT Salto 2 : 
 
 

Leeftijdsgroep Aantal bewoners 

< 30 jaar 2 

30 jaar – 45 jaar 9 

46 jaar – 64 jaar 27 

>  65 jaar 2 

Totaal 40 

 

De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 52,4 jaar, de jongste bewoner is 28 jaar, en de oudste 
bewoner is 72 jaar. 

 
Het PVT voert een beleid dat zegt: 
- indien de bewoner dit wenst en hij/zij zorgen vraagt die het team kan dragen; de bewoner 
kan blijven tot zijn overlijden; 

- langs de andere kant geeft het beleid ook aan dat bewoners die nog potentieel hebben 
om verder te groeien dit ook moeten doen met de nodige ondersteuning vanuit hun team. 

 
Ex-bewoners blijven ook altijd welkom in dit PVT voor een bezoekje. 

 
Het PVT Salto beschikt over een duidelijke aanmeldingsprocedure met wachtlijst voor kandidaat- 
bewoners binnen het Netwerk GGZ Kempen. 

 
Kandidaat-bewoners van buiten het netwerk GGZ Kempen kunnen ook terecht in het PVT Salto, maar 
voor hen is de wachtlijst langer en moet er een duidelijke motivatie zijn waarom hun voorkeur uitgaat 
naar PVT Salto. 
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De verdeling volgens geslacht voor het totaal van het PVT: 

 
 

Geslacht Aantal Percentage 

Man 54 76 

Vrouw 17 24 

Totaal 71 100 

 
 

Sterke punt 
 

• Bewoners kunnen ongelimiteerd in weekend gaan. Er zijn bewoners die meerdere keren per jaar 
mee op vakantie gaan met familie. 
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4 Infrastructuur/ Bereikbaarheid/ Veiligheid 

4.1 Infrastructuur 
Vaststellingen 

 
• Er zijn 43 eenpersoonskamers in het PVT Salto. Toewijzing gebeurt op indicatie. Wanneer een 

eenpersoonskamer vrijkomt wordt de vraag in het team besproken en wordt het antwoord met 
motivatie naar de desbetreffende bewoner gecommuniceerd. 
Er worden geen supplementen voor een eenpersoonskamer aangerekend. 

 
• In elke leefgroep is een rolstoeltoegankelijke kamer voorzien. Elke leefgroep heeft ook 

inrijdouches. 
 
• Radio/TV/video zijn enkel aanwezig in de leefgroep. In het merendeel van de kamers (37) is 

kabelaansluiting voorzien. 
 
• In elk woonkamer is er een PC met internetaansluiting ter beschikking voor de bewoners. 

 
• Voor bezoekers en personeel is er een afzonderlijk sanitair. 

 
• De kamers van PVT 2 A en C zijn eerder klein, ondanks dat de bewoners hier in een nieuwbouw 

zijn gehuisvest. 
 
• Bewoners beschikken over meerdere terrassen, met voldoende oog voor hun privacy. 

 
Sterk punt 

 
• Iedere leefgroep vormt een entiteit op zich en beschikt over de verschillende gemeenschappelijke 

ruimten (eetkamer, zitkamer, ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten). 
 

Non-conformiteit 
 
• Niet elke bewoner heeft een persoonlijke lavabo met koud en warm stromend water. 

 
 
4.2 Bereikbaarheid 

 
• Tegenover het PVT Salto is er een bushalte van De Lijn. Op 10 minuutjes wandelen sta je op de 

grote markt van Geel. 
Ook het station is goed bereikbaar met de bus, fiets of te voet. 

 
 
 
4.2 Veiligheid 
Vaststellingen 

 
• Personeelsleden krijgen vorming in verband met eerste brandbestrijdingstechnieken. Hiervoor 

doet het PVT Salto beroep op het OPZ. 
De voorziening hanteert een verplicht vormingsplan per 2 jaar inzake brandveiligheid voor zijn 
medewerkers. 
In deze vorming worden blusoefeningen gehouden, theoretische vorming gegeven, risico’s 

25 
Inspectieverslag PVT Salto (13 december 2012) - Geel (009) 

 



besproken en volgt er een bespreking van de concrete aanpak in geval er brand uitbreekt op de 
afdeling. 

 
In het PVT worden brandoefeningen georganiseerd voor personeel en bewoners. Momenteel zijn 
er bewoners die nog geen brandoefening meegemaakt hebben. 

 
In de verschillende woongedeelten hangt een evacuatie- en interventieplan, met aanduiding van 
de mogelijke vluchtwegen. 

 
• De deuren van WC’s en badkamers kunnen van buitenaf door personeelsleden geopend worden. 

 
• De medicatie wordt klaargezet ‘s nachts in een afzonderlijke ruimte waar de verpleegkundige niet 

gestoord kan worden. De medicatie wordt bewaard in een afgesloten kast. 
 
• De afspraken bij een afzondering zijn dat de dienstdoende verpleegkundige tijdens de dag om het 

halfuur fysiek binnengaat en tijdens de nacht om het uur. In de afzonderingsruimte is continue 
camerabewaking voorzien. 
Het afzonderingsregister werd nagekeken en voldeed. 
Van 01/01/2012 tot 13/12/2012 waren er 9 afzonderingen waarvan één met een vijfpuntsfixatie. 
Het beleid rond agressie wordt overgenomen van het OPZ. 

 
• Roken kan enkel buiten. Voor de brandveiligheid worden aanstekers of lucifers ’s nachts 

afgegeven en bewaard in de verpleegpost. 
 

Non-conformiteiten 
 
• Het brandweerattest is niet gunstig. 

Het PVT Salto kan een verslag van een bezoek van de brandweer van Geel van 19/06/2012 
voorleggen. In dit verslag wordt aangegeven dat een aantal punten niet in overeenstemming zijn 
met het bestaande reglement. 
De burgemeester heeft een attest ter erkenning ondertekend op 29 juni 2012 waarin hij een 
erkenning geeft, met uitzondering van de opmerkingen die in het brandveiligheidsverslag 3931-51 
dd. 19/06/2012 inzake divisie PVT, opgesteld door Kapt. G. Kempen, opgenomen zijn. 

 
• De isolatiekamer beschikt niet over een oproepstelsel waarvan de bewoner altijd gebruik kan 

maken. 
 

Reactie: 
Gezien het ontbreken van wetgeving hieromtrent, zou ik het graag als aanbeveling geformuleerd 
zien. 

 

• De privacy van de bewoner in afzondering is niet gegarandeerd. De monitor staat zo opgesteld in 
de verpleegpost dat iedereen die zich meldt aan de verpleegpost onmiddellijk inkijk heeft op de 
monitor. 

 
Reactie: 
Voorstel om dit als een tekortkoming te formuleren. Dit ene feit is nogal eng om het als non- 
conformiteit tav de wetgeving op privacy te omschrijven. 
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Tekortkomingen 
 
• Bij controle werden 2 blusapparaten gevonden waarvan de onderhoudsdatum langer dan één jaar 

geleden was: 
- een blusapparaat in de inkom van PVT 1, heeft als laatste onderhoudsdatum 01/07/2010 
- een blusapparaat in de gang van de A kant van PVT 1, heeft als onderhoudsdatum 08/07/2011 

 
• De deur van de afzonderingskamer naar het sas gaat niet naar buiten open. 

 
• Het linnen van de afzonderingskamer is niet brandvertragend. 

 
Aanbevelingen 

 
• Op het evacuatie- en interventieplan naast de mogelijke vluchtwegen ook de wijze van 

waarschuwing bij het ontstaan van brand, de wijze van melding aan de bevoegde hulpdiensten en 
de aan de personeelsleden toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding opnemen. 

 
• In de isolatiekamer een oproepsysteem aan het bed voorzien, zodat de bewoner die gefixeerd is 

ten allen tijden hulp kan oproepen. 
 
• De ligging van de afzonderingskamer verbeteren. Nu is er een te grote afstand van de 

leefgroepen en de verpleegpost tot de afzonderingskamer. 
 
• De veiligheid van de dienst technisch evalueren m.b.t. suïciderisico (douchestangen zonder 

gordijn verwijderen op PVT1 C). 
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5 Leefklimaat en uitrusting 
Vaststellingen 

 
• De onthaalbrochure geeft aan dat bewoners gebruik kunnen maken van 48 dagen verlof per jaar, 

hiervoor wordt een vermindering in de ligdagprijs voorzien. 
Om de maatschappelijke integratie te bevorderen probeert de begeleiding de bewoners zoveel 
mogelijk te stimuleren om naar buiten te gaan of op vakantie te gaan. 
Het PVT Salto heeft ook bewoners die niet meer naar buiten willen. Enkele van hen hebben 
letterlijk de vraag gesteld om te mogen blijven. Voor het PVT Salto kan dit zolang de fysieke en 
mentale zorg kan gedragen worden door hun team. 

 
• De bewoners in PVT Salto mogen passief zijn zolang het geen negatieve invloed heeft op hun 

gezondheid. Deze bewoners zullen wel altijd uitgenodigd worden voor activiteiten. De keuze tot 
deelname ligt bij de bewoner. 
Het activiteitenaanbod bestaat uit: 

1. Arbeidszorg: werkateliers, begeleid werken of werken in een beschutte werkplaats 
2. Dienst sport en vrije tijd 
3. Kunsthuis 
4. Maandelijks worden er wandelingen georganiseerd. De bewoners kunnen met de bus 

mee naar het vertrekpunt van de wandeling. Aan het vertrekpunt kan een keuze gemaakt 
worden voor de korte of de lange wandeling. 

5. Elke dinsdagvoormiddag is er markt in Geel. Sommige bewoners trekken hier zelfstandig 
naartoe, anderen doen dit pas als er begeleiding meegaat. 

6. Woensdagnamiddag is er een vast zwem-uur, begeleid vanuit PVT Salto. 
7. Elke vrijdagvoormiddag wordt er door een van de verantwoordelijken dagbesteding een 

schoonheidssalon geopend in de polyvalente ruimte. 
8. Elke vrijdagnamiddag is er een vast kookmoment waaraan bewoners kunnen deelnemen. 

 
• In elke woonkamer staat er een ideeënbusje, waarin bewoners suggesties kunnen doen. De 

teamcoördinator maakt deze busjes leeg en inventariseert de voorstellen/vragen voor de 
werkvergadering. Tijdens deze vergadering worden de ideeën en vragen besproken. Nadien volgt 
ook een terugkoppeling naar de bewoners. 

 
• Het PVT Salto sluit soms ook aan bij externe organisaties voor ontspanningsactiviteiten. 
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6 Informatieverstrekking 
Sterke punten 

 
• Het PVT heeft een overzichtelijke onthaalbrochure met hierin praktische informatie voor het verblijf 

van de bewoner zoals: 
- algemene informatie, voorstelling van de afdeling 
- de toepasselijke huisregels van de afdeling (dagindeling, bezoek, telefoon, sleutels, …) 
- inhoudelijke informatie over de manier van werken op de afdeling 
- een greep uit het activiteitenaanbod. 

 
• Bewoners en/of familieleden worden geïnformeerd over het bestaan van zelfhulpgroepen of 

lotgenotencontacten, zoals bijvoorbeeld Similes. 
 
• Indien de familie of de bewoner hier nood aan heeft worden zij geïnformeerd over het ziektebeeld, 

de behandeling, alternatieven en preventie. 
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7 Hulp- en dienstverlening 

7.1 Onthaal en opname 
Vaststellingen 

 
Aantal opnames voor de vijf afgelopen kalenderjaren voor de vervaldatum van de huidige erkenning: 

 
Kalenderjaar Aantal opnames 

2007 7 

2008 19 

2009 15 

2010 22 

2011 18 

Totaal 81 

 
 

Doorverwijzers voor PVT Salto 1 (werkjaar 2011): 
 

Doorverwijzer Aantal 

Eigen PZ 5 (allemaal weerhouden; intussen zijn 3 
personen hiervan opgenomen; 2 staan op 
de wachtlijst) 

Ander PZ 6 (niemand weerhouden) 

VAPH voorziening 3 (niemand weerhouden) 

IBW Kempen 1 (op de wachtlijst) 

Ander PVT 1 (niet weerhouden) 

 
 

Doorverwijzers voor PVT Salto 2 (werkjaar 2011): 
 

Doorverwijzer Aantal 

Eigen PZ 17 aanmeldingen waarvan 11 personen 
werden weerhouden. Inmiddels zijn 
hiervan 8 personen opgenomen, staan er 
2 personen op de wachtlijst en is 1 
persoon op ontslag 

Ander PZ 11 (niemand weerhouden) 
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• Het PVT Salto heeft een duidelijk uitgeschreven opnamebeleid. 
 
• Het PVT Salto hanteert een wachtlijst; op deze wachtlijst komen alleen die personen die de 

aanmeldingsprocedure doorlopen hebben en voor wie beslist werd dat hij/zij in aanmerking komt 
voor een plaats in het PVT, maar die er voorlopig nog niet terecht kunnen of willen. 
Indien een kandidaat-bewoner niet terecht kan in het PVT Salto wordt een alternatief 
gesuggereerd. 
PVT Salto krijgt interne en externe aanvragen voor opname. Door het netwerk GGZ Kempen zijn 
ook het Aanmeldingsteam (AMT) en Beschut Wonen Kempen betrokken bij het intakeproces. 
In de aanmeldingsprocedure staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
verschillende actoren omschreven, alsook van de werkwijze die bij aanmelding wordt gehanteerd. 
Voor PVT Salto 1 staan er 4 personen op de wachtlijst. De wachttijd is een half jaar tot 1 jaar voor 
vragen vanuit OPZ Geel en vanuit het Netwerk GGZ Kempen. Voor externe aanmeldingen is de 
wachttijd veel langer. Dit wordt bij de aanmelding van een externe kandidaat-bewoner ook 
onmiddellijk benoemd. 
Voor PVT Salto 2 staan er 6 personen op de wachtlijst. De wachttijd is 2 tot 8 maanden. Het 
voorbije jaar zijn alle vrije bedden ingevuld. 

 
• Het PVT Salto werkt met een proefperiode. Hiervoor wordt een terugnameverbintenis voor de 

verwijzer opgesteld, voor 3 maanden. Na 3 maanden wordt geëvalueerd of de bewoner het wonen 
in het PVT aankan en of de nodige mate van begeleiding kan geboden worden. 

 
 
7.2 Begeleiding, verzorging en verpleging 
Vaststellingen 

 
• De voorziening heeft een specifiek zorgbeleid voor PVT-bewoners met een verstandelijke 

beperking. De bewoners wonen in specifieke leefgroepen en worden begeleid door een vast team 
dat expertise heeft opgebouwd in het omgaan met personen met een dubbeldiagnose 
‘verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek’. 

 
• In het PVT Salto wordt gewerkt met het mentorschap, dit wil zeggen dat één specifieke begeleider 

“belangenbehartiger” is voor een specifieke bewoner. 
Op PVT 1 is de begeleider die het intakegesprek doet, ook aanwezig bij opname en wordt deze 
begeleider ook de mentor van deze specifieke bewoner. 
Op PVT 2 wordt het intakegesprek en de opname gedaan door eenzelfde begeleider, maar kan de 
bewoner enkele weken na de start van zijn/haar verblijf zelf een mentor kiezen. 

 
De bewoner dient met de mentor afspraken te maken over zijn begeleiding (begeleidingsplan). 
Door het team en door de bewoner samen met de mentor wordt er een inventarisatie gemaakt van 
alle levensdomeinen. Uit deze levensdomeinen worden in consensus tussen bewoner, mentor en 
multidisciplinair team maximum 3 doelstellingen voorop gesteld. Het is de bedoeling om in een 
eerste stadium met deze 3 doelstellingen van start te gaan. 
Een evaluatie van het begeleidingsplan heeft plaats na: 
- 6 weken opname 
- 3 maanden opname 
- minstens jaarlijks, soms 2 x per jaar 

 
Na elk evaluatiemoment van het begeleidingsplan wordt een gemotiveerd besluit geformuleerd, en 
worden doelstellingen opnieuw bijgestuurd of veranderd al naargelang de toestand van de 
bewoner. Op dit evaluatiemoment zijn de bewoner, zijn mentor, de teamcoördinator en de 
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maatschappelijk werker aanwezig. Indien de bewoner dit wenst kan familie betrokken worden. 
 
• Het PVT Salto beschikt over een uitgeschreven visie op rehabilitatie, waarin: 

- Vooral oog is voor de doelgroep; 
- Het doel van rehabilitatie omschreven staat; 
- De bewoner centraal staat; 
- De hulpverlener werkt multidisciplinair en stelt zich beschikbaar op vanuit een 
professionele betrokkenheid op de bewoner.( De hulpverlener heeft hierbij aandacht 
voor de behoeften, de draagkracht en het tempo van de bewoner.) 

- De familie wordt gezien als een partner in de zorg (empowerment en activering) voor 
de bewoner en wordt betrokken bij groepsactiviteiten; eveneens wordt familieparticipatie op 

beleidsvlak gestimuleerd. 
- M.b.t. het sociaal netwerk en ruimere maatschappelijke contextis een stevige maatschappelijke 
verankering van de bewoners het uitgangspunt. Deze manier van werken beoogt een proces  
van emancipatie, inclusie en integratie. Belangrijk hierbij is dat er systematisch wordt gewerkt 
aan het (zelf)vertrouwen, de weerbaarheid en de draagkracht van de bewoners. 

 
• Enkele jaren geleden werd er in het OPZ een “klinisch pad Metabool syndroom” ontwikkeld. 

Het Metabool Syndroom is een aandoening die op lange termijn kan leiden tot ernstige 
hart- en vaataandoeningen en diabetes. 
Concreet gaat het om een vergrote buikomvang in combinatie met minstens twee van 
volgende factoren: 

- verhoogd cholesterolgehalte of medicamenteuze behandeling hiervoor 
- verhoogde bloeddruk of medicamenteuze behandeling hiervoor 
- verstoord bloedsuikergehalte of medicamenteuze behandeling hiervoor 
- verhoogd triglyceridengehalte of medicamenteuze behandeling hiervoor 

 
Vooral overgewicht met te veel lichaamsvet en te weinig lichaamsbeweging bevorderen de 
ontwikkeling van het Metabool Syndroom. Bijkomend kan het gebruik van psychofarmaca 
eveneens leiden tot een verhoogd risico voor de patiënt. 
Alle bewoners van PVT Salto worden door de huisartsen gevolgd via een labo, klinisch 
onderzoek, EKG en de bloeddruk. Wanneer de waarden te hoog worden, wordt van huisarts 
verwacht dat hij de psychiater op de hoogte stelt. 

 
• De bewonersdossiers zijn volledig elektronisch. 

 
• Het PVT Salto beschikt over een uitgeschreven procedure medicatie. De procedure is opgedeeld 

in volgende aandachtspunten: 
1. klaarzetten van de medicatie 
2. controle van de klaargezette medicatie 
3. toediening van de medicatie 
4. gerelateerde documenten en hulpmiddelen 
5. verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
6. vermeldt expliciet dat het klaarzetten van medicatie niet kan door zorgkundigen 
De nachtdienst kijkt de medicatie na op vervaldata. 
De medicatie wordt uitgedeeld tijdens de maaltijden om 8u, 12u, 18u. Bij het slapengaan dient de 
bewoner zijn medicatie af te halen aan de verpleegpost. 

 
• Enkele medewerkers werkten een plan uit om de infrastructuur te optimaliseren in het kader van 

agressiepreventie: 
- meer eenpersoonskamers 
- een comfortroom, waar bewoners tot rust kunnen komen (is geen afzonderingsruimte). 
Dit werd uitgevoerd met steun van de directie. 
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• In het PVT Salto werken geen vrijwilligers. 

 
Sterke punten 

 
• Hoewel de bewonerspopulatie een grote diversiteit vertoont worden een aantal activiteiten 

georganiseerd per doelgroep, rekening houdend met de draagkracht van de bewoners. 
 
• De familie wordt intensief betrokken bij de begeleiding indien de bewoner dit wenst. 

 
• Het krijgen van bezoek wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. 

 
Non-conformiteiten 

 
• De medicatie wordt ’s nachts klaargezet door een verpleegkundige voor een volledige week. 

 
Reactie: 

 

 

 

• De vervaldata en identificatie van de medicatie zijn niet controleerbaar tot net voor de toediening. 
In de klaargezette medicatie bevonden zich tijdens de inspectie losse en halve pilletjes. 

 
• De toegediende medicatie wordt niet consequent door een verpleegkundige of zorgkundige 

geparafeerd in het verpleegkundig dossier of op het voorziene aftekenblad. 
 

Reactie: 
Naar aanleiding van het vorige inspectiebezoek hebben we heel wat inspanningen gedaan om dit 
in orde te krijgen. We verzamelen maandelijks de formulieren ter controle en de maanden voor 
het inspectiebezoek waren de lijsten foutloos. Tijdens uw bezoek bleek dat er toch nog fouten 
insluipen. We zijn ons ervan bewust dat we dit verder moeten opvolgen. Zoals het nu 
geformuleerd staat, lijkt het echter dat we op vlak van medicatie volledig falen. Gezien het traject 
dat we al afgelegd hebben, zou ik deze opmerkingen graag wat genuanceerder geformuleerd 
zien. De situatie is niet zo zwart-wit als de formulering doet uitschijnen. 

 
 
• Uitleg waarom voorgeschreven medicatie niet werd ingenomen door de bewoner is niet altijd terug 

te vinden in het bewonersdossier of op het voorziene aftekenblad. 
 

Tekortkomingen 
 
• Uit de elektronische dossiersteekproef van één bewoner blijkt dat het begeleidingsplan van deze 

bewoner niet op regelmatige basis wordt geëvalueerd. 
In dit dossier was geen expliciete hulpvraag te vinden, alsook geen observaties van diverse 
disciplines. 

 
• De medicatievoorraad wordt voor 14 dagen geleverd door de apotheker van het psychiatrisch 

ziekenhuis. 

Dit  klopt  niet  helemaal.   Het  klopt  voor  PVT  Salto  2  A en  B.   De  bewoners  van  PVT  Salto  2C 
zetten zelf hun medicatie klaar met begeleiding van een verpleegkundige.   Dat gebeurt overdag. 
In  PVT  Salto  1  wordt  de  medicatie  's  nachts  klaargezet  door  een  verpleegkundige,  maar  niet 
systematisch  voor  een  week.    Meestal  wordt  ze  voor  een  dag  klaargezet;  soms  voor  enkele 
dagen, wanneer er de volgende nachten een zorgkundige werkt en geen verpleegkundige. 

33 
Inspectieverslag PVT Salto (13 december 2012) - Geel (009) 

 



Reactie: 
Aanvullende informatie: 
De apotheek levert om de 2 weken de medicatie zoals die voorgeschreven staat op dat moment. 
Daarnaast levert de apotheek onmiddellijk de nodige medicatie bij elke wijziging van medicatie. 

 
 
• Bewonersidentificatie op de bakjes waarin medicatie bewaard wordt en de blisters waarin de 

medicatie klaargezet wordt beperkt zich tot de naam van de bewoner. Hier wordt geen melding 
gemaakt van de geboortedatum. 

 
Aanbeveling 

 
• Een duidelijk beleid inzake vrijheidsbeperkingen zou voor meer duidelijkheid kunnen zorgen bij de 

teamleden en de bewoners. 
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7.3 Ontslag en nazorg 
Vaststellingen 

 
Aantal definitieve ontslagen voor de kalenderjaren voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige 
erkenning voor het PVT: 

 
Ontslagen naar 2007 2008 2009 2010 2011 

Eigen PZ 0 5 7 4 8 

Ander PZ 0 0 0 0 0 

AZ 0 0 3 0 1 

Huis (alleen of samen met partner) 0 3 3 3 2 

Ander PVT 0 0 0 0 2 

RVT 0 4 2 3 0 

IBW 0 0 0 1 0 

Voorziening gehandicaptensector 0 0 0 0 0 

Gezinsverpleging (Tfp) 0 1 0 0 0 

 
 

Aantal overlijdens voor de 5 kalenderjaren voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige erkenning 
voor het PVT: 

 
 

Overlijden door 2007 2008 2009 2010 2011 

Natuurlijke dood 0 0 0 0 0 

Suïcide 0 0 0 0 0 

Onbekende doodsoorzaak 0 0 0 0 0 

 
 

• Het PVT Salto beschikt over een uitgeschreven ontslagprocedure, die is neergeschreven in “het 
draaiboek ontslag PVT Salto”. 
Werken aan ontslag is maatwerk. Het PVT Salto stelt zich open op ten opzichte van alle mogelijke 
ontslagregelingen. 
Het PVT Salto heeft een document “Ontslag tegen advies”. 

 
• De begeleiding van het PVT Salto voorziet in de nodige gegevensoverdracht bij doorverwijzing 

naar een psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ, thuisbegeleidingsdienst, WZC,… Ook na overname kan 
er nog beroep gedaan worden op de mentor van de desbetreffende bewoner. 
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Aanbeveling 

 
• Naast het document ‘Ontslag tegen advies’ ook denken aan procedures rond ontvluchting, niet 

terugkeren uit verlof, onrustwekkende verdwijning, … . 
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8 Klachten en inspraak 
Vaststellingen 

 
• Er zijn 4 bewoners die zich engageren als vertegenwoordiger van de bewoners. Bij ieder 

Beheerscomité is er een afvaardiging van 2 bewoners van dit groepje. 
 
• In het PVT Salto wordt gewerkt met een interne en een externe ombudspersoon. 

De contactgegevens van beiden worden duidelijk vermeld in de onthaalbrochure. 
De ombudspersonen zijn er voor de bewoners, hun familie en belangrijke derden. 
In de onthaalbrochure wordt duidelijk gesteld met welke problemen de bewoners bij hen terecht 
kunnen en met welke niet, bijvoorbeeld klachten over medebewoners. 
Er is voor de bewoners een neerslag van de klachtenprocedure met aandacht voor de volgende 
items: 
- plaats van de ombudsdienst in de organisatie van het OPZ 
- de doelstelling 
- de uitgangspunten van het OPZ 
- de specifieke taken van de ombudsdienst 
- de externe klachtenprocedure 

 
• In de onthaalbrochure wordt de wet op de patiëntenrechten uitgelegd. 

 
 

Non-conformiteit 
 
• Er is geen externe klachtenprocedure. Er dient gekozen te worden om deze externe 

ombudsfunctie daadwerkelijk vorm te geven dan wel duidelijk te kiezen om enkel met een interne 
ombudspersoon te werken. 

 
Reactie: 
Aanvullende informatie: 
Naar aanleiding van het vorige inspectiebezoek aan PVT en het laatste inspectiebezoek aan het OPZ, 
werd door de interne ombudspersoon contact gelegd met de externe ombudspersoon. Er werden 
afspraken gemaakt m.b.t. de beschikbaarheid van deze externe ombudspersoon. 
Er is dus wel een externe klachtenprocedure.  De informatie daarover staat in de onthaalbrochure. 
Het klopt dat de externe ombudspersoon geen vaste spreekuren heeft hier ter plaatse. Ik zou dit punt 
daarom graag als aanbeveling geformuleerd zien in plaats van als non-conformiteit. 
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9 Facturatie en geldbeheer 
Vaststellingen 

 
Beschermingsmaatregelen m.b.t. de bescherming van goederen en welke persoon belast is met het 
beheer van goederen voor het kalenderjaar voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige 
erkenning. 

 
PVT Salto 1 

 
Persoonlijke bewindvoerder is Aantal bewoners 

Advocaat 21 

Familie 6 

PVT 0 

Andere, nl. Zelfstandig met ondersteuning van PVT: 2 
OCMW: 1 

Totaal 30 

 
 

PVT Salto 2 
 

Persoonlijke bewindvoerder is Aantal bewoners 

Advocaat 18 

Familie 15 

PVT 0 

Andere, nl. Zelfstandig met ondersteuning van PVT: 8 
OCMW: 3 

Totaal 44 

 
 
• Onder ‘zelfstandig met ondersteuning van PVT’ wordt verstaan dat de maatschappelijk werker de 

bewoner helpt een overzicht te houden over zijn zakgeld. 
Voor de bewoners van PVT Salto 1 wordt er gewerkt met zakgeldbonnetjes. Dit is een afspraak 
tussen de maatschappelijk werkers, de bewindvoerders en het lokale bankkantoor. Een bewoner 
kan met z’n bonnetje bij de bankbediende terecht om zijn zakgeld af te halen. De bankbediende 
moet eerst nakijken of de vereiste handtekeningen erop staan vooraleer het zakgeld te 
overhandigen. 
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10 Registratie en evaluatie van de werking 
Vaststellingen 

 
Het PVT Salto beschikt over een jaarverslag 2011. Volgende topics worden hierin beschreven: 

 
1) Dit was 2011 
2) Personeel 
3) Cijfers betreffende aanmeldingen en opnames, ontslagen, bezetting, 

leeftijd en geslacht, verblijfsduur, agressieregistratie en dagbesteding 
4) Uitdagingen voor 2012 

 
Het bijhouden van cijfergegevens heeft al geleid tot concrete acties. Door het registreren van 
agressie-incidenten kon het begeleidingsteam concrete acties nemen ter preventie van agressie. 

 
Doelstellingen 2013: 

 
• De begeleiding van PVT Salto wil afstappen van het gebruik van afzonderingskamers, en voorzien 

in een comfortroom. Zo’n comfortroom is een kamer om tot rust te komen met een zetel, parket, 
muziek, TV, … . 

 
• PVT Salto 2 reorganiseren. 

De begeleiding van PVT Salto 2 is nu één groot team. De bedoeling is om te gaan werken met 3 
leefgroepen met elk een vaste begeleidingsploegmet een eigen beslissingsbevoegdheid. De 
begeleiding van elke leefgroep maakt een eigen visie voor hun leefgroep ondersteund vanuit 
herstel, participatie en supported living gedachte. 
Hiervoor krijgen de teamleden een vormingsdag die begeleid wordt door een wetenschappelijk 
medewerkster van Lucas KU Leuven. 
De leefgroep-begeleiders zullen kunnen steunen op 3 zorgcoaches vanuit het zorgcentrum OPZC 
Geel. 

 
• Het reglement persoonlijke levenssfeer expliciteren/communiceren naar bewoners, in overleg 

gaan hierover. Nu staat alle informatie betreffende het reglement voor de persoonlijke levenssfeer 
uitgelegd in de onthaalbrochure. 

 
• De procedure rond privacy van het OPZ vertalen naar het PVT Salto. 

 
 
 
 
 
 
 

XXXX 

Inspecteur 
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