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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.  
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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. 

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 03/01/2012 diende dit het PVT Sint-Amandus te Beernem een aanvraag in tot het bekomen van de 
verlenging van erkenning voor 102 PVT-bedden op de campus Beernem en 60 PVT-bedden campus 
Torhout. 

Opdrachtnummer d.d. O-2012-MAPU-0045 

Op datum van 20 maart 2012 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht aan Campus 
Beernem te Beernem van 9.00 u. tot 17.00 u. 

Op datum van 22 maart 2012 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht aan Campus De Ent 
te Torhout van 9.00 u. tot 13.30 u. 

Gesprek met: 

1. Campus Beernem: 
o XXXX, coördinator 
o XXXX, hoofdverpleegkundige afdeling De Loot 
o XXXX, adjunct-hoofdverpleegkundige afdeling De Stek 
o XXXX, therapeutisch coördinator afdeling De Knop. 

 
2. Campus Torhout: 

o XXXX, coördinator 
o XXXX, hoofdverpleegkundige De Ent. 

 

 Opmerking:  Reacties of toevoegingen n.a.v. de reactienota zijn in het definitief verslag opgenomen in 
cursieve vorm 

 

1.4 Identificatie van de voorziening 

 

Contactgegevens 

Naam: Psychiatrisch verzorgingstehuis Sint-Amandus 

Adres: Reigerlostraat 10 

Gemeente: 8730 Beernem 

Telefoon: 050/79.95.00 (tel. PZ Sint-Amandus) 

Fax: 050/79.50.11 

E-mail: XXXX 

Website: www.fracarita.org 
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Organogram 

Voorzitter Raad van Beheer: XXXX 

Coördinator: XXXX 

Psychiaters 

Campus Beernem: 

o XXXX  
o XXXX 
o XXXX 

Campus Torhout 

o XXXX 

 

Contactgegevens per campus: 

Naam: PVT Campus Beernem 

Adres: Reigerlostraat 10 

Gemeente: 8730 Beernem 

Telefoon: 050/79 95 00 

Fax: 050/79.95.11 

E-mail: XXXX 

Website: www.amandus.be 

 

Naam: PVT Campus Torhout 

Adres: Aartrijkestraat 60 A 

Gemeente: 8820 Torhout 

Telefoon: 050/23.14.00 

Fax: 050/22.39.33 

E-mail: amandus.de.ent@fracarita.org 

Website: www.amandus.be 
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2 Administratieve gegevens 
 

2.1 Laatste erkenningen 
• Aan het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Amandus, Reigerlostraat 10 te 8730 Beernem 

werd onder erkenningsnummer 001 een verlenging van erkenning verleend voor 126 PVT-
bedden, zijnde: 

o op de campus Beernem, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem 
 60 PVT-bedden met definitief karakter vanaf 1 juli 2006 tot en met 30 april 

2012 
waarvan 30 met specifieke erkenning voor opvang van mentaal 
gehandicapten in PVT-definitief 

 66 PVT-bedden met uitdovend karakter vanaf 1 juli 2006 tot en met 30 april 
2012 
waarvan 66 met specifieke erkenning voor opvang van mentaal 
gehandicapten in PVT-uitdovend. 
 

o Op de campus De Ent, Aartrijkestraat 60, 8820 Torhout 
 60 PVT-bedden met definitief karakter vanaf 25 mei 2006 tot en met 30 april 

2012. 

2.2 Bemerkingen  
• Het PVT Sint-Amandus,  

 
o campus Beernem, diende een dossier in voor het bekomen van de verlenging van 

erkenning voor 102 PVT-bedden, zijnde: 
 60 PVT-bedden definitief, waarvan 30 met een statuut mentale handicap-

definitief 
 42 PVT-bedden uitdovend, waarvan 42 met een statuut mentale handicap-

uitdovend.  
 

o campus Torhout, diende een dossier in voor het bekomen van de verlenging van 
erkenning voor 60 PVT-bedden definitief. 
 

• Op 20 maart 2012 zijn er in het PVT nog 42 PVT-bedden uitdovend. 
 

• Op 6 april richtte het PVT een schrijven aan het Agentschap Zorg & Gezondheid voor een 
uitbreiding van PVT-bedden. N.a.v. het antwoord van het agentschap is deze denkpiste 
momenteel niet meer aan de orde. 
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3 Organisatie  

3.1 Beheer 
Vaststellingen 

• Het PVT Sint-Amandus is een onderdeel van het Psychiatrisch Centrum (P.C.) Sint-Amandus 
dat is samengesteld uit een Psychiatrisch Ziekenhuis (P.Z.) en een PVT. 
 

• PVT Sint-Amandus is als volgt ontstaan: 
Bij een eerste verplichte reconversie (11/01/1991) verkreeg de instelling in de planning 88 
PVT-bedden uitdovend en 3 PVT-bedden definitief met ingang van 1 januari 1991. 
Bij een 2de verplichte reconversie 51 PVT-bedden uitdovend en 7 PVT-bedden definitief met 
ingang van 1/01/1992. 
De eerste vrijwillige reconversie (na advies van de V.A.Z.A) voorzag in de planning 95 PVT-
bedden definitief met ingang van 1 januari 1994. 
Vervolgens volgden een aantal transfers tussen PVT Sint-Jan-Baptist, PC H. Hart Ieper, PVT 
Dr. Guislain. 
Een 2de vrijwillige reconversie (1/12/2000) voorzag in de programmatie 10 PVT-bedden 
definitief. 
 

• Met ingang van 25 mei 2005 werden 60 PVT-bedden definitief verhuisd naar de nieuwe 
campus De Ent te Torhout. 

 
• Uit het voorgelegde organogram is het volgende af te leiden: 

 
o De PVT-coördinator behoort tot het middenkader van het P.C. Sint-Amandus en wordt 

aangestuurd door  de directeur patiëntenzorg (cfr. functieomschrijving) 
 

o Het kernteam van afdelingshoofd, therapeutisch coördinator (2 afdelingen) wordt 
eveneens aangestuurd door de directeur patiëntenzorg, de beleidsarts dient zich te 
verantwoorden aan de hoofdgeneesheer van het psychiatrisch centrum 
 

o Het afdelingshoofd (hoofdverpleegkundige) stuurt samen met de beleidsarts (hier 
superviserende arts) het interdisciplinair team aan. 
 

• Het PVT Sint-Amandus maakt de volgende opdeling voor wat haar werking betreft: 
 

o 2 afdelingen voor bewoners met een Psycho-mentale zorg: 
 afdeling De Knop: : 26 permanente bedden en 2 uitdovende bedden 
 afdeling De Stek: 40 uitdovende bedden en 15 permanente bedden. 

Deze 2 afdelingen worden aangestuurd door een kernteam van psychiater, 
hoofdverpleegkundige en therapeutisch coördinator. 

 
o 2 afdelingen voor bewoners met een Psychiatrische zorg.  

 afdeling De Loot: 30 permanente bedden. 
 afdeling De Ent: 60 permanente bedden. 

Deze 2 afdelingen worden aangestuurd door een psychiater en een 
hoofdverpleegkundige. 
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De beide campussen van het PVT Sint- Amandus beschikken op datum van het 
inspectiebezoek over: 

o 42 uitdovende bedden 
o 131 permanente bedden. 

 
• De PVT-afdeling De Knop, De Stek en De Loot bevinden zich, elk in een afzonderlijk gebouw, 

op de campus van het Psychiatrische Ziekenhuis Sint-Amandus. 
De PVT-afdeling De Ent bevindt zich in Torhout. 
 

• Het PVT heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Psychiatrisch Centrum Sint-
Amandus. 

Non-conformiteiten 

• Het PVT wordt niet afzonderlijk van andere instellingen of diensten beheerd. Zo blijkt uit het 
organogram. 
 
In de reactienota wordt aangegeven dat het PVT een afzonderlijke koers vaart en een unieke 
beheersstructuur heeft dat tot uiting komt in het Lokaal Advies Comité (LAC: zie verder in dit 
verslag) en op een hoger niveau in het Centraal Beheerscomité. 
 

• Het aantal bewoners dat verblijft in het PVT Sint-Amandus, campus Beernem, is hoger dan het 
erkende aantal bedden. 
 

• Het PVT beschikt niet over een afzonderlijke organogram. De organisatiestructuur is onderdeel 
van het organogram van het P.C. Sint-Amandus. 

Aanbeveling 

• Het strekt tot aanbeveling om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met andere 
voorzieningen (AZ,WZC,…) en plaatselijke organisaties (bv. voor de invulling van de vrije tijd) 
waarmee op regelmatige basis wordt samengewerkt. 
 

3.2 Respect voor de persoonlijke levenssfeer 
 

Vaststellingen 

• Het reglement inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van 
persoonsgegevens van patiënten werd laatst voorgelegd aan de Commissie op 18/02/2004.  
Het dossiernummer voor PVT Sint-Amandus (campus Beernem, campus Torhout) toegekend 
door de Commissie is HM 162821. 
De identificatienummers zijn: 

o Patiëntenzorg - patiëntenregistratie: VT 4001436 
o patiëntenadministratie: VT 4001437 
o dienstenfonds-rekeningbeheer: VT 400 1438 

 
• Het functioneringsniveau van de bewoner bepaalt of er een sleutel ter beschikking wordt 

gesteld van de kamer.  
Op de afdeling De Loot zijn er meerdere bewoners die beschikken over een sleutel. 
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Op de afdeling De Ent beschikt elke bewoner over een sleutel van zijn kamer.  Bij verlies krijgt 
de bewoner een nieuwe sleutel tegen betaling.  

Non-conformiteiten 

• De bepalingen van het reglement betreffende de persoonlijke levenssfeer worden niet 
meegedeeld aan de bewoners op de campus Beernem. 
 

• De wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 benadrukt in art. 19 §2 dat 
een patiënt rechtstreeks inzage heeft in het hem betreffend patiëntendossier m.u.v. de 
persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en de gegevens die betrekking hebben op 
derden. Deze informatie wordt niet meegedeeld aan de bewoner. 

Tekortkoming 

• De bewoners worden niet formeel in kennis gesteld over het feit dat de begeleiders over een 
duplicaat van de sleutels beschikken en hierover gebruik kunnen maken in noodgevallen. 

 

3.3 Personeel 
Vaststellingen 

Psychiaters: 

• Elke PVT- afdeling heeft zijn superviserende arts-psychiater. 

Campus Beernem 

1. Naam: XXXX (PVT-afdeling De Loot) 

Riziv-nummer: XXXX 

Contractuele arbeidstijd: XXXX 

Arbeidstijd per week: XXXX 

 

2. Naam: XXXX (PVT-afdeling De Stek) 

Riziv-nummer: XXXX 

Contractuele arbeidstijd: XXXX 

Arbeidstijd per week: XXXX 

 

3. Naam: XXXX (PVT-afdeling De Knop) 

Riziv-nummer: XXXX 

Contractuele arbeidstijd: XXXX 

Arbeidstijd per week: XXXX 
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Campus Torhout (PVT-afdeling De Ent) 

1. Naam: XXXX 

Riziv-nummer: XXXX 

Contractuele arbeidstijd: XXXX 

Arbeidstijd per week: XXXX 

 

Coördinator: 

Naam: XXXX, coördinator voor campus Beernem en campus Torhout. 

Kwalificatie: Bachelor psychiatrisch verpleegkundige en bijkomende master in de criminologie. 

Reële arbeidstijd: XXXX, die als volgt is verdeeld:  

o op dinsdag en vrijdag op campus Torhout,  
o op maandag, woensdag en donderdag op campus Beernem. 

Functieomschrijving: 

• De plaats van de coördinator in de organisatie wordt in de functieomschrijving als volgt 
geformuleerd: 
 “De coördinator behoort tot het middenkader van de voorziening, APZ St. Amandus. Als 
lijnfunctionaris vertegenwoordigt hij de hiërarchische lijn in het PVT. Hij krijgt zijn opdrachten 
van de algemene directie en van de departementale directies met wie hij in samenspraak de 
opdrachten uitvoert. Als coördinator heeft hij op regelmatige basis contact met de 
verschillende directies”. 
 

• Verder in de functieomschrijving komen nog aan bod: 
o De algemene functieomschrijving 
o Kernopdrachten in de functie 

 

Hoofdverpleegkundigen: 

1. Naam: XXXX (PVT-afdeling De Knop) 

Kwalificatie:    Gegradueerd Psychiatrisch Verpleegkundige met bijkomende kaderopleiding.                                     

Arbeidstijd: XXXX 

2. Naam: XXXX (PVT-afdeling De Loot) 

Kwalificatie:    Gegradueerd Psychiatrisch Verpleegkundige met bijkomende kaderopleiding 

Arbeidstijd: XXXX 
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3. Naam: XXXX (PVT-afdeling De Stek) 

Kwalificatie:     Gegradueerd Psychiatrisch Verpleegkundige,  recent in de functie: kaderopleiding is  

                         gepland.                                    

Arbeidstijd: XXXX 

4. Naam: XXXX (PVT-afdeling De Ent) 

Kwalificatie:   Gegradueerd Psychiatrisch Verpleegkundige met bijkomende kaderopleiding en master  

                      criminologie. 

Arbeidstijd: XXXX            

Overig  personeel: per campus: 

Kwalificaties Begeleidend 
personeel 
(aantal koppen) 
campus 
Beernem 

Jobtime 
(vte) 

Campus 
Beernem 

Begeleidend 
personeel 
(aantal koppen) 
campus Torhout 

Jobtime 
(vte) 

Campus 
Torhout 

Gegrad. Psychiatrisch 
Verpleegkundige 

7 6,80 (3 HV 
incl.) 

5 4,14  (HV 
incl.) 

Gegrad. Ziekenhuis 
verpleegkundige 

1 0,63   

Ziekenhuisverpleegkundige 
A2 

5 4,12 2 2,00 

Psychiatrisch verpleegkundige 
A2 

13 5,81 (1 adj. 
HV incl.) 

8 7,40 

Sociaal verpleegkundige / / / / 

Zorgkundigen/ ZH assistent/ 
ziekenhuishelper 

9 5,39 2 1,59 

Maatschappelijk Assistente 3 2,40 1 0,30 

Ergotherapeuten/kinesisten 1 1,00 2 1,80 

Lic. Orthopedagogie 

Lic. Pedagogie 

2 

1 

1,47 

0,25 

 

1 

 

1 

Art. 54 bis 10 6,97 5 3,65 

Opvoeders A1/A2 27 22,19 1 0,50 

Bachelor in de psychologie     

TOTAAL 74 55,56 26 22,38 
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Aanvullend Personeel     

Startbaan  1    

Sociale Maribel 11 8,50 vte   

 

• Het aantal ADV-dagen, niet in mindering gebracht in de bovenvermelde personeelslijst, 
bedraagt voor : 

o de campus Beernem: 60 dagen 
o de campus Torhout: 28 dagen 

 
• Voor de campus Torhout wordt de maatschappelijk werker maar deeltijds opgenomen omdat 

zij ook werkzaam is op een 2de afdeling in het PVT, en daar ook als personeelslid werd 
meegerekend. 

 
• Tijdens het inspectiebezoek geeft de coördinator aan dat er niet voldaan wordt aan de 

personeelsnorm op de campus in Torhout maar dat de huidige equipe voldoet om tegemoet te 
komen aan een kwaliteitsvolle zorgverlening en ondersteuning voor de aanwezige doelgroep. 
Anderzijds worden er meer personele middelen ingezet op de campus Beernem om reden van 
de doelgroep die op die campus aanwezig is. Wat in overeenstemming is met het 
bovenstaande personeelsoverzicht. 

 
• Naast de functieomschrijving van de coördinator is er ook een functieomschrijving van de 

hoofdverpleegkundig/afdelingshoofd ( per afdeling), de adjunct-afdelingshoofd De Stek, de 
woonbegeleiders, de activiteitenbegeleiders. Voor de nachtdienst is er een functieomschrijving 
die zowel betrekking heeft op het PVT als op het PZ campus overschrijdend. 
 

• Functioneringsgesprekken gebeuren tweejaarlijks voor medewerkers met een vaste 
arbeidsovereenkomst. 
Nieuwe medewerker hebben een eerste informele evaluatie na 3 maanden, een tweede 
formele evaluatie na 6 maanden en verder volgens noodzaak tot er een definitief contract 
wordt aangeboden. 

       Deskundigheid campus overschrijdend 

• Momenteel is de visie m.b.t. het VTO-beleid niet uitgeschreven. De medewerkers krijgen 
kansen om vormingen te volgen. Een terugkoppeling wordt verwacht naar de teamleden. Elke 
vorming wordt ook geëvalueerd door de medewerker. 
De vormingen worden globaal opgelijst. 
  

• Het vormingsbeleid ziet er als volgt uit: 
o jaarlijks een vormingsdag met alle West-Vlaamse PVT’s. Elk PVT mag een aantal 

medewerkers afvaardigen. 
o 2 x per jaar is er een uitwisselingsproject met West-Vlaamse PVT’s. 
o centraal vormingsaanbod PZ Sint-Amandus voor o.a. EHBO, veiligheidsdagen 

(brandpreventie), agressie, psychopathologie. 
o persoonlijke initiatieven. 
o jaarlijks vormingsinitiatief De Knop m.b.t. de specifieke doelgroep. 
o van alle afdelingshoofden wordt verwacht een bijkomende opleiding m.b.t. het. 

leidinggeven aan een equipe te volgen. 
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De psychiaters bieden continu vorming aan tijdens de bewonersbespreking waar duiding wordt 
gegeven over de psychopathologische kenmerken van het gestelde gedrag en de aanpak 
ervan. 
Vorming rond specifieke thema’s wordt occasioneel aangeboden: zo werden in 2010 een 
aantal vormingssessies aangeboden i.v.m. de recente evoluties inde psychofarmaca. 
 

• Recent werd gestart met een werkgroep agressie en veiligheid.  
Er zijn o.a. volgende referentiepersonen: stagebegeleiding, vrije tijd, info-medic. 

Non-conformiteiten 

• Er is geen geneesheer-specialist in de neuro-psychiatrie of in de psychiatrie die in staat voor 
de “algemene supervisie” in het PVT Sint-Amandus. 
 
In de reactienota wordt gesteld dat de algemene supervisie een taak is die in het takenpakker 
van de hoofdgeneesheer is opgenomen. 
 
In de algemene regeling van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de 
ziekenhuisgeneesheren wordt het volgende bepaald: 
- Art. 7: “ De hoofdgeneesheer is belast met de verantwoordelijkheid voor de goede gang 

van zaken in het medisch departement van het ziekenhuis. Hij staat in voor de algemene 
organisatie en coördinatie van de medische activiteiten in het ziekenhuis in samenwerking 
met de geneesheer-diensthoofden en met de medische staf, zoals omschreven in het 
reglement inzake de organisatie en de coördinatie van de medische activiteiten in het 
ziekenhuis (cfr. K.B. van 15/12/78 art. 13 t/m 17). 

- Art. 24: De bepalingen van de algemene regeling van de rechtsverhoudingen tussen het 
ziekenhuis en de ziekenhuisgeneesheren gelden mutatis mutandis eveneens voor de 
activiteiten van de ziekenhuisgeneesheren in het PVT Sint-Amandus. De bepalingen van 
de algemene regeling zijn niet van toepassing op de door de patiënt vrij gekozen 
omnipracticus die uitsluitend werkzaam is in het PVT “. 

 
• Er is een tekort op de norm hoofdverpleegkundige op de campus Torhout. De vacature wordt 

eerstdaags gepubliceerd. 
 

• Op de afdeling De Stek is er één hoofdverpleegkundige voor 55 bedden (incluis de 15 niet 
erkende permanente bedden). Er dient een bijkomende hoofdverpleegkundige aanwezig te zijn 
indien de helft van elke nieuwe schijf van 30 bewoners wordt overschreden. Dit  betekent 
concreet van 0 tot 45 bewoners één hoofdverpleegkundige, van 46 tot 75 bewoners 2 
hoofdverpleegkundigen. Hierbij wordt opgemerkt dat er op de afdeling gewerkt wordt met een 
adjunct-hoofdverpleegkundige. 

Tekortkomingen 

• Het aantal uren beschikbaarheid van de psychiater is niet in verhouding tot de grootte van het 
PVT. In de praktijk is de regel voor 120 PVT-bedden 1 vte psychiater te voorzien, in concreto 
gaat het over 24 u. per week of voor: 

o de campus Beernem 20 u. per week. De 15 extra permanente, niet erkende bedden, 
nog niet in rekening gebracht 

o de campus Torhout 12 u. per week. 
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• Het aantal uren beschikbaarheid van de psychiater is voor geen enkele arts vastgelegd in een 
of andere vorm van (arbeids)overeenkomst. 
 
Deze tekortkoming wordt in de reactienota als volgt weerlegd: “De uren beschikbaarheid van 
de artsen is vastgelegd voor het psychiatrisch centrum en niet afzonderlijk voor het ziekenhuis 
en het verzorgingstehuis”. 
 

• De taken van de geneesheer-supervisor, hier afdelingsarts, zijn niet geformaliseerd in een 
functieomschrijving. De aanwezigheid kan ook niet aangetoond worden. 
 

• Bij nazicht van de arbeidsovereenkomsten van de hoofdverpleegkundigen/afdelingshoofden 
wordt vastgesteld dat er een arbeidsovereenkomst is met de juridische werkgever, m.n. het 
P.C. Sint-Amandus, vertegenwoordigd door de algemeen directeur van het PC Sint-Amandus.  
In de arbeidsovereenkomst is de plaats van tewerkstelling (hier PVT) niet vermeld. 
Bij personeelsleden die tewerkgesteld zijn én in het PZ én in het PVT dient de 
arbeidsovereenkomst de plaats van tewerkstelling te vermelden en het arbeidsregime dat 
eraan besteed wordt. 
 

• Er ontbreekt een VTO-beleidsplan waarin volgende elementen zijn uitgewerkt: behoeftepeiling, 
planning, uitvoering, registratie en evaluatie. 

Aanbevelingen 

• Advies om te voorzien in een individueel vormingsoverzicht per personeelslid. 
 

• Er wordt aangegeven tijdens het bezoek dat het absenteïsme door de werkdruk op bepaalde 
afdelingen toeneemt. Het strekt tot aanbeveling om hier een beleid rond op te zetten. 
 

• De coördinator beschikt over een bureel op de campus Torhout. Het is aangewezen dat de 
coördinator ook over een vast bureel beschikt op de campus te Beernem dat niet gelegen is de 
gebouwen van het ziekenhuis, maar in een ruimte in één van de 3 PVT gebouwen. 

 

3.4 Permanentie en urgentie  
Vaststellingen 

• Campus Beernem en campus Torhout werken elk met 2 vaste huisartsen die op een vast 
tijdstip langs komen en op afroep.  Er worden afspraken gemaakt (in beurtrol) naar continuïteit 
tijdens de werkdagen. Tijdens het weekend wordt beroep gedaan op de regionale 
huisartsenkring. 
 

• Bij een crisissituatie tijdens de dag wordt zoveel mogelijk de psychiater van het PVT 
geconsulteerd. De psychiaters werkzaam in het PVT zitten mee in de wachtdienst van het 
psychiatrisch ziekenhuis. Er kan steeds beroep worden gedaan op deze wachtdienst. 
  

• Wie nood heeft aan een opname in een psychiatrisch ziekenhuis kan ten allen tijde terecht in 
het PZ Sint-Amandus te Beernem. Deze samenwerking is vastgelegd in een schriftelijke 
overeenkomst.  
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• Wie nood heeft aan een opname in een AZ kan altijd zijn voorkeur uitdrukken. In de mate van 
het mogelijke wordt hier rekening mee gehouden. Indien men voor het vervoer beroep moet 
doen op de dienst 100 zijn er de regionale beperkingen. Meestal gaan de bewoners voor 
campus Beernem naar het AZ Sint Lucas in Assebroek. Voor de campus Torhout is dit meestal 
het nabij gelegen Algemeen Ziekenhuis Sint-Rembert. 
 

• Tijdens de nacht is er één nachtdienst verpleegkundige aanwezig per afdeling. Op de campus 
Torhout is er maximaal voor 8 nachten per maand een zorgkundige. 
Uit de uurroosters van de 3 afdelingen, campus Beernem is af te leiden dat er per 
afdeling/nacht een medewerker aanwezig is. De nachtdienst wordt waargenomen door 
medewerkers met een kwalificatie verpleegkundige, art. 54 bis, ziekenhuishelper, opvoeder. 
  
Bij een crisis (of het stellen van handelingen uit KB n° 78 bij   nachtdienst zorgkundige) kan 
beroep worden gedaan op de mobiele nachtdienst van het ziekenhuis.  
Bij een eventueel persoonlijk incident of ziekte van de nachtdienst op een PVT-afdeling wordt 
de nachtdienst overgenomen door de mobiele nachtverpleegkundige van het ziekenhuis. 
 
Bij een crisis op de campus Torhout kan beroep worden gedaan op de spoedgevallen dienst 
van een AZ uit de regio. Er zijn ook afspraken met de politie.  
Er is een informele overeenkomst met de interventiepolitie Sector Zuid en het Algemeen 
Ziekenhuis Sint-Rembert, meer bepaald de dienst spoedgevallen om ondersteuning te bieden 
in geval van crisis of agressie. 
 

• De specifieke taken van de nachtdienst zijn per afdeling formeel vastgelegd. Eén van de taken 
van de nachtdienst is het klaarzetten van de medicatie. De coördinator geeft aan dat de 
medicatie tijdens de dag wordt klaargezet ingeval een niet verpleegkundige de nachtdienst 
waarneemt. Deze werkwijze werd niet geverifieerd. 

Sterk punt  

• Indien er een palliatieve bewoner is op de campus in Torhout kan er beroep gedaan worden 
op regionale palliatieve thuiszorg. Ter ondersteuning van de palliatieve zorg op de campus 
ontvangt men subsidies van de stad Torhout. 

Aanbevelingen 

• Advies om te beschrijven welke de criteria en indicaties (crisissituatie) zijn om een bewoner te 
laten opnemen in een ziekenhuis en wie hierin welke verantwoordelijkheid heeft. 
 

• Advies om per campus uit te schrijven hoe men bijstand kan oproepen bij urgenties overdag en 
’s nachts. 
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3.5 Interne communicatiekanalen 
Vaststellingen 

• Voor elk van de 4 PVT afdelingen zijn er op regelmatige basis de nodige overlegmomenten. 
Globaal gezien komt dit op het volgende neer:  
 

Soort overleg Frequentie Deelnemers agenda 
Overdracht 3 x daags bij 

dienstoverdracht 
 

alle aanwezige 
personeelsleden 
 

observaties/informatieoverdracht 
betreffende de dagelijkse werking 
op de afdeling. 
 

Infoverstrekking: 
 

1x per week 
 

afdelingshoofd 
en alle 
aanwezige 
medewerkers 
 

info vanuit dialorum/eventuele 
dringende info, vragen aan 
personeel 
 

Teamvergadering 
 

1x per maand,  
 

afdelingshoofd, 
maatschappelijk 
werkers en alle 
aanwezige 
medewerkers 
 

afdelingsgebonden zaken rond 
de werking, organisatie van de 
zorg, ruimte voor intervisie. 
 

Bewoners-
vergadering 
 

1x per maand,  
 

afdelingshoofd 
en begeleiders 
 

op punt stellen van 
rehabilitatieplannen 
(vaardigheden van de bewoner), 
eventuele bijzondere opvolging 
van één van de bewoners 
 

IDB of 
Interdisciplinaire 
Bewoners 
Bespreking 
 

jaarlijkse ( of 18 
mnd.) bespreking 
van een bewoner 
met evaluatie van 
het 
begeleidingsplan 

afdelingshoofd, 
afdelings 
psychiater, 
maatschappelijk 
werkster, 
individuele 
begeleider en 
bewoner. 
 

specifieke benadering van een 
bewoner en jaarlijkse 
evaluatieweergave. 
 

Kernteam 
 

min. 1x per jaar 
in januari 
 

afdelingspsychia
ter, 
afdelingshoofd, 
coördinator 
 

voorbereiding marathonzitting. 
Bespreking, bijsturing, adviezen 
rond de visie en de werking van 
de afdeling (indien nodig 2-
wekelijks informeel overleg) 
 

LAC (Lokaal 
Advies Comité) 
per campus 

2 x per jaar Kernteamleden, 
coördinator 
(directie) en 
bewonersverteg
enwoordigers 

 

 
• Op de campus Torhout is er nog volgend overlegmoment: 

 
Activiteitencentrum De Kronkel 
Frequentie: 2x per jaar en (1x per jaar samen met de administratief directeur voor financies en 
werkafspraken) 
Deelnemers: activiteitenbegeleiders, afdelingshoofd en coördinator 
Agenda: activiteitenaanbod 
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• Campus/ PVT overschrijdende overlegmomenten: 

 
1. POW (PVT Overleg West-Vlaanderen) 
Frequentie: 2 x per jaar 
Deelnemers: alle afdelingshoofden en coördinatoren van de PVT’s West-Vlaanderen 
Agenda: Intervisie met nadruk op ondersteunen, opzetten van een VTO-beleid 
 
2. APOW (Activiteiten PVT Overleg West-Vlaanderen) 
Frequentie: ad hoc 
Deelnemers: activiteitenbegeleiders PVT West-Vlaanderen 
Agenda: intervisie met nadruk op ondersteunen 
 
3. SPOW (Sociale Dienst PVT Overleg West-Vlaanderen) 
Frequentie: 1x per jaar 
Deelnemers: maatschappelijk werkers PVT’s West-Vlaanderen 
 

• Afdelingoverschrijdend overleg: 
 
PVT-clusterbijeenkomst St. Amandus 
Frequentie: 4 x per jaar 
Deelnemers: kernteamleden 
Agenda: werking en mogelijkheid tot intervisie. 
 
Overleg kernteam en directie 
Frequentie: tweejaarlijks 
Deelnemers: directie en kernteam 
Agenda:  - afdelingsbeleidsplan 
                         - begroting 
 

• Overleg met de apotheker van het PZ op de campus Torhout 
Frequentie: 1x per jaar 
Deelnemers: huisartsen, apotheker, afdelingshoofden, psychiater. 
 

• Er is in het verleden intervisie georganiseerd met een externe, deskundige.  Dit opzet slaagde 
niet. Indien er intervisie georganiseerd wordt (o.a. specifieke moeilijke casussen) wordt beroep 
gedaan om een medewerker (deskundige) van een andere PVT afdeling. 

Sterk punt  

• Op zich is de overlegstructuur goed geregeld voor de onderscheiden afdelingen. Een 
meerwaarde is duidelijkheid over het tijdstip van het overlegmoment en duiding van de 
verantwoordelijkheden (wie stelt agenda op, wie maakt het verslag, …) 

Aanbevelingen 

• Bij nazicht van de overlegmomenten moet vastgesteld worden dat er geen overlegmoment is 
voorzien voor de nachtdiensten van het PVT. 
Het strekt tot aanbeveling om personeel in vaste nachtdienst op regelmatige basis in te 
schakelen in de dagdienst en te laten aansluiten bij teamoverleg. Dit laat betrokkene toe om 
bij te blijven inzake afspraken in het PVT en technieken op PVT/afdelingsniveau. Een 
gestructureerd programma tijdens deze dagen kan hierbij een meerwaarde zijn. 
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• Het ontbreekt aan eenduidigheid m.b.t. de onderscheiden overlegmomenten op de 

onderscheiden afdelingen. Het gebrek aan eenduidigheid doet de indruk ontstaan dat iedere 
afdeling vrijblijvend invulling kan geven aan de overlegmomenten. De superviserende arts 
dient ook meer betrokken te worden bij de overlegmomenten die betrekking hebben op de 
werking en organisatie van de PVT. 

 

3.6 Doelgroep en doelstellingen 
Vaststellingen 

• Op haar website omschrijft het PVT zijn doelgroepen als volgt: 
 
1. Campus Beernem: 

o PVT-afdeling De Loot vormt samen met PVT-afdeling De Ent (campus Torhout) 
de cluster ‘PVT psychiatrische zorg”. 
Het is een afdeling voor volwassenen en ouderen met een chronisch 
gestabiliseerde psychiatrische problematiek die nood hebben aan permanente 
ondersteuning en begeleiding binnen het dagelijks functioneren en die (nog) niet 
in aanmerking komen voor een WZC. 

 
o PVT-afdeling De Stek: is een afdeling voor maximaal 60 volwassen tot 

hoogbejaarde mannen met een (hoofdzakelijk ernstige) verstandelijke beperking, 
al dan niet met een bijkomende problematiek zoals o.a. autismespectrumstoornis 
(ASS) of een hechtingsproblematiek. 
De afdeling is onderverdeeld in twee clusters:  

 Stek 1 omvat 3 open leefgroepen 
 Stek 2 omvat een  open en gesloten groep. 

                    De groepen zijn zo homogeen mogelijk samengesteld. 
 

 Er is een opnamestop op deze afdeling met uitdovende PVT-bedden. 
 

o PVT-afdeling De Knop: wil een (t)huis zijn voor mensen met een lichte tot matige 
verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of psychiatrische stoornis. 
De afdeling biedt ondersteuning aan mensen die omwille van hun emotionele, 
cognitieve en psychische beperkingen (voorlopig) geen plaats vinden binnen het 
reguliere circuit (VAPH) of die baat hebben bij een blijvende meer psychiatrische 
ondersteuning.  
De afdeling is opgesplitst in 3 leefgroepen die elk afzonderlijk functioneren met 
andere doelen. Zowel het begeleidingsteam als de ontwikkelings- en 
belevingsgerichte visie is echter gemeenschappelijk. 
Op deze afdeling verblijven enkel mannen. 

 
2. Campus Torhout 

o PVT-afdeling De Ent is een open woonvoorziening voor personen met een 
chronische psychiatrische aandoening, zowel volwassenen als ouderen. 
Er zijn 3 wooneenheden (Ent 1, Ent 2, Ent 3) met diverse woonformules (zie 
verder in dit verslag) 

 
• Exclusiecriteria voor een opname in het PVT Sint-Amandus zijn: 
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o kandidaat-bewoners die de leeftijd van 80 jaar bereikt hebben 
o kandidaat-bewoners met het dementiesyndroom 
o kandidaat-bewoners met een middelenmisbruik. 

 
Op vandaag zijn alle bewoners mannen. Dit is historisch gegroeid. In de toekomst zal men 
ook vrouwen toelaten. Er staan momenteel vrouwelijke kandidaten op de wachtlijst. 
 

• De globale doelstellingen zijn: 
o geen verdere behandeling wenselijk 
o het stimuleren van de nog aanwezige vermogens en het accepteren van de 

beperkingen 
o accent op kwaliteit van leven. 

 

Overzicht van de verschillende diagnoses (werkjaar 2011) voor het totaal van het PVT (campus 
Beernem en campus Torhout. 

Opmerking: De hieronder vermelde gegevens zijn gebaseerd op de aanwezigen van 31/12/2010 
(beide campussen) Voor het werkjaar 2011 zijn de gegevens dd. het inspectiebezoek nog niet 
verwerkt. 

Hoofddiagnose DSM-IV As I Aantal bewoners % 

Schizofrenie 65 36,5 

Psychotische stoornis NAO   

Affectieve stoornissen   

Dysthyme  stoornissen   

Alcoholverslaving   

Middelenmisbruik 13 7,30 

Geen diagnose op AS I    

(Onbekend) Zwakzinnigheid 51 28,60 

Totaal 178 72,40 

 

Anderen (totaal PVT): 

• St. Kind & Adolescenten (21), Dement. & Cognit. St. (4), Aanpassingsstoornissen (5), 
Stemmingsstoornissen (6), Angststoornissen (4), Impulsbeheersing (4), andere aandoeningen 
(2), Persoonlijkheidsstoornissen St. Cl. B (1), Persoonlijkheidsstoornissen St. Cl. C. (2). 
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Bezettingsgraad per campus en dit voor de 5 kalenderjaren voorafgaand aan de vervaldatum van de 
huidige erkenning: 
 

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 
 

Bezettingsgraad 
 campus Beernem 

107,2 109,8 111,4 110,4 110,9 

Bezettingsgraad 
campus Torhout 

98,3 97,0 98,1 98,2 98,1 

 
• Op de campus Beernem is er een continue overbezetting als gevolg van de aanwezigheid van 

15 niet erkende permanente bedden. 
 

• Op de campus Torhout is er een continue onderbezetting om reden dat er geen overcapaciteit 
mogelijk is.  
 

De gemiddelde verblijfsduur voor de 5 voorgaande kalenderjaren per campus : 
 

Kalenderjaar Gemiddelde 
verblijfsduur (in jaren) 
campus Beernem 

Gemiddelde 
verblijfsduur (in jaren) 
campus Torhout 

2007 10 5,5 

2008 10,2 6,1 

2009 9,9 6,3 

2010 10,8 6,8 

2011 11,1 7,3 

 

De verblijfsduur voor de huidige populatie voor het kalenderjaar voorafgaand aan de vervaldatum van 
de huidige erkenning per campus . 

 

Verblijfsduur  Aantal bewoners 
campus Beernem 

Aantal bewoners 
campus Torhout 

< 6 maanden 1 3 

6 maanden – 1 jaar 2 2 

1 - 5 jaar 23 22 

6 - 10 jaar 19 9 

>  10 jaar 69 24 
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De leeftijdsverdeling per campus: 
 

Leeftijdsgroep Aantal bewoners 
campus Beernem 

Aantal bewoners 
campus Torhout 

< 30 jaar 0 0 

30 jaar – 45 jaar 11 5 

46 jaar – 64 jaar 47 34 

>  65 jaar 56 21 

Totaal 114 60 

 
 

• De gemiddelde leeftijd van de bewoners: 
 

o Campus Beernem is 60,60 jaar. De jongste bewoner is 33 jaar, de oudste bewoner 89 
jaar. 
 

o Campus Torhout is 61 jaar. De jongste bewoner is 36 jaar, de oudste is 87 jaar. 
 

• De verdeling volgens geslacht voor het totaal van het PVT: 
           Campus Beernem/ campus Torhout 
 

Geslacht Aantal 
campus 
Beernem 

Aantal 
campus 
Torhout 

Percentage 

Man 111 60 100 % 

Vrouw 0 0 0 % 

Totaal 111 60 100 % 
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4 Infrastructuur/ Bereikbaarheid/ Veiligheid  

4.1 Infrastructuur 
Vaststellingen 

Campus Beernem: 

PVT-afdeling De Stek:  

• Situeert zich in het oudste gebouw op de campus Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus. Het 
gebouw is gedateerd. 
Recent werden er verfraaiingswerken uitgevoerd wat tegemoet komt aan de huiselijkheid.   
Er volgen nog aanpassingen in de badkamers (o.a. vervangen baden) 
Een douche werd reeds vervangen door een genivelleerde douche. Het plafond in deze ruimte 
dient nog afgewerkt te worden. 
 

• Zwakke punten zijn o.a.  
 onvoldoende eenpersoonskamers (15) 
 tweepersoonskamers (10) 
 driepersoonskamers (6) 
 vierpersoonskamers (2) 
 gebrek aan privacy 
 lift niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

• Per leefgroep (5) is een zithoek en eetplaats 
• Per cluster is er een verdeelkeuken.  

PVT-afdeling De Loot:  

• In 2008 gebeurden er een aantal aanpassingen. 
 

• Er zijn 16 eenpersoonskamers 
            7 tweepersoonskamers 
 

• Afzonderlijke eetruimte en woonruimte 
 
Voor deze afdeling wordt een nieuwbouwproject voorzien op de rand van de campus van het 
ziekenhuis maar met een afzonderlijk adres (Heirweg) 
Er is overleg opgestart met een architect.  
De gemeente moet nog voorzien in de toegankelijkheid van het terrein. 

PVT-afdeling De Knop:  

• De afdeling werd geherconditioneerd met VIPA-middelen in 1998. 
 

• Er zijn 3 leefgroepen die elk beschikken over een eetruimte en een woonruimte 
 

• Kamers: 22 eenpersoonskamers 
              5 tweepersoonskamers 
 

• Een afzonderingskamer gebruikt als time-outkamer (niet bezocht om reden van bezetting). 
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Campus Torhout:  
 
PVT-afdeling De Ent: 

• De Ent is een nieuwbouw die op 25/05/2005 in gebruik genomen is.  Het biedt volgende 
woonvormen aan: 

o 1-persoonsstudio,  
o 2-persoonsappartementen 
o 3-persoonsappartementen 
o Leefgroep van 6 bewoners 
o Leefgroep van 12 bewoners. 

 
• Iedere bewoner beschikt over een individuele slaapkamer met lavabo en toilet. Afhankelijk van 

de woonvorm is er een badkamer met douche/ligbad.. 
 

• Het activiteitencentrum “De Kronkel” beschikt over 2 lokalen voor het organiseren van 
activiteiten, maar in insprong is voorzien dat de activiteiten doorgaan op de leefeenheden. 
 

• Ontbijt en avondmaal worden georganiseerd per woonvorm. De nodige uitrusting is hiervoor 
voorzien. Het middagmaal wordt door de 60 bewoners genuttigd in het 
zelfbedieningsrestaurant met zithoek voor de wachtende. 
 

• Er zijn 4 keukens waarvan 3 met een eetplaats en 5 woonkamers. 
 

• Er zijn op 6 slaapkamers met een rolstoeltoegankelijke sanitaire ruimte. 
 

Sterke punten  

• Er is een duidelijke woondifferentiatie op de campus Torhout.  
De nieuwbouw is kleinschalig opgevat en is voorzien in het verblijf van de bewoners in kleine 
leefgemeenschappen en de mogelijkheid tot het meer zelfstandig wonen. 
Deze campus kan als voorbeeld gesteld worden voor de komende nieuwbouw. 
 

• Op de campus Torhout is er een tuin die niet uitsluitend ingericht is met vaste planten maar 
waar ook fruitbomen zijn voorzien. De vruchten worden geplukt en gebruikt door de bewoners 
(o.a.  vruchtensappen worden lokaal geperst en gepasteuriseerd). 
 

Non-conformiteiten op de campus Beernem 

• De maximaal toegestaan erkende bedden wordt overschreden. 
 

• In meerdere kamers op de campus Beernem is het maximum toegestane bedden (2) 
overschreden.  
 

Deze non-conformiteit beperkt zich tot de PVT-afdeling De Stek, waar de uitdovende bedden 
zijn gelokaliseerd. 
 

• In de meerpersoonskamers is er niet voor elke bewoner een lavabo met warm en koud water. 
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Tekortkomingen op de campus Beernem 

• De privacy is niet verzekerd in een aantal gemeenschappelijke toiletten, er wordt gebruik 
gemaakt van beschotten. 
 

• Er is onvoldoende privacy gegarandeerd in de meerpersoonskamers. 
 

• De meeste kamers en sanitaire ruimtes zijn niet voorzien van een oproepsysteem. 
 

• Op de campus Torhout beschikt men over een oproepsysteem aan de bedden, niet in de 
sanitaire ruimten. 
 

 

4.2 Ligging en bereikbaarheid 
Vaststellingen 

• De gebouwen van de 3 afdelingen van het PVT campus Beernem zijn gelegen op het terrein 
van het ziekenhuis. 
Het terrein is gelegen op een verbindingsweg Beernem- Brugge. In de directe omgeving is de 
afrit E 40 . 
Wie met het openbaar vervoer komt kan gebruik maken van de stopplaatsen aan het 
ziekenhuis. 
Op het terrein is ruime parking voorzien. 
 

• De afdeling De Ent, campus Torhout, is gelegen in het centrum van Torhout.  
Er is een vlotte verbinding met de trein Beernem - Torhout. De bewoners kunnen ook beroep 
doen op een belbus van De Lijn. 

Sterk punt  

• De bewegwijzering naar het PVT campus Torhout is niet stigmatiserend. Er is een wegwijzer 
met enkel de vermelding “ De Ent”. 

Non-conformiteit 

• De 3 PVT afdelingen De Loot, De Stek en De Knop zijn elk ondergebracht in een afzonderlijk 
gebouw op de campus van het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem. 
 
In de reactienota wordt bij deze non-conformiteit volgende toelichting gegeven: 
- voor PVT-afdeling De Loot is een dossier gestart met een aanvraag voor een nieuwbouw 
- PVT-afdeling De Stek heeft een uitdovend karakter 
- PVT De Knop is met VIPA-middelen gerenoveerd in 1998. 

Aanbeveling 

• De telefonische bereikbaarheid van de 3 afdelingen op de campus Beernem is voor 
verbetering vatbaar. Wie niet bekend is met de afdelingen heeft geen weet van een 
afdelingsspecifiek telefoonnummer en dient zich te richten tot het centraal nummer van het 
ziekenhuis. Het doorverbinden naar een afdeling en de bereikbaarheid van de coördinator is 
geen evidentie.  
Ook op de campus Torhout dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden omtrent 
telefonische oproepen voor ingeval de coördinator niet aanwezig is. 
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4.3 Veiligheid 
Vaststellingen 

• Er werden dd. van het inspectiebezoek brandweerverslagen voorgelegd van de afdeling De 
Knop, De Loot en de Stek op campus Beernem. De verslagen hebben betrekking op een 
bezoek van 20 december 2011. 
De verslagen bevatten een aantal opmerkingen. 
 
Er is een gunstig brandveiligheidsattest voor de afdeling De Knop (gebouw Sint-Pieter), 
afdeling De Loot ( gebouw Sint Vincentius E = F), afdeling de Stek (gebouw Sint-Vincentius) 
van de burgemeester met datum 19 januari 2012.  
 

• Het brandweerverslag met datum 3/01/2012 van de campus Torhout is geen volwaardig 
brandweerverslag. Het is een opsomming van adviezen van 7 maart 2011 en 12 december 
2011. 
Conclusie is dat de adviezen gegeven zijn ten titel van inlichting en niet van beperkende aard 
op de bestaande wetgeving ter zake. 
 
Het attest van de burgemeester werd per 03/01/2012 ondertekend. 
Op het attest wordt het volgende vermeld:”Er werden de nodige afspraken gemaakt om aan 
de opmerkingen van de commandant (zie verslag dat in bijlage gevoegd wordt) een gevolg te 
geven. 
 

• Tweemaal per jaar worden er acties ondernomen inzake brandveiligheid. 
Op de campus Torhout is de plaatselijke brandweer betrokken partij. 
 

• Brandveiligheid is een verplicht vormingsmoment voor de medewerkers. De preventieadviseur 
van de campus Beernem is hiervoor verantwoordelijk. 
 

• Op de onderscheiden afdelingen weten de bewoners op welke plaatsen er kan gerookt 
worden. Dit kan niet op de afdelingen, tenzij er een specifiek rooklokaal is voorzien. Buiten zijn 
er overdekte ruimtes waar er kan gerookt worden. 
 

• In de onthaalbrochure van De Ent zijn algemene richtlijnen opgenomen voor ingeval van 
brand. Informatie omtrent roken, het gebruik van elektrische toestellen  en alle producten waar 
een vlam bij te pas komt maken deel uit van de onthaalbrochure.  

Tekortkoming 

• Op de campus Torhout werd nog nooit een evacuatie-oefening gehouden voor de bewoners 
en het personeel.  
Deze oefening is gepland door de brandweercommandant van Torhout in 2013. Eerst moet 
tegemoet gekomen zijn aan de adviezen in het brandweerverslag. 
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5 Leefklimaat en uitrusting 
Vaststellingen 

• Ondanks de gebouwen op de campus Beernem verouderd en uit de tijd zijn worden er 
inspanningen geleverd om de inrichting zo huiselijk en gezellig mogelijk te maken o.a. 
aanwezigheid van eigentijds meubilair, aankleding van de muren, voorzien van planten, 
opdeling van de ruimtes. 
De campus Torhout verwijst in zijn totaliteit naar een thuisvervangende omgeving. Het 
meubilair werd aangekocht door het PVT en is aangepast aan elke woonvorm. De bewoner 
kan zijn kamer naar eigen smaak inrichten. Ook de leefruimtes kunnen in onderling overleg 
aangekleed worden. 
 

• In overleg met de begeleiding kan de bewoner klein meubilair meebrengen om de kamer 
huiselijk in te richten. Het aankleden van de kamer wordt aangemoedigd maar met respect 
voor de eigenheid van de bewoner. 
 

• Op de campus Beernem zijn er een 3- tal hoog-laagbedden, die waar nodig worden opgesteld, 
er is een passieve tillift, antidecubitusmatrassen zijn beschikbaar in het PC. Rolstoelen zijn 
beschikbaar volgens noodzaak. Aangepaste baden (o.a. hoog-laagbad, Parkerbad) zijn 
voorzien. Douches zijn genivelleerd wat tegemoet komt aan de toegankelijkheid. 
 

Ook op de campus Torhout kan men bij noodzaak voorzien in ondersteunende materialen bij 
zorgafhankelijkheid. 
 

• De verpleegposten zijn uitgerust met het meest noodzakelijke comfort. Medicatiewagens zijn 
beschikbaar per leefeenheid, afgesloten kasten voor de medicatiereserve, een kleine 
afsluitbare koelkast voor uitsluitend medicatie (opvolging T° controle vanuit de apotheek van 
het ziekenhuis). 
 

• Op de campus Beernem en de campus Torhout zijn de bezoekuren niet gelimiteerd wat niet 
uitsluit dat er met bepaalde familieleden/bezoekers afspraken worden gemaakt. 
 

• Het toepassen van een correcte handhygiëne door de medewerkers wordt opgevolgd. De 
bewoners worden aangemoedigd om een goede handhygiëne toe te passen. Het nodige 
materiaal is op de meest aangewezen plaatsen aanwezig o.a. papierenhanddoekjes, vloeibare 
zeer, handontsmetting. Materialen worden ter beschikking gesteld met de nodige 
voorzichtigheid om misbruik bij de bewoners te voorkomen. 

Sterk punt 

• Jaarlijks is er een campagne handhygiëne. De nodige flyers en materialen zijn aanwezig waar 
wenselijk. Bewoners worden hierover ook aangesproken (o.a. handhygiëne voor 
kookactiviteiten). 

Tekortkoming 

• Instructies voor bewoners, bad momenten, incontinentiemateriaal, … worden zichtbaar 
uitgehangen of opgesteld. Deze werkwijze komt niet tegemoet aan de privacy van de bewoner. 
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6 Informatieverstrekking 
Vaststellingen 

• Er is een flyer over het PVT waarin beknopte informatie over de afdeling De Knop, De Ent en 
De Loot worden weergegeven.  
Onderdeel hiervan zijn de contactgegevens van de coördinator en van de kernteamleden van 
de onderscheiden afdelingen. 
 

• Voor de afdeling De Knop, afdeling De Loot en de afdeling De Ent werd een onthaalbrochure 
voorgelegd. De brochures verschillen onderling. De onthaalbrochure van de afdeling De Ent is 
de meest volledige brochure, maar waar toch nog een aantal items om verduidelijking vragen. 

Sterke punt 

• In de onthaalbrochure van afdeling De ent worden bewoners en familieleden geïnformeerd 
over het bestaan van Similes. 

Aanbevelingen 

• De onthaalbrochure van De Ent ligt ter inzage voor bewoners en familie. Het strekt tot 
aanbeveling minstens een brochure ter beschikking te stellen van de bewoner en/of familie bij 
opname.  
 

• Indien het PVT zich wil profileren als “Het PVT Sint-Amandus’ is het aangewezen de 
onderscheiden onthaalbrochures zowel qua lay-out als inhoud op elkaar af te stemmen, zonder 
de eigenheden van de afdeling daarbij te verliezen. 
Mogelijke optie is één algemene informatiebrochure en een afdelingsspecifieke 
afdelingsbrochure. 
 
De bewoner dient over o.a. volgende informatie te beschikken: 

o Opnameprocedure 
o Afspraken m.b.t. de mogelijkheid te beschikken over een sleutel 
o Afspraken m.b.t. (brand-)veiligheid 
o Kostprijs (en niet inbegrepen) 
o Zakgeldmodaliteiten 
o Bepalingen omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
o Rechten van de bewoner (bv. inzagerecht dossier) 
o Klachtenprocedure 
o Info over de individuele begeleider en het begeleidingsplan 
o Keuze van de huisarts, andere zorgverstrekkers 
o Regeling personeelspermanentie 
o Wat bij nood aan verzorging, opname in een PZ/AZ 
o Vrijheid van levensbeschouwing, respect voor medebewoners/personeel 
o Afspraken bij agressie, storend gedrag,…. 
o Inspraak van de bewoners (bewonersvergadering) 
o Info over de bewonersvertegenwoordiger 
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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 
per campus: 

 

Kalenderjaar Aantal opnames 
campus Beernem 

Aantal opnames Campus 
Torhout 

2007 9 3 

2008 10 5 

2009 1 4 

2010 2 3 

2011 3 3 

 

• Het PVT beschikt in zijn totaliteit over 1,40 vte maatschappelijk werker. De 2 maatschappelijk 
werkers zijn elk toegewezen aan 2 afdelingen. Zij beschikken niet over een vast lokaal waar 
iemand zich kan aanmelden. Hun aanwezigheid hangt niet uit op de afdelingen. 
 

• Er is geen eenduidig opnamebeleid d.w.z. dat er geen overkoepelend en gestructureerd 
opnameteam is voor het geheel van het PVT. 
 

• Het traject van aanvraag tot opname tot het moment van de opname ziet er voor  de afdeling  
De Loot en afdeling De ENT (campus Torhout) als volgt uit: 

o De verwijzer vraagt een “woonaanvraagformulier” aan bij de sociale dienst van de 
afdeling om in te vullen. Het ingevulde formulier wordt overgemaakt aan het 
afdelingshoofd/hoofdverpleegkundige. 

o De kandidaat-bewoner krijgt een voorlopige plaats op de wachtlijst. 
o De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld door het PVT kernteam 

(afdelingsarts, hoofdverpleegkundige) en de sociale dienst. 
o De sociale dienst van de verwijsafdeling van het ziekenhuis en de sociale dienst van 

het PVT onderzoeken de financiële draagkracht van de bewoner. (borgstelling bij 
onvoldoende spaargeld) 

o De kandidaat-bewoner krijgt een definitieve plaats op de wachtlijst bij het voldoen aan 
de opnamecriteria 

o Eens een opname in het vooruitzicht: rondleiding en voorstelling op de 
afdeling/leefgroep (door sociale dienst) eventueel samen met de familie (volgens 
wensen van de kandidaat) 

o Er wordt een proefperiode  van 6 maanden gehanteerd. Wanneer uit de evaluatie 
blijkt dat het verblijf niet de juiste optie is kan de bewoner terug naar de verwijzer. 
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• Afdeling De Knop: 
o De afdeling wordt door de verwijzer rechtstreeks gecontacteerd. Er wordt een profiel 

van de bewoner doorgegeven aan de afdeling en de maatschappelijk werker 
o Kandidaten worden voorgesteld vanuit de ziekenhuisafdelingen Dit gebeurt formeel 

d.m.v. een verslag en SGZ-lijst en niet formeel 
o De aangemelde kandidaten worden gescreend door het kernteam van De Knop. Er 

wordt een selectie gemaakt van 2 kandidaten. 
o Op de plaats van het verblijf wordt informatie opgevraagd, er wordt gepeild naar de 

motivatie en het algemeen functioneren van de kandidaat al of niet in zijn 
aanwezigheid 

o Het kernteam beslist wie in aanmerking komt 
o Voorstelling van de nieuwe kandidaat aan het team 
o De overplaatsing gebeurt in aanwezigheid van de mentor (IB) 
o Na één maand wordt de nieuwe bewoner besproken en wordt het 

dagbestedingsschema bijgestuurd indien nodig 
o Na 6 maanden volgt het eerste IDB met verslaggeving.  

 
• Op de afdeling De Stek gebeuren geen nieuwe opnames meer. 

 
• Er is een wachtlijst met 96 kandidaten, allen uit het P.C. Sint-Amandus. 

 
Op de dag van het inspectiebezoek is er een wachttijd van 6 jaar voor afdeling De Loot en 4 
jaar voor afdeling de Ent.   
Dit verschil in wachttijd kadert binnen de REHAB schaal die gehanteerd wordt om te bepalen 
welke bewoner in welke woonomgeving het best past. 
Normaliter wordt de chronologie van de wachtlijst gevolgd. Maar er wordt altijd rekening 
gehouden met de kandidaat-bewoner en de context (juiste persoon in de juiste 
woonvorm/leefgroep). 
 
Voor de afdeling De Knop is er voor het eerst een wachtlijst. 
 

• Gewoonlijk gebeuren geen verhuizen van bewoners tenzij het in het voordeel is van de 
bewoner en de medebewoners en mits akkoord van de bewoner. 
 

• De wachttijden, de plaats van een kandidaat bewoner op de wachtlijst en hoe er gewerkt 
wordt met de wachtlijst wordt gecommuniceerd naar de verwijzer en familie op een informele 
manier. 

Sterk punt 

• In het PVT slaagt men er in om zoveel mogelijk te werken met onderscheiden leefgroepen, 
rekening houdend met de problematiek van de bewoners.  

Tekortkoming 

• Het opnamebeleid wordt niet structureel geëvalueerd. Het werken met onderscheiden 
leefgroepen en het huidig opnamebeleid sluiten een evaluatie van het opnamebeleid niet uit. 

Aanbevelingen 

• Het traject van aanmelding tot opname, met duiding van taken en verantwoordelijkheden is niet 
formeel vastgelegd.  
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• Het is aan te bevelen om een beleid op te zetten rond het werken met wachttijden (wie krijgt 
voorrang, hoe bepaald,…) en hierover een schriftelijke neerslag te maken. Op deze manier 
creëer je transparantie naar de toekomstige bewoners. 
 

• Correcte informatie voorafgaand aan of op het moment van opname draagt bij aan de kwaliteit 
van de zorgverlening en aan zorg op maat van de bewoner. Het gebruik van de juiste 
toetsingsinstrumenten (met de te onderscheiden levensdomeinen) bij het intakegesprek zijn 
hier een onderdeel van. 
 

 

7.2 Begeleiding, verzorging en verpleging 
Vaststellingen 

• Elke afdeling heeft een eigen begeleidingsmodel, rekening houdend met de doelgroep. 
o Afdeling De Knop hanteert het psychodynamisch ontwikkelingsmodel van Prof. A. 

Dösen. In dit model staat de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal als 
uitgangspunt voor de beeldvorming en ondersteuning van de bewoner. De 
belangrijkste doelstelling hierbij is de individuele en collectieve kwaliteit van leven van 
de bewoners te optimaliseren. 
 

o Afdeling De Ent biedt een verscheidenheid aan woonvormen aan m.n. studioformule, 
appartement, kleine woning en leefgroep. 
Hier wordt vooral gewerkt met het rehabilitatiemodel. Elke bewoner krijgt een zorg op 
maat op verschillende levensgebieden, zinvolle dagbesteding en goede sociale 
contacten, met klemtoon op de sterke kanten van de bewoner, inspraak van de 
bewoner en actieve rol in de begeleiding, familiecontext. 
 

o Afdeling De Loot: de werking is geïnspireerd op het rehabilitatiemodel. De bewoners 
krijgen een zo groot mogelijke zelfstandigheid om terug greep te krijgen op het 
dagelijks leven. Mogelijkheden worden bekijken samen met de individuele begeleider. 
Voor activiteiten kan beroep worden gedaan op de faciliteiten van het ziekenhuis. 
 

o Afdeling De Stek: de werking is gebaseerd op een respectvolle bejegening van de 
bewoner, emancipatorisch waar kan, overnemen van de zorg indien nodig. De 
individuele relatie begeleider-bewoner is de vertrekbasis voor het bieden van goede 
zorg. Er wordt gewerkt met de principes van: 

 Gelijkwaardigheid 
 Accepterende basishouding van de bewoner 
 Empathie/medeleven. 

 
De  benadering van de bewoners is teamwork. 
De theoretische achtergronden zijn Gentle teaching, Dösen (emotionele ontwikkeling). 

 
• Elke bewoner krijgt een individuele begeleider/mentor toegewezen bij de opname en een co-

mentor om continuïteit te kunnen garanderen. 
De ondersteuning van de bewoner door de individuele bewoner situeert zich 3 niveaus voor 
afdeling De Ent: 

o begeleiding in zelfredzaamheid 
o begeleiding in sociale redzaamheid 
o begeleiding in maatschappelijke redzaamheid 
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• De individuele begeleider/mentor is op alle afdelingen verantwoordelijk voor de opmaak van 

het begeleidingsplan.  
De termijn van opmaak van het individueel begeleidingsplan is eerder vrijblijvend maar gebeurt 
binnen de eerste weken van het verblijf. De bewoners komen wekelijks aan bod op het 
infomoment. Gemiddeld is er na 3 maanden opname een 1ste evaluatie van het 
begeleidingsplan en vervolgens jaarlijks. Op de afdeling De Knop en de afdeling De Ent 
gebeurt dit slechts om de 18 maanden.  
De terugkerende evaluatie wordt voorbereid door de individuele begeleider en de bewoner. 
Indien mogelijk kan de bewoner aansluiten bij de evaluatie van zijn behandelplan. 
 

• Het functioneringsniveau van de bewoners van campus Torhout wordt bepaald aan de hand 
van een zelf ontwikkelt model op basis van de REHAB schaal. O.a. volgende items worden er 
gescoord: de items van de Katz-schaal, communicatie, zelfpresentatie, belang van anderen, 
bijdrage huishoudelijke taken, zorg voor eigen materiaal. 
 

• Het bewonersdossier is een eigen ontwerp en is standaard. Het dossier is inhoudelijk voor 
verbetering vatbaar. Elke medewerker heeft een individuele login. De registratie is 
identificeerbaar. 
 

• Aan elke afdeling is een maatschappelijk werker toegewezen.  
 

Bij opname van een bewoner in het PVT worden gegevens vanuit het PZ doorgegeven aan de 
sociale dienst. De maatschappelijk werker werkt met dit dossier verder voor de 
voortgangsrapportering.  
Het sociaal onderzoek omvat: de familiale situatie (gezin van herkomst en eigen gezin), 
erfelijkheidsantecedenten, onderwijs, beroepsloopbaan, huidige beroepsstatus, vrije tijd, 
levensloop en ziektegeschiedenis, aanleiding tot huidige opname en toekomstperspectieven. 
 

• De interdisciplinaire bewonersbespreking (IDB) voor de bewoners van De Ent gebeurt op basis 
van een standaard document waarin alle levensdomeinen vervat zijn, de somatische 
problematiek deel van uitmaakt, het medicatiegebruik. Er is een psychosociaal luik, invulling 
vrije tijd, beschermende maatregelen, een REHAB-plan met doelstelling, interventie en 
evaluatie, toekomstperspectieven 
Finaal wordt er een besluit genomen. 
Dit standaard document zou ook op de campus Beernem van toepassing zijn. 
 

• Medicatie wordt maandelijks aangeleverd uit het PZ.  De maand reserve wordt individueel 
bewaard in een afgesloten kast. Het  klaarzetten per 24 u. gebeurt altijd door een 
verpleegkundige (hetzij tijdens de dag of nacht), de controle voor inname gebeurt eveneens 
door een verpleegkundige maar kan de medicatie kan niet altijd door een verpleegkundige 
worden toegediend. 
 
Voor elke leefgroep is een beveiligde medicatiewagen 
De medicatie is identificeerbaar tot 2 toedieningsmomenten (controle voor ochtend en middag, 
controle avondmedicatie en laatavond medicatie). 
De bewoner betaalt een forfait per dag. 
Op de afdeling De Ent zijn er bewoners die de medicatie in eigen beheer hebben. De arts 
noteert deze afspraak in het bewonersdossier. 
De apotheker doet soms steekproeven op de afdelingen om medicatiefouten op te sporen. 
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• Een bewoner kan ook zelf op huisbezoek gaan bij zijn huisarts. Bij een eerstvolgend bezoek 
zal de huisarts rapporteren in het bewonersdossier. Indien nodig is er telefonisch contact 
tussen de huisarts en de psychiater. De medicatie die de huisarts voorschrijft wordt ook 
aangeleverd door de ziekenhuisapotheek. Zo heeft de psychiater een globaal overzicht van de 
in te nemen medicatie. De huisartsen maken gebruik van het formularium die ter beschikking 
wordt gesteld door de apotheek. 
 

• In het hele PVT wordt een fixatie-armbeleid gevoerd. Op de PVT-afdelingen De Loot en De Ent 
wordt er niet gefixeerd. 
Op de PVT-afdelingen De Stek en De Knop wordt er gefixeerd indien het verantwoord is. 
Tijdens de rondgang op de afdelingen werd benadrukt hoe belangrijk de registratie is in het 
dossier indien moet overgegaan worden tot fixatie (o.a. bewoner gefixeerd tijdens de dag en 
tijdens de nacht). Ook indien de bewoner er zelf om vraagt. Tijdens de rondgang werd 
vastgesteld dat de gefixeerde bewoner doch bevraagd werd door een medewerker of hij zin 
had in een wandeling. 
Voor een bewoner die verblijft in de time-outkamer wordt een afzonderingsregister 
bijgehouden. 
 

• Aan elke leefgroep zijn activiteitenbegeleiders toegewezen. Het aanbod komt tot stand in 
onderling overleg en met inspraak van de bewoners. Er wordt voor gezorgd dat elke bewoner 
een zinvolle dagbesteding heeft.  De dagelijkse wijzigingen of nieuwe voorstellen worden 
gecommuniceerd aan de bewoners via een prikbord of gezamenlijk moment. 
De zinvolle dagbesteding is onderdeel van het begeleidingsplan, al is het er niet met zoveel 
woorden in terug te vinden.  
Het activiteiten aanbod kan doorgaan op afdelingsniveau of in het activiteitencentrum “De 
Boerderij” op de campus Beernem en in het AC “De Kronkel”. 
Het aanbod bestaat uit  o.a. huishoudelijke kookactiviteiten in kleine kring, sport- en 
spelactiviteiten, kleine knutselactiviteiten, wandelen, relaxatie, actualiteit, licht industrieel werk, 
tuinieren. Alle activiteiten gebeuren op maat van de bewoner.  
  

In het begin van een verblijf op De Knop kan de bewoner vrij deelnemen. Pas daarna zal in 
samenspraak met de mentor een activiteiten schema worden opgemaakt.  
Op de afdeling De Loot gaan de activiteiten door op de afdeling of buiten de afdeling onder 
begeleiding. De bewoner kan ook zelf voorstellen doen.  
 

• De vrijwilligerswerking stelt momenteel een probleem. Weinig mensen willen zich nog 
engageren om aan vrijwilligerswerking te doen. 

Sterke punten  

• De bewoners worden in de gelegenheid gesteld om 2 x per jaar een verblijf buiten het PVT 
door te brengen. Wie niet mee kan op vakantie krijgt de kans aan te sluiten bij een 
vakantieweek in het PVT of interne vakanties. Bewoners krijgen ook de  kans om aan te sluiten 
bij activiteiten in andere PVT’s. 
Op de verjaardag van de bewoner kan een restaurantbezoek samen met de individuele  
begeleider.  
 

• Op de afdeling De Ent is de bewoner aanwezig op de interdisciplinaire bewonersbespreking. 
De bewoner staat centraal. Hij komt zijn of haar verhaal doen. Het gesprek wordt gevoerd op 
maat en tempo van de bewoner. De persoonlijke begeleider probeert het gesprek te sturen aan 
de hand van de vooraf uitgewerkte items samen met de bewoner. 
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Voor de interdisciplinaire bewonersbespreking wordt op De Ent een zeer waardevol instrument 
gebruikt die als voorbeeld kan gesteld worden voor de andere afdelingen. 
 

• Op afdeling De Ent wordt jaarlijks een familiedag georganiseerd. Deze dag heeft veel succes 
bij de bewoners en hun familie /vrienden. 
 

• Op afdeling De Ent worden informatieposters voorzien met betrekking tot handhygiëne. 

Non-conformiteit 

• Er wordt niet gewerkt met een eenduidig multidisciplinair, geïntegreerd bewonersdossier voor 
de 4 afdelingen.  Een deel van het dossier wordt geïnformatiseerd bijgehouden, andere luiken 
zijn nog een papierversie en wordt door de discipline bijgehouden (o.a. maatschappelijk 
werker, formulier evaluatie begeleidingsplan). 
 
Aan deze non-conformiteit zal tegemoet gekomen worden op het moment het EPD REGAS 
uitgerold wordt in het PVT. 

Tekortkomingen 

• Uit de begeleidingsplannen blijkt niet dat de bewoner op regelmatige basis  wordt geëvalueerd 
door het begeleidend team: een eerste maal na drie maanden opname, daarna na 12 
maanden en vervolgens elk jaar.   
 

• Niet na elke evaluatie wordt een gemotiveerd besluit genomen tot staving van het verder 
verblijf en/of eventuele vooruitzichten, zoals blijkt uit een aantal dossiers. 
 

• Er is een beknopt document “Interventie bij agressie” voor het PVT campus Torhout. Op dit 
document wordt niet gesproken over het feit dat er beroep kan gedaan worden op de mobiele 
equipe van Beernem in geval van crisis. 
 

• Een goed fixatieprotocol omvat volgende elementen: 
o Het beschrijven van alternatieven 
o Indicaties en contra-indicaties zijn duidelijk bepaald 
o De besluitvorming is vastgelegd (beslissing wordt best genomen met verschillende 

hulpverleners en de arts en in samenspraak met de familie) 
o Fixatiemateriaal en fixatietechnieken worden beschreven 
o Verpleegkundige aandachtspunten worden vermeld: toezicht en controle, 

verpleegkundige zorgen ( opvolging eet- en drinkpatroon, decubituspreventie, 
evaluatie uitscheiding,…) bejegening patiënt en familie 

o Wijze van verslaggeving wordt verduidelijkt: indien een patiënt wordt gefixeerd dienen 
zeker een aantal elementen in het dossier.  

 
Volgens de reactienota maakt het PVT gebruik van de procedure van het P.C. die voldoet aan 
de opgesomde elementen. 

Aanbevelingen 

• Het is aan te bevelen om een procedures met betrekking tot handhygiëne en infectiepreventie 
op te maken op het niveau van een PVT en makkelijk raadpleegbaar te maken. 
 

• Van de bewoner wordt verwacht een zinvolle dagbesteding te hebben. Dit is onderdeel van het 
begeleidingsplan, die in overleg met de bewoner wordt opgesteld. In die context is het 
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aangewezen om de bewoner een weekprogramma ter beschikking te stellen waarin naast de 
groepsactiviteiten ook individuele activiteiten en gesprekken zijn in weergegeven. Zo kan men 
voorkomen dat bewoners niet naar hun begeleidingssessie komen om allerlei redenen. 
 

• Alle observaties en handelingen uitgevoerd door een verpleegkundige moeten geregistreerd 
worden in het individuele bewonersdossier ( cfr. KB van 18/06/1990 art.3). Dit is ook van 
toepassing bij het fixeren van bewoners. 
 

• Bij het integreren van een EPD dient minstens rekening te worden gehouden met art. 29 van 
het K.B. 
De minimuminhoud van het bewonersdossier: 

o Identificatiegegevens 
o Gegevens contactpersonen: o.a. ook huisarts 
o Anamnese: fysiek/medisch, psychologisch, sociaal, dagelijks functioneren 

(levensdomeinen) 
o Multidisciplinaire diagnose 
o Dominante gedragsdistorties bij opname, te verwachten probleemgebieden 
o Begeleidingsbehoeften (doelstellingen?) 
o Begeleidingsschema 
o Medicatieschema 
o Verslagen van onderzoeken en tests (indien van toepassing) 
o Observaties van de verschillende disciplines 
o Verslagen multidisciplinaire bewonersbespreking.  

 

7.3 Samenwerking: 
Vaststellingen 

• Op elke campus komen  2 vaste huisartsen op vastgelegde tijdstippen die door de bewoners 
gekend zijn en nog eens extra worden medegedeeld op de infoborden.   
De bewoners mogen hun voorkeur uitdrukken voor één van de 2 huisartsen.  
Indien de bewoner echt overtuigend een andere huisarts wil wordt hierop ingegaan. 
 

• Op afdeling De Ent wordt er gewerkt met 2 vrijwilligers. Zij doen de cafetaria wanneer het 
‘Kronkelcafé’ is. Zij vertegenwoordigen eveneens de bewoners in de bewonersraad. 
Er is momenteel geen beleid rond vrijwilligerswerking. 
 

• Van bij de opname van een bewoner is er aandacht voor de familie. Tenzij de bewoner 
expliciet te kennen geeft zijn familie niet te betrekken wordt deze op regelmatige basis 
aangesproken o.a. bij de jaarlijkse evaluatie. 

Non-conformiteit 

• De bewoners hebben geen keuzevrijheid van huisarts. Indien er een keuzevrijheid van huisarts 
is, dient dit formeel en ‘duidelijk’ kenbaar gemaakt te worden aan de kandidaat-bewoners. 

Tekortkoming 

• Er zijn formeel geen afspraken met de huisartsen m.b.t. de opvolging van hun patiënten en de 
medisch-somatische zorgverlening. 
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Volgens de reactienota zijn er volgende afspraken met de huisartsen: 
-jaarlijks overleg tussen de psychiater, de hoofdgeneesheer en de huisarts 
-noteren huisartsen in het bewonersdossier 
-voor een nieuwe bewoner maakt de huisarts een verslag op met de somatische antecedenten. 

Aanbevelingen 

• Het strekt tot aanbeveling om de bewoner de mogelijkheid te bieden ook een keuze te laten 
maken indien beroep moet worden gedaan op een specialist (bv. tandarts, kineist,…). 
 

• Om te komen tot een optimale afstemming met de huisartsen strekt het tot aanbeveling om op 
regelmatige basis formeel en gestructureerd overleg te voorzien. 
 

• Het is aan te bevelen dat vrijwilligers beschikken over een organisatienota. Deze 
organisatienota preciseert ten minste: 
- wat de sociale doelstelling en het juridisch statuut van de organisatie zijn, indien het gaat om 
een feitelijke vereniging, welke de identiteit is van de verantwoordelijken van de vereniging. 
- dat de organisatie een verzekeringscontract gesloten heeft voor vrijwilligerswerk 
- of andere aan het vrijwilligerswerk verbonden risico’s gedekt worden en, zo ja, in welke 
gevallen 
- of de organisatie vergoedingen betaalt aan de vrijwilligers en, zo ja, in welke gevallen 
- dat de activiteiten inhouden dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan 
hij of zij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht, bedoeld in art. 458 van het Strafwetboek, 
waarbij dat artikel integraal wordt overgenomen. 

 

7.4 Ontslag en nazorg 
Vaststellingen 

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

Campus Beernem: definitieve bedden/ uitdovende bedden 

Ontslagen naar 2007 2008 2009 2010 20111 

Eigen PZ 8 1 8  12 1 4 1 3  

Ander PZ           

AZ 21 26 29 17 23 24 20 13 11 18 

Huis (alleen of samen met partner)           

Ander PVT           

RVT 3 4 2 2  1 1 2 3  

IBW           

Voorziening gehandicaptensector        1   
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Campus Torhout: definitieve bedden 

Ontslagen naar 2007 2008 2009 2010 2011 

Eigen PZ 1 4 2 2 5 

Ander PZ      

AZ 22 23 14 11 13 

Huis (alleen of samen met partner)      

Ander PVT      

RVT   1 1 2 

IBW      

Voorziening gehandicaptensector      

….      

 

Aantal overlijdens voor de 5 kalenderjaren voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige erkenning 
voor het PVT: 
 
Campus Beernem: definitieve bedden/uitdovende bedden 

Overlijden door 2007 2008 2009 2010 2011 

Natuurlijke dood 1 1 1 0 3 1 0 1 2 3 

Suïcide           

Onbekende doodsoorzaak           

 

Campus Torhout 

Overlijden door 2007 2008 2009 2010 2011 

Natuurlijke dood 0 1 1 1 0 

Suïcide      

Onbekende doodsoorzaak      

 

• De Loot: Na overplaatsing naar een WZC blijft er overleg mogelijk om indien nodig advies te 
verstrekken i.v.m. de begeleiding van de ontslagen bewoner. Deze mogelijkheid wordt door de 
WZC gewaardeerd. 
Bij verhuis wordt steeds een multidisciplinair verslag meegegeven waarin ook de 
aandachtspunten omtrent de aanpak, ‘normaal’ gedrag en de te onderhouden vaardigheden 
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• Indien op de afdeling De Ent het multidisciplinaire team merkt dat een bewoner op langere 
termijn wel in staat is tot eventueel alleen wonen met ondersteuning van psychiatrische 
thuiszorg wordt naar deze doelstelling toe gewerkt. 

 
• Wanneer een bewoner wordt opgenomen in het Algemeen Ziekenhuis houdt de persoonlijke 

begeleider contact met de bewoner, hetzij telefonisch, hetzij door een bezoekje.  
Soms gaan medebewoners ook op zelfstandige basis op bezoek bij hun medebewoner die 
opgenomen is in het Algemeen Ziekenhuis 

Tekortkomingen 

• Er wordt geen actief ontslagbeleid gevoerd vanuit PVT Sint-Amandus campus Torhout afdeling 
De Ent. De doorstroom naar andere woonvormen is eerder beperkt.  
 

• De modaliteiten voor een ontslag zijn niet formeel vastgelegd (wanneer een ontslag, hoe 
voorbereid en door wie, voorbereiding volgens een getrapt systeem,…). 
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8 Klachten en inspraak 
Vaststellingen 

• De  “procedure voor het behandelen van klachten”, die van toepassing is op het ziekenhuis is 
ook van toepassing voor het PVT. 
Anderzijds wordt in de onthaalbrochure van de afdeling De Ent in punt 15 Tevredenheid 
aangegeven bij wie men terecht kan indien er problemen zijn. 
De bewoner kan ook schriftelijk zijn mening kwijt. Hier wordt verwezen naar het formulier “Mijn 
mening” en naar de e-mailadressen van de directie. 
Er wordt ook verwezen naar de onafhankelijke ombudspersoon, die 4 x per jaar langs komt in 
het PVT en de bewoners gaat opzoeken. 
De coördinaten zijn terug te vinden op de affiches die uithangen op de afdelingen. 
 

• Momenteel is er nog geen familieraad opgericht in het PVT Sint-Amandus. 
 

• Op de beide campussen zijn bewonersvertegenwoordiger(s). 
 

o Op de campus Beernem is de bewonersvertegenwoordiger ontslagnemend. Men is op 
zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger. Er is een kandidaat, maar deze heeft nog 
bedenktijd gevraagd. 
 

o Op de campus Torhout zijn er 2 vrijwilligers die de bewoners vertegenwoordigen. De 
2 vrijwilligers hebben een summiere bewonersenquête gehouden waaruit algemene 
tevredenheid bleek, enkele aandachtspunten waren: eten en meer zakgeld. 

 
• Eenmaal per jaar brengen de bewonersvertegenwoordigers verslag uit op het directiecomité 

van het Psychiatrisch Centrum 
 

• Bewonersraad: 
Frequentie: 4x per jaar (campus Beernem) en volgens kalender per living om de 4 weken ( 2x 
per jaar voor Ent 1: hebben hier minder behoefte aan). 
Deelnemers: bewoners, woon- en activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werker, 
afdelingshoofd en (coördinator: De Ent)  
Agenda:   belangrijke informatie die voor alle bewoners van belang is en het 
activiteitenaanbod voor de komende periode. 
De vergadering wordt aangekondigd met posters en meegedeeld aan de bewoners tijdens 
een koffiemoment. Er is ruimte voor vragen van bewoners, leefregels, huishoudelijke 
afspraken en woonaspecten kunnen deel uitmaken van de agenda. 
Het verslag van de bewonersraad wordt uitgehangen op het bord met algemene 
mededelingen. 
 

• LAC: Lokaal Adviescomité 
Frequentie: 2x per jaar 
Deelnemers: directie, bewonersvertegenwoordigers, kernteamleden alle PVT afdelingen 
Agenda: lokale bestuursaangelegenheden. 
 

• Externe ombudpersoon van het OverlegPlatform West-Vlaanderen 
Contactpersoon: Mevr. Inge Decorte 
                            Annuntiatenstraat 92 
                            8000 Brugge 
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Inge.decorte@ambudsfunctieggz.be 
GSM: XXXX (woensdag, donderdag en vrijdagvoormiddag) 
Zitdag: woensdagvoormiddag van 8.30 u tot 12u30 in de sociale dienst van het P.C. (voor de 
3 PVT afdelingen bereikbaar). 

Tekortkomingen 

• De interne klachtenprocedure dient voor alle afdelingen duidelijk gesteld en gecommuniceerd 
te worden aan de bewoners. 
 

• De bewonersvertegenwoordiger is momenteel niet het klankbord van een representatief deel 
van de bewoners. Er is nauwelijks contact van de vertegenwoordiger (uitzondering De Ent) met 
bewoners en/of hun familieleden. 
 

• De bewoners worden niet in kennis gesteld over een vertegenwoordiging in het 
beheersorgaan. 

Aanbevelingen 

• Advies om het profiel van de vertegenwoordiger van de bewoners uit te schrijven, alsook een 
procedure met betrekking tot de selectie / vervanging van deze vertegenwoordiger. 
 

• Het strekt tot aanbeveling om het verslag van de bewonersvergaderingen over te maken aan 
de vertegenwoordiger van de bewoners. 
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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. 

 

Persoonlijke bewindvoerder is Aantal bewoners 
campus Beernem 

Aantal bewoners 
campus Torhout 

Advocaat 75 21 

Familie 13 10 

PVT 24 24 

Bewindvoering ( geen advocaat) 2 1 

Zelfstandig 0 4 

Totaal 114 60 

 

• Bewoners die nood hebben aan financiële ondersteuning vallen onder de Toezichtscommissie 
PVT. Het verslag van de bedrijfsrevisor (2010 met datum 15 september 2011) geeft aan dat 
het geldbeheer van de bewoners op een correcte manier en volgens de wettelijke bepalingen 
verloopt. 
 

• Alle bewoners krijgen hun zakgeld zoals het hoort. Het zakgeld kan vrij besteed worden door 
de bewoner zelf.  
Op de campus Torhout wordt het zakgeld bedeeld door de hoofdverpleegkundige, op de 
campus Beernem is het de verantwoordelijkheid van de sociale dienst van het ziekenhuis. 
 

• Wie opgenomen wordt in het PVT is niet onderworpen aan een voorschotregeling. 
 

• Het is de taak van de sociale dienst om de solvabiliteit van de bewoners te bevragen en indien 
nodig de stappen te ondernemen voor de tegemoetkomingen waarop de kandidaat-bewoner 
aanspraak kan maken. 
 

• Wie informatie wenst over de factuur en de kostprijs van het verblijf kan altijd terecht bij de 
maatschappelijk werker of de administratieve dienst van het PZ.  
Per 1/02/2012 is er een nieuwe lijst met de supplementen op de factuur (afd. De Ent). 
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10 Registratie en evaluatie van de werking 
Vaststellingen 

• Het PVT maakt geen jaarverslag op over zijn werking, maar de werking is onderdeel van het 
jaarverslag van het P.C. Sint- Amandus. 
 

• De MPG gegevens worden niet gebruikt bij de evaluatie van het eigen beleid. 
 

• Elke afdeling beschikt over een afdelingsbeleidsplan 2011-2012. Voor het totaal van het PVT is 
er nog geen beleidsplan. 
 

• Door de Broeders van Liefde wordt er een vierjaarlijkse tevredenheidsmeting uitgevoerd bij de 
werknemers. De feedback van deze tevredenheidsmeting wordt per afdeling teruggekoppeld. 
 

Aanbevelingen 

• Advies om de beschikbare cijfergegevens te analyseren voor het totaal van het PVT en te 
bespreken teneinde er verbeterprojecten aan te koppelen. 
 

• Elke afdeling beschikt over een beleidsplan, maar er is geen beleidsplan op het niveau van 
het PVT Sint-Amandus. De huidige afdelingsbeleidsplannen zijn momenteel niet realistisch en 
bevatten heel wat topics die beter op het niveau van het PVT opgenomen  worden.  
 

• In een sterk uitgewerkt beleidsplan wordt elk project concreet uitgeschreven met vermelding 
van doelgroep, verantwoordelijkheden, tijdspad en middelen die er aan besteed zullen 
worden. 
 

• Het jaarverslag zou een duidelijk zicht moeten geven op de georganiseerde activiteiten, 
gelinkt aan de doelstellingen uit het beleidsplan en gekoppeld aan de toekomstgerichte 
planning. 

 

 

 

 

XXXX                                                    XXXX 

Inspecteur.                                                                  Inspecteur. 
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