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2 Inleiding 

2.1 Toepassingsgebieden 

Kwaliteit van zorg. 

Toetsing van de federale erkenningsnormen. 

2.2 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: 

 

2.2.1 Algemene vaststellingen 

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

 

2.2.2 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. 

 

2.2.3 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. 

 

2.2.4 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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2.2.5 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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2.3 Inspectie 
Situering van het inspectiebezoek: 

 
Op 12 juli 2012 diende dit initiatief een aanvraag in tot het bekomen van de verlenging van erkenning 
voor 60 permanent psychiatrische verzorgingsbedden definitief (waarvan 4 met statuut mentale 
handicap) en 4 psychiatrische verzorgingsbedden uitdovend (waarvan 1 met statuut mentale 
handicap) vanaf 01/01/2013. 
Deze bedden situeren zich op de campus Salvenbos. 

 
Opdrachtnummer d.d. O-2012-MAPU-0365 

 
Op 4 september 2012 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht van 9u00 tot 16u30. 

Gesprek met: 

• XXXX, coördinator PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos 
• XXXX, hoofdverpleegkundige PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos 
• XXXX, Algemeen directeur U.P.C. Sint-Kamillus 
• XXXX, Directeur patiëntenzorg U.P.C. Sint-Kamillus 

 
 

2.4 Identificatie van de voorziening 
Contactgegevens 

 

Naam: Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Kamillus 
campus Salvenbos 

Adres: Naamsesteenweg 492 

Gemeente: 3001 Leuven 

Telefoon: 016/452 611 

Fax: 016/463 079 

E-mail: upc.st.kamillus@fracarita.org 

Website: http://www.kamillus.be/?page=zorgaanbod_pvt 

 
 

Organogram 
 

Voorzitter Raad van Bestuur XXXX 

Coördinator: XXXX 

Psychiater: XXXX 
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3 Administratieve gegevens 
 
 

3.1 Laatste erkenningen 

• Aan de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent wordt onder het 
erkenningsnummer 002 een verlenging van erkenning verleend in Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
Sint-Kamillus, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek voor 45 PVT-bedden, zijnde: 
- op de campus Sint-Kamillus, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek 

- 45 PVT-bedden met uitdovend karakter vanaf 1 januari 2008 tot en met 
31 december 2012: waarvan 27 met specifieke erkenning voor opvang 
van mentaal gehandicapten in PVT-uitdovend. 

 
• Aan de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent wordt onder het 

erkenningsnummer 002 een verlenging van erkenning verleend in Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
Sint-Kamillus, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek voor 60 PVT-bedden, zijnde: 
- op de campus Salvenbos, Naamsesteenweg 492, 3001 Heverlee 
- 60 PVT-bedden met definitief karakter vanaf 1 april 2008 tot en met 
31 december 2012: waarvan 6 met specifieke erkenning voor opvang van mentaal 
gehandicapten in PVT-definitief. 

 
 
 

3.2 Huidige erkenningsvraag 
Het betref een aanvraag voor de verlenging van erkenning voor 64 PVT-bedden op campus 
Salvenbos 
- zijnde 60 PVT-definitief (waarvan 4 met statuut mentale handicap) 
- zijnde 4 PVT-uitdovend (waarvan 1 met statuut mentale handicap). 

 
 
 

3.3 Bemerkingen 
Op campus Salvenbos beschikt het PVT over 4 PVT-bedden uitdovend (waarvan 1 met statuut 
mentale handicap). 
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4 Organisatie 
 
 

4.1 Algemeen 
 
 
Vaststellingen 

 
• Na de grondige herstructurering binnen de geestelijke gezondheidszorg in de jaren 1990 werd 

door het U.P.C. Sint-Kamillus een PVT opgericht voor bewoners met een psychiatrische 
problematiek die nood hadden aan een langdurige residentiële begeleiding. 
Daarnaast werd in samenwerking met het CGG Vlaams-Brabant Oost een initiatief voor beschut 
wonen opgericht (v.z.w. Walden). 

 
• Het PVT Sint-Kamillus bestaat momenteel nog maar uit één campus, nl. campus Salvenbos in 

Leuven (Heverlee). In 2010 sloot de PVT afdeling Sint-Pieter op de campus van het U.P.C. Sint- 
Kamillus,waardoor 4 uitdovende bedden naar campus Salvenbos kwamen. 

 
• Het PVT komt tegemoet aan het leven in de lokale leefgemeenschap door 66 PVT bedden te 

lokaliseren net buiten het centrum van Leuven te Heverlee. 
 
• Het samenwerkingsverband PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos heeft haar maatschappelijke 

zetel op het adres van het U.P.C. Sint-Kamillus. 
 
• Het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos is in zijn werking sterk verweven met het U.P.C. Sint- 

Kamillus Bierbeek. 
 
• De campuscoördinator, hoofdverpleegkundige en coördinerend psychiater van PVT Salvenbos 

vergaderen 4 maal per jaar in een stuurgroep PVT met de algemeen directeur en de directeur 
patiënten- en bewonerszorg. 

 
• Op het niveau van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde bestaat er het ‘Centraal 

Beheerscomité PVT’. 
 
• Uit het organogram blijkt dat het U.P.C. Sint-Kamillus en de vzw Provincialaat der Broeders Van 

Liefde samen de inrichtende macht vormen. De voorzitter van de Raad van Bestuur is Broeder 
Veron Raes. 

 
• De vier uitdovende bedden betreffen: 

- een bewoner, die woont in het U.P.C. Sint-Kamillus onder Tg-statuut 
- een bewoner, die verblijft in het U.P.C. Sint-Kamillus onder AGP-statuut 
- twee bewoners die verblijven op campus Salvenbos 

 
• In de onthaalbrochure het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos wordt vermeld dat het PVT een 

aangepaste woon- en leefsituatie biedt aan 65 mannen en vrouwen. 
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Non-conformiteiten 
 
• Het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos wordt niet afzonderlijk van het U.P.C Sint-Kamillus 

beheerd. 
Reactienota: 
De campus Salvenbos heeft een autonome werking ten aanzien van het ziekenhuis (cfr. 
ligging, folder, visie, ….). 

 
• Het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos beschikt niet over een afzonderlijk organogram. De 

organisatiestructuur van het PVT is onderdeel van het organogram van het U.P.C. Sint-Kamillus. 
 
• Het aantal bewoners dat verblijft in het PVT is hoger dan het erkende aantal. Het PVT Sint- 

Kamillus, campus Salvenbos vraagt een erkenning voor 64 bewoners. Momenteel verblijven er 66 
bewoners. 

 
• In het beheercomité zetelen geen vertegenwoordigers van de bewoners. 

Op lokaal niveau, campus Salvenbos is er een familieraad, bestaande uit medewerkers van het 
U.P.C Sint-Kamillus, personeelsleden campus Salvenbos en familieleden van drie bewoners. 

 
Tekortkoming 

 
• De schriftelijke samenwerkingsovereenkomst tussen het PVT Sint Kamillus, campus Salvenbos 

en het U.P.C. Sint-Kamillus komt niet overeen met de huidige realiteit. 
In deze samenwerkingsovereenkomst worden geen samenwerkingsmodaliteiten opgenomen. 
Dit document dateert van 2002; het werd niet opnieuw opgemaakt voor het PVT Sint-Kamillus, 
campus Salvenbos, en werd niet ondertekend door de huidige coördinator. 

 
Aanbeveling 

 
• Het werken met een duidelijk opgesteld beleidsplan (waarin inventarisatie van de doelstellingen, 

evaluatie van de doelstellingen beschreven zijn) kan een meerwaarde zijn bij de werking. 
 
• Als PVT zelf een aanvraag richten tot de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer. 
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4.2 Respect voor de persoonlijke levenssfeer 
 
 
Vaststellingen 

 
 
• Het PVT is een christelijk initiatief, maar staat open voor iedereen en eerbiedigt hierbij de 

ideologische, filosofische, politieke en godsdienstige vrijheid. 
 
• In de onthaalbrochure wordt er aandacht besteed aan de wet betreffende de rechten van de 

patiënt van 22/08/2002 in art. 19 §2 heeft een patiënt rechtstreeks inzage in het hem betreffend 
patiëntendossier met uitzondering van de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en de 
gegevens die betrekking hebben op derden. 

 
• Het reglement inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van 

persoonsgegevens van patiënten werd laatst voorgelegd aan de Commissie Ter Bescherming van 
de Persoonlijke levenssfeer op 08/12/1992. Het dossiernummer voor U.P.C. Sint-Kamillus 
toegekend door de Commissie is HM 00 162 821. 
De identificatienummers zijn: 
- Patiëntenzorg - patiëntenregistratie: VT 310992 (nummer door commissie toegekend aan de 
verwerking) 
- Patiëntenadministratie: VT 311091 
- Dienstenfonds-rekeningbeheer: VT 0311289 
- Medische registratie: VT 311190 
Dit reglement is voorhanden in het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos. 

 
• Er wordt samengewerkt met twee huisartsen, de ene komt op maandagnamiddag en de andere 

op donderdagnamiddag. 
In het huishoudelijk reglement wordt niet formeel vermeld dat er een vrije keuze is van huisarts. 
Indien een bewoner beroep doet op een externe huisarts kan dit, maar zal steeds één van de 
twee interne huisartsen contact opnemen met de externe huisarts om te informeren naar het 
consult, zodat de medische gegevens kunnen aangevuld worden in het dossier van de 
desbetreffende bewoner. 

 
• Beide huisartsen verbonden aan het PVT zetelen in eenzelfde praktijk. 

Bij een acute somatische situatie van een bewoner komt één van hen ook buiten de vaste 
momenten op huisbezoek. 

 
• Het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos werd nog niet voorgesteld in de lokale 

huisartsenkringen. 
 
• Afhankelijk van de psychopathologie van de bewoner heeft hij/zij een sleutel van zijn/haar kamer. 

In het huishoudelijk reglement is niet opgenomen dat de begeleiding over duplicaten van deze 
sleutels beschikt. 

 
• De externe ombudspersoon heeft op de bewonersvergaderingen een uiteenzetting gegeven over 

het reglement ‘Respect voor de persoonlijke levenssfeer’. 
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Tekortkoming 
 
• De vrijheid van de bewoner om te kiezen voor een eigen huisarts dient meer benadrukt te worden, 

bijvoorbeeld in het huishoudelijk reglement. 
 

Aanbevelingen 
 
• De hoofdlijnen van het beleid van het reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

zijn opgenomen in een brochure voor de bewoner. 
 
• In bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement uitschrijven dat de begeleiding over duplicaten van de 

sleutels beschikt, maar deze enkel zal gebruiken in noodsituaties. 
Hierbij is het echter ook belangrijk te beschrijven wat verstaan wordt onder ”noodsituaties”. 
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4.3 Personeel 
 
 
Vaststellingen 

Psychiater: 

Naam: XXXX 
 
Riziv-nummer: XXXXX 

Contractuele arbeidstijd:  

Reële arbeidstijd: 

XXXXX Haar takenpakket is summier opgevat in drie puntjes: verantwoordelijk voor het opnamebeleid, 
instaan voor crisisscenario’s en medisch-psychiatrische supervisie van de bewoners. 

 
De arbeidsovereenkomst van de arts is er één met het U.P.C. Sint-Kamillus, en hierin wordt geen 
melding gemaakt van de taak als coördinerend en superviserend arts in het PVT Sint-Kamillus, 
campus Salvenbos te Heverlee. 
Dokter Smets heeft geen uitgeschreven functieomschrijving voor haar functie als coördinerend en 
superviserend arts van het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos. Deze zou als addendum bij de 
arbeidsovereenkomst kunnen gevoegd worden. 
De psychiater zetelt in de medische raad van het U.P.C.. 
De psychiater is psychiater van de forensische opname en behandelafdeling FPB, werkt voor het 
CGG Vlaams-Brabant Oost, afdeling volwassenen, in Leuven en in de gevangenis Leuven Hulp. 

 
 
Coördinator: 

 
Naam: XXXX 

 
Kwalificatie: Bachelor in de ergotherapie, campuscoördinator 01/05/2011 tot en met 30/04/2013. 
De coördinator beschikt over een Banaba-opleiding ‘Zorgmanagement’ behaald aan de EHSAL en in 
2012 een tweedaagse opleiding ‘Coaching’ van Voca. 

 
Reële arbeidstijd: XXXX 

 
De coördinator werkt enkel in het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos. Aan haar oorspronkelijke 
arbeidsovereenkomst met het U.P.C. Sint-Kamillus werd een addendum gevoegd waarin zij vanaf 
01/05/2011 tot en met 30/04/2013 PVT-coördinator is. De bedoeling van de eindigheid van deze 
overeenkomst is een evaluatiemoment voor beide partijen. 

 
Hoofdverpleegkundige: 

 
Naam: XXXX 

 
Kwalificatie: bachelor psychiatrisch verpleegkundige 
De hoofdverpleegkundige volgde een opleiding ‘leidinggeven’ van VOCA in 2011 in het U.P.C. Sint- 
Kamillus. 
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Arbeidstijd: XXXX 
 

In 2011 waren er heel wat personeelsveranderingen binnen het PVT, campus Salvenbos, door 
medewerkers/leidinggevende die met (brug)pensioen gingen, ontslag namen of elders binnen het 
U.P.C. Sint-Kamillus gingen werken. Dit heeft zijn weerslag op de personeelsequipe van campus 
Salvenbos, en resulteert in onrust en ziekteverzuim. 

 
Sinds één jaar werken de coördinator en de hoofdverpleegkundige van campus Salvenbos nauw 
samen. In overleg met de directie van het U.P.C. Sint-Kamillus is er bewust gekozen om voorlopig 
geen tweede hoofdverpleegkundige te werk te stellen. De grootste prioriteit van de coördinator en 
hoofdverpleegkundige is de personeelsequipe. 
De volledige personeelsequipe van campus Salvenbos krijgt in oktober of november van dit jaar 2,5 
opleiding van VOCA rond samenwerking. 
Om in aanmerking te komen voor deze opleiding diende een gemotiveerde kandidaatstelling te 
worden uitgeschreven. De coördinator en de hoofdverpleegkundige hebben deze opgesteld, en 
kregen enkele weken geleden positief bericht.” 
Ook Idewe werd door de directie gecontacteerd zodat er op een professionele manier gewerkt kan 
worden aan herstel binnen de personeelsequipe van campus Salvenbos. 

 
Deze situatie is tijdelijk, de coördinator en de hoofdverpleegkundige willen tegen september 2013 een 
definitieve oplossing, hetzij werken met adjuncten hoofdverpleegkundigen of een tweede 
hoofdverpleegkundige aanwerven. 
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Overig personeel (Salvenbos) personeelslijst 30/08/2013: 
 

Kwalificaties Begeleidend personeel (aantal koppen) Jobtime 
(vte) 

Bachelor Psychiatrisch 
Verpleegkundige 

4 (+ hoofdverpleegkundige) 3,55 

Bachelor Ziekenhuis- 
verpleegkundige 

1 1,0 

Ziekenhuisverpleegkundige 6 4,9 

Psychiatrisch verpleegkundige 7 4,8 

Bachelor Sociaal 
verpleegkundige 

0 0 

Zorgkundigen 11 10 

Maatschappelijk Assistente 1 0,75 

Ergotherapeuten   

Bachelor Kinesisten 1 0,5 

Master Kinesisten   

Orthopedagogen 2 1,8 

Bachelor 
readaptatiewetenschappen 

1 1 

Master Psychologie (bachelor) 1 0,80 

Master 
Godsdienstwetenschappe
n 

1 0,5 

TOTAAL 36 29 

   

Aanvullend Personeel Sociale Maribel  

Logistiek assistenten 3 2 

 
 

• In de personeelsberekening dient men rekening te houden met: 
- een langdurige afwezigheid van een personeelslid bachelor (1 VTE) 
- een langdurige afwezigheid van een personeelslid verzorgende (1 VTE) 
- één van de bachelor-functies wordt ingevuld door een master in de psychologie” de psycholoog 
(masterdiploma),- werkt uit eigen keuze op bachelor niveau (0,8 VTE). 

 
• In de personeelstabel werd de coördinator (0,9 VTE) niet opgenomen. 
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• Door campus Salvenbos wordt op jaarbasis 0,5 VTE beroep gedaan op de mobiele equipe. 
 
• Er werken ook stewards binnen het PVT, campus Salvenbos en het U.P.C. Sint-Kamillus. 

Zij ondersteunen de zorgverleners op verschillende vlakken: grote leveringen van medicatie in 
verzegelde containers, patiëntenvervoer, postbedeling. 

 
• Het personeel van PVT, campus Salvenbos kan beroep doen op twee vertrouwenspersonen 

indien er zich personeelsgebonden problemen stellen. 
De vertrouwenspersonen werken in het U.P.C. Sint-Kamillus. 
De coördinator en hoofdverpleegkundige hebben ook aandacht voor hun personeelsequipe. Zij 
stellen zich open en zorgzaam op. In principe zijn zij het eerste aanspreekpunt bij problemen in de 
personeelsequipe. 

 
• Stagiairs readaptatiewetenschappen, verpleegkunde, bijzondere jeugdzorg en opvoedkundigen 

zijn welkom in het PVT. 
 
• Er wordt gewerkt met vrijwilligers. De vrijwilligerswerking wordt aangestuurd vanuit het U.P.C. 

Sint-Kamillus. 
Reactienota: 
De vrijwilligerswerking wordt ondersteund vanuit het U.P.C. Sint-Kamillus. De aansturing 
ligt in de campus Salvenbos. 

 
Deskundigheid: 

 
• Binnen de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde vergaderen de VTO-coördinatoren 4 maal 

per jaar. 
 
• De interne vormingsactiviteiten worden ingeschreven op de activiteitenkalender, te raadplegen via 

intranet. 
 
• In de rapportzaal van het U.P.C. Sint-Kamillus te Bierbeek staat een folderwand waar informatie 

over relevante externe opleidingen ter inzage staan. 
De coördinator en hoofdverpleegkundige rapporteren relevante opleidingen wekelijks na het 
overleg op campus Bierbeek. 

 
• Elke eerste en derde donderdag van de maand zal de dienst VTO een selectie van relevante 

vormingsactiviteiten aankondigen en melden welke medewerkers een studiedag of opleiding 
volgden. 

 
• Op intranet onder de rubriek ‘vorming, training en opleiding’ bevindt zich een formulier voor het 

aanvragen van opleidingen. De modaliteiten voor een interne en externe vorming worden kenbaar 
gemaakt in het document: “VTO Afspraken en Procedure Aanvraag”. 

 
• Per medewerker is er een vormingsfiche; deze wordt bewaard op de personeelsdienst van het 

U.P.C. Sint-Kamillus te Bierbeek. 
 
• Er worden jaarlijks vaste opleidingen georganiseerd, bv. omtrent agressie, EHBO, 

ruglastpreventie, Infomedic, toelichting brandprocedure, suïcide, verpleegoefendagen en 
psychiatrie voor niet geschoolden. 
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• In 2011 en 2012 werd aandacht besteed aan de vorming van leidinggevende: 
- over de rol van leidinggevende 
- ziekteverzuim 

 
• Het VTO-beleid wordt gestuurd vanuit het U.P.C. Sint-Kamillus. 

In het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos is er behoefte om een eigen specifiek VTO-beleid uit 
te stippen op maat van de PVT-bewoner. 

 
• Concreet is er sinds begin 2012 ondersteuning bij de opvolging van het vormingsbeleid via een 

softwarepakket. 
 

Sterke punten 
 
• De instroom, loopbaan, ziekteverzuim, absenteïsme, personeelsverloop en uitstroom worden 

nauwgezet opgevolgd. 
 
• In het PVT, campus Salvenbos wordt er gewerkt met referentiepersonen. Op beide afdelingen zijn 

er referentiepersonen: 
- EHBO 
- Voor stagiairs 
- Apotheek 
- Afzondering 
- Decoratie 
- Medisch materiaal 
- Infomedic 
- Rokersgroep (referentiepersoon en bewoners) 

 
• Er is 24u op 24u IT-ondersteuning op 2 gebieden: 

- inhoudelijk door de medewerkers/systeemverpleegkundige 
- technisch door de informaticadienst. 

 
Non-conformiteiten 

 
• Er is geen hoofdverpleegkundige per 30 psychiatrische bewoners. 

 
• In de personeelsequipe van het PVT, campus Salvenbos is er een tekort op het aantal bachelors. 

Reactienota: 
Een VTE is tijdelijk afwezig wegens ziekte. Er is een ruime aanwezigheid boven de norm 
van psychiatrisch verpleegkundigen (5,5 VTE). 

 
Tekortkomingen 

 
• De taken van de geneesheer-supervisor zijn niet geformaliseerd in een functieomschrijving die 

zich bij de arbeidsovereenkomst dient te bevinden, ook de plaats van tewerkstelling wordt hierin 
niet vernoemd. 

 
• Het aantal uren beschikbaarheid van de psychiater is niet vastgelegd in een of andere vorm van 

arbeidsovereenkomst. 
Reactienota: 
De psychiater is niet verbonden met het U.P.C. Sint-Kamillus via een arbeidsovereenkomst 
maar via een overeenkomst sui generis. 
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• De coördinerend en superviserend psychiater staat niet officieel in voor de vorming van de 
personeelsleden. Occasioneel aan de hand van een situatie van een bewoner zal zij een 
ziektebeeld toelichten. 
Reactienota: 
Ziektebeelden worden toegelicht aan de individuele begeleiders door de psychiater op 
teambesprekingen (driewekelijks), op briefings (elke maandag en dinsdag), bespreking 
casuïstiek/functioneren bewoners en bij intake/opname. 

 
• De coördinator heeft een addendum bij de arbeidsovereenkomst met het U.P.C. Sint-Kamillus 

waarin zij van 01/05/2011 tot en met 30/04/2013 benoemd is tot campuscoördinator. 
In dit addendum wordt geen melding van plaats van tewerkstelling gemaakt en is er geen 
functieomschrijving wat betreft taken en verantwoordelijkheden van de coördinator. 

 
• De taken van de personeelsleden zijn niet geformaliseerd in een functieomschrijving, ook hun 

plaats van tewerkstelling wordt hierin niet vermeld. 
 
• Bij langdurige afwezigheid van een personeelslid (>1 maand) wordt er geen vervanging voorzien. 

Reactienota: 
Afwezigheden van meer dan één maand worden in principe vervangen. Het is niet de 
bedoeling van het beleid om deze niet te vervangen. 

 
Aanbevelingen 

 
• Het is aangewezen een registratiesysteem op te zetten waarmee het aantal normatief bepaalde 

uren van de superviserende arts kan aangetoond worden bijvoorbeeld op jaarbasis. 
 
• Investeren in een referentiepersoon suïcide binnen het PVT, campus Salvenbos. 
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4.4 Permanentie en urgentie 
 
 
Vaststellingen 

 
• Er is 24u op 24u een directielid van wacht, evenals een arts. 

 
• De nachtpermanentie wordt liefst voorzien door 2 verpleegkundigen en een zorgkundige of één 

verpleegkundige en twee zorgkundigen. 
Uitzonderlijk gebeurt het dat er enkel zorgkundigen in de nachtpermanentie staan, dit wordt 
telkens met de directie besproken. 
Indien enkel zorgkundigen de nachtpermanentie voorzien kan er beroep gedaan worden op de 
algemene waak (2 verpleegkundigen) van het U.P.C. Sint-Kamillus. 
Reactienota: 
Er is een minimale aanwezigheid van twee medewerkers per nacht waarvan minimaal één 
verpleegkundige. Het is in de laatste 5 jaar twee maal (zeer uitzonderlijk) gebeurd dat twee 
zorgkundigen aanwezig waren in de nachtdienst. 

 
• De taken van de nachtdienst staan uitgeschreven op het document nachtdienst. 

 
• Indien er ’s nachts een acuut somatisch probleem is en de nodige zorgen kunnen niet onmiddellijk 

geleverd worden, wordt de 100 gebeld. 
 
• Er is voorzien in een checklist agressie, waarin bij hoogdringendheid aan hulp beroep gedaan 

wordt op de 100 en de politiediensten van Leuven. 
 
Tekortkoming 

 
• Uitzonderlijk gebeurt het dat er enkel zorgkundigen in de nachtpermanentie staan. 

 
Aanbeveling 

 
• Beschrijven welke de criteria en indicaties zijn (crisissituaties) om een bewoner te laten opnemen 

in een ziekenhuis en wie hierin de verantwoordelijkheid draagt. 
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4.5 Interne communicatiekanalen 
 
 
Vaststellingen 

 
Het PVT deelt zijn overlegmomenten als volgt op: 

 
Overlegmomenten voor en over bewoners: 

 
• Briefing: 

- Frequentie: drie keer / dag 
- Leden: permanentieleden, tijdens de middagbriefing indien mogelijk: hoofdverpleegkundige, 

coördinator, psychiater en maatschappelijk werker 
- Agenda: 

1. Observatiegegevens doorgeven 
2. Organisatie van de shift 

 
• Teamoverleg: 

- Frequentie: een keer / drie weken op afdelingsniveau (niet in augustus) 
- Leden: psychiater, campuscoördinator, hoofdverpleegkundige, pastoraal werker 

toewijsbegeleiders en maatschappelijk werker 
- Agenda: 

1. Bewonersbespreking volgens PES-DIE (Probleem, Etiologie, Symptomen en 
Doelstelling, Interventie en Evaluatie) 

2. Een globale bespreking van twee bewoners 
3. Concrete werkpunten voor andere bewoners n.a.v. de evolutie van het aanwezige 

beeld 
 
• Bewonersvergadering: 

- Frequentie: een keer / week 
- Leden: bewoners, hoofdverpleegkundige en permanentieleden 
- Agenda: 

1. Algemene mededelingen 
2. Evaluatie voorbije activiteiten 
3. Aankondiging nieuwe activiteiten 
4. Rondvraag 
5. Infrastructuur 

 
• Akcentvergadering: 

- Frequentie: elke maandag van 11u tot 12u 
- Leden: 1 permanentielid per afdeling, hoofdverpleegkundige, coördinator, maatschappelijk 

werker, pastorale werker, kinesist en activiteitenbegeleiders 
- Agenda: 

1. Observatiegegevens over bewoners doorgeven 
2. Geplande act van de week 
3. Consultaties 
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• Activiteitenvergadering: 
- Frequentie: een keer / maand 
- Leden: activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werker, kinesist, 1 permanentielid per 

afdeling, hoofdverpleegkundige en coördinator 
- Agenda: 

1. Evaluatie vorige activiteiten 
2. Planning activiteiten 

 
• Pastorale vergadering: 

- Frequentie: een keer / maand 
- Leden: activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werker, kinesist, 1 permanentielid per 

afdeling, hoofdverpleegkundige, pastorale werker en coördinator 
- Agenda: 

1. Evaluatie vorige activiteiten 
2. Planning activiteiten 

 
• Ad hoc werkgroepen: 

- Frequentie: afhankelijk van de inhoud, deelnemers 
- Leden: bewoners, personeelsleden die betrokken zijn met het onderwerp 
- Agenda: 

1. Rookbeleid 
2. Leefregels 
3. Festiviteiten 

 
• Familieraad: 

- Frequentie: 3 keer / jaar 
- Leden: familieleden van bewoners, algemeen directeur van het U.P.C. Sint-Kamillus, 

coördinator en personeelsleden 
- Agenda: 

1.  Overleg tussen familieleden en stuurgroep rond organisatie en beleid 
 

Overlegmomenten voor de werking: 
 
• Werkvergadering: 

- Frequentie: een keer / drie weken 
- Leden: permanentieleden, hoofdverpleegkundige, coördinator, maatschappelijk werker, 

pastorale medewerker, kinesist, activiteitenbegeleiders en logistieke 
medewerkers 

- Agenda: 
1. Basisuurrooster 
2. Ziekteverzuim 
3. Dossierwerking 
4. Organisatie van zorg 

 
• Opnamecomité: 

- Frequentie: een keer / maand 
- Leden: psychiater, hoofdverpleegkundige, coördinator en maatschappelijk werker 
- Agenda: 

1. Dossierstudie nieuwe aanvragen 
2. Bespreking van kandidaat-bewoners die op kennismakingsgesprek geweest zijn 

19 
Inspectieverslag PVT Sint-Kamillus campus Salvenbos - Heverlee (002) 

 



• PVT stuurgroep: 
- Frequentie: 4 keer / jaar 
- Leden: Algemeen directeur en directeur patiëntzorg van het U.P.C. Sint-Kamillus, 

psychiater, hoofdverpleegkundige en coördinator 
- Agenda: 

1. Personeelsbeleid 
2. Vorming 
3. Organisatie 
4. Varia 

 
• Stuurgroep: 

- Frequentie: elke maandag van 15u tot 16u30 
- Leden: psychiater, hoofdverpleegkundige en coördinator 
- Agenda: 

1. Agenda’s overlopen 
2. Uitwisselen informatie rond bewoners 
3. Personeel en organisatie 

 
• Overleg hoofdverpleegkundige en coördinator: 

- Frequentie: dagelijks bij aanwezigheid van beide 
- Leden: hoofdverpleegkundige en coördinator 
- Agenda: 

1. Agenda’s worden overlopen 
2. Vergadering voorbereiden 
3. Beleid uitstippelen 

 
• Overleg artsen: 

- Frequentie: 2 keer / jaar 
- Leden: beide huisartsen, psychiater, hoofdverpleegkundige en coördinator 
- Agenda: 

1. Dossierinhoud 
2. Consultaties 
3. Medische zorg op elkaar afstemmen 
4. Varia 

 
• Overleg somatische zorg: 

- Frequentie: 1 keer per jaar per huisarts 
- Leden: huisarts, personeelsleden, hoofdverpleegkundige, coördinator en kinesist 
- Agenda: 

1.  Elke bewoner die gevolgd wordt door deze huisarts wordt besproken. 
 

Sterke punten 
 
• Gezien de emotionele belasting voor de personeelsequipe, wordt geregeld intervisie 

georganiseerd door een persoon die niet aan de dienst verbonden is. 
 
• De overlegmomenten campus-gebonden en campus-overschrijdend zijn gebundeld in één 

document met vermelding van frequentie, doelstelling overleg, leden en agenda. 

20 
Inspectieverslag PVT Sint-Kamillus campus Salvenbos - Heverlee (002) 

 



4.6 Doelgroep en doelstellingen 
 
 

Vaststellingen 
 

• Het PVT richt zich tot personen met de volgende kenmerken: 
• Personen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek 
• Somatische zorg is secundair aan de psychiatrische zorg 
• Nood aan continue begeleiding 
• Samenleven is mogelijk door aangepast gedrag 
• Persoon kan een open structuur aan 

 
• Het PVT richt zich niet tot personen met de volgende kenmerken: 

1. Interneringsstatuut (wordt bekeken met forensische PVT op campus Sint-Kamillus) 
2. Seksueel delinquenten 
3. Oudere patiënten met een progressief ziektebeeld (bv. dementie, parkinson …) 
4. Mentale retardatie 

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

 
Hoofddiagnose DSM-IV As I Aantal bewoners % 

Schizofrenie 31 46,9 

Psychotische stoornis NAO 7 10,6 

Affectieve stoornissen 3 4,5 

Dysthyme stoornissen   

Alcoholverslaving 3 4,5 

Middelenmisbruik 6 9 

Geen diagnose op AS I 5 7,5 

Onbekend   

Totaal 66 100 

Andere 11 16,6 

 
 

In 2011 werd een bezettingsgraad op campus Salvenbos gehaald van 100,70% voor de definitieve 
bedden en een bezettingsgraad van 11,79% voor de uitdovende bedden. Dit is het gevolg van het 
sluiten van de afdeling Sint-Pieter op de campus Sint-Kamillus te Bierbeek. 

 
 

Tussen 01/01/2012 en 04/09/2012 werden er 10 bewoners opgenomen, werden er 4 bewoners 
ontslagen en waren er 3 overlijdens. 
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De gemiddelde verblijfsduur voor de 5 voorgaande kalenderjaren (campus Salvenbos): 
 
 

Kalenderjaar Gemiddelde verblijfsduur (in 
jaren) 

2007 6,69 

2008 6,56 

2009 6,89 

2010 7,41 

2011 6 

 
 

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

 
 

Verblijfsduur Aantal bewoners 

< 6 maanden 2 

6 maanden – 1 jaar 5 

1 - 5 jaar 30 

6 - 10 jaar 16 

> 10 jaar 13 

TOTAAL 66 

 

De leeftijdsverdeling voor campus Salvenbos: 
De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 63,88 jaar, de jongste bewoner is 46,81 jaar, de oudste 
bewoner is 82,2 jaar. 

 
Leeftijdsgroep Aantal bewoners 

< 30 jaar  

30 jaar – 45 jaar  

46 jaar – 64 jaar 42 

> 65 jaar 24 

Totaal 66 
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De verdeling volgens geslacht voor het totaal van het PVT: 
 
 

Geslacht Aantal Percentage 

Man 39 59,09 % 

Vrouw 27 40,9 % 

Totaal 66 100 % 

 
 

• De onthaalbrochure vermeldt dat een bewoner recht heeft op 4 ligdagen per maand om vakantie 
te nemen. Indien de bewoner een verblijfsadres of contactpersoon kan opgeven. Deze dagen 
kunnen ook gespaard worden voor een vakantie buiten het PVT. 

 
• Het PVT Salvenbos werkt met een opnamecomité en een intakeprocedure nadat er een 

gestandaardiseerd intakeformulier werd overgemaakt aan de campuscoördinator. Uit de 
intakeprocedure kan blijken dat: 
- Kandidaat-bewoner geschikt is en wenst te komen (kandidaat wordt opgenomen in de lijst 
van 5 kandidaten die oproepbaar zijn wanneer er een plaats vrij komt). Een zorgtraject 
wordt uitgestippeld met de betrokken afdeling. 

- Kandidaat-bewoner past in het profiel, maar de vraag is niet actueel. De kandidaat blijft 
op de wachtlijst. De verwijzende afdeling of voorziening contacteert het PVT indien de 
vraag actueel wordt. 

- Kandidaat-bewoner is niet geschikt. Een argumentatie wordt overgemaakt aan de verwijzende 
voorziening of afdeling en mogelijke alternatieven worden geformuleerd. 

 
• Wanneer een kandidaat-bewoner op de lijst van de oproepbare kandidaten staat is de gemiddelde 

wachttijd voor het PVT Salvenbos 1 jaar. 
 

• Op de volledige wachtlijst staan 25 kandidaat-bewoners. 
 

• Er wordt geen leeftijdsgrens voorop gesteld. 
 

• Op 21 en 22 september is er een campusfeest, omdat campus Salvenbos 5 jaar bestaat. Op deze 
dagen wordt de werking voorgesteld en worden ook externe hulpverleningsvoorzieningen 
uitgenodigd. 

 
Non-conformiteit 

 
In het PVT verblijven 66 bewoners terwijl er een erkenning wordt gevraagd voor 64 bewoners. 
Reactienota: 
Het gegeven dat er voor 66 bewoners een kamer beschikbaar is, impliceert niet dat alle 
bewoners ook effectief aanwezig zijn. 
Het P.V.T. Sint-Kamillus is tot eind 2012 erkend voor 105 bewoners. 
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5 Infrastructuur/ Bereikbaarheid/ Veiligheid 

5.1 Infrastructuur 
 
 

Vaststellingen 
 
• Het PVT beschikt over 66 eenpersoonskamers. 

 
• Elke kamer heeft een lavabo. 16 kamers beschikken bovendien over een eigen toilet. 

 
• In elke ruimte waar bewoners komen is een oproepsysteem voorzien. (niet in de isolatiekamer; zie 

verder) 
 
• Na de ingebruikname in 2007 werden er nog werken uitgevoerd in het PVT Sint-Kamillus campus 

Salvenbos. De werken waren mogelijk door een wijziging in de wetgeving. De werken werden 
beëindigd eind 2011. 
Het betreft: 

 
1. Isolatie-muren 
2. Darkrenovatie 
3. Vernieuwen stookplaatsen 
4. Electriciteitswerken 
5. Rioleringswerken 
6. Verharding parking en weg 
7. Heraanleg tuin 

 
• Het PVT is opgedeeld in 4 bouwlagen en is opgevat in een groot vierkant: 

o Kelderverdieping 
o Gelijkvloers 
o Eerste verdieping 
o Tweede verdieping 

 
• Het PVT is ingedeeld in twee afdelingen: 

SBA: gelijkvloers, 
SBB: eerste verdieping, 
met elk een afzonderlijke medicatieruimte. 
De slaapkamers van enkele bewoners van SBA bevinden zich op de tweede verdieping. 

 
• Het PVT beschikt over voldoende hoog–laag-bedden, een parkerbad, handgrepen in de sanitaire 

ruimtes. 
Voor de somatische verzorging van bewoners kan de begeleiding beroep doen op een stalen 
verpleegster. 

 
• Er mag binnen niet gerookt worden. Buiten kan er wel gerookt worden. Er werd speciaal voor de 

rokende bewoners een afdak voorzien. 
 
• Het PVT beschikt over voldoende kamers voor rolstoelgebruikers. Op elke verdieping is er een 

rolstoeltoegankelijk toilet, alsook een bad. Er is evenwel geen inrijdouce voor rolstolegebruiekers. 
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• Er zijn sanitaire ruimtes voor rolstoelgebruikers in de onmiddellijke omgeving van eet- en 
zitkamers en van ruimtes die bestemd zijn voor therapie. 

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

gemeenschappelijke ruimten (eetkamer, zitkamer, ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en 
bezigheidstherapie, ruimte voor individuele hulp en begeleiding). 

 
 

Afzonderingsruimte: 
 
• De afzonderingsruimte is dit jaar nog niet gebruikt. In 2011 werd ze tweemaal gebruikt. 

Reactienota: 
Het betreft een prikkelarme ruimte maar geen afzonderingsruimte in de strikte zin van het 
woord. 

 
• Het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos beschikt over een ingebonden afzonderingsregister, 

dat momenteel niet ingevuld is. Dit afzonderingsregister is samengesteld zoals wettelijk voorzien. 
De observaties tijdens een afzondering konden niet nagekeken worden. 

 
• Indien er iemand in de afzonderingsruimte verblijft moeten 2 begeleiders om de 30’ binnen gaan. 

Dit staat omschreven in de procedure. 
 
• Fixatie wordt in dit PVT nooit toegepast. 

 
Tekortkomingen 

 
• De algemene hygiëne in de lokalen verdient meer aandacht: de vensters binnen en buitenkant zijn 

bevuild met stof, spinnenwebben e.d. . 
 
• Voor 8 bewoners (behorend tot afdeling SBA en slapend op het gelijkvloers) zijn er 2 douches 

beschikbaar. De douches zijn klein, in sommige douches hangen handvatten die afbladeren en 
liggen douchematten met schimmel. 

 
• De afzonderingsruimte biedt onvoldoende veiligheid, spleten in het plastieken behang (die verder 

opengetrokken kunnen worden), in de hoek staat een soort nachtkastje met afgestompte hoek. 
 
• In de afzonderingsruimte bevindt zich een toilet. 

 
• De afzonderingsruimte heeft geen zichtbare klok of een oproepsysteem. 

 
• In het sas voor de afzonderingsruimte is er enkel een douche aanwezig. 

 
 

Aanbevelingen 
 
• De veiligheid van de dienst technisch evalueren met betrekking tot suïcidepreventie; klinken, 

leuningen, douchestangen, doucheslangen, kapstokken, ramen e.d. 
 
• In sommige kamers kan de temperatuur op zonnige dagen oplopen. Het is aan te raden om te 

voorzien in aangepaste zonnewering. 
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• Er is één lift in het gebouw waardoor de lift gebruikt moet worden voor het verwijderen van afval 
en vuil linnen en voor het transporteren van de maaltijden. 
Het gebruik van de lift (wie wanneer, met welk materiaal op papier zetten), indien een tweede lift 
onmogelijk is. 

 
 
 
5.2 Bereikbaarheid 

 
 

Vaststellingen 
 
• De campus bevindt zich op wandelafstand van een bushalte. 

 
• De bewegwijzering vermeldt “PVT Salvenbos”. 

 
• Vooraan is er voldoende parkeergelegenheid. 

 
• Vanaf de drukke aangrenzende weg loopt er een groene dreef naar het PVT Sint-Kamillus, 

campus Salvenbos. Het gebouw ligt in een groene omgeving. 
 
 
 
5.3 Veiligheid 

 
 

Vaststellingen 
 
• De onthaalbrochure geeft duidelijk aan dat het PVT de veiligheid van zijn bewoners wil 

waarborgen. Indien conflictsituaties uitmonden in agressief gedrag, kan het PVT overgaan tot het 
tijdelijk beëindigen van het verblijf van de bewoner in samenspraak met de psychiater. 

 
• Het PVT legt een brandweerattest voor van 16/04/2012 ondertekend door de burgemeester van 

Leuven. 
 
• Jaarlijks is er een opleiding brandpreventie. Dit jaar vond deze plaats op 17/03/2012. 

 
• Overal hangen rookdetectors, behalve in de afzonderingsruimte. 

 
• Per etage is er minstens één poederblusser aanwezig. Op meerdere plaatsen in het PVT hangen 

de evacuatiewegen uit. In het gebouw zijn twee branddetectiesystemen (eentje op het gelijkvloers 
en eentje op de eerste verdieping) aanwezig, waarop kan afgelezen worden waar de brandhaard 
zich voordoet. 

 
• Er is een checklist brandprocedure. 

 
• Het PVT beschikt over brandvrije gordijnen en branddeuren. 

 
• De deuren van wc’s en badkamers kunnen van buitenaf geopend worden door personeel. 

26 
Inspectieverslag PVT Sint-Kamillus campus Salvenbos - Heverlee (002) 

 



• De medicatie word bewaard in een ruimte die steeds afgesloten is in een lokaal dat verbonden is 
aan de verpleegwacht. 

 
• Medicatie wordt aangeboden tijdens de maaltijden. 

 
• Nachtmedicatie wordt in de verpleegpost aangeboden. 

 
Non-conformiteiten 

 
• Deuren van douches draaien naar binnen toe en kunnen zo geblokkeerd worden door de 

bewoner. 
 
• De isolatiekamer beschikt niet over een oproepsysteem. 

 
• Er is een toilet per 8 bewoners in plaats van per 6 bewoners. 

 
• Er is een bad/douche per 8 bewoners in plaats van per 6 bewoners. 

 
Reactienota: 
Er is allicht geen rekening gehouden met sanitair op individuele kamers: 16 kamers hebben 
een persoonlijk toilet.  Daarnaast zijn er in het gebouw: 

 
- 18 toiletten, 3 toiletten toegankelijk voor rolstoelgebruikers en 13 urinoirs voor de 

bewoners. 
- 10 douches en 2 baden waarvan 1 hoog/laagbad. 

 

Aanbeveling 
 
• In sommige kamers kan de temperatuur op zonnige dagen oplopen. Het is aan te raden 

aangepaste zonnewering te voorzien. 
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6 Leefklimaat en uitrusting 
 

Vaststellingen 
 
• De bewoners kunnen hun kamer naar eigen smaak inrichten. Sommige bewoners gebruiken 

meubilair dat ze zelf gekocht hebben, andere maken gebruik van het standaard aangeboden 
meubilair door het PVT, bestaande uit: 
- bed 
- nachtkastje 
- ingebouwde kast of kleerkast 
- magneetbord 
Op de kamer is er mogelijkheid tot TV-aansluiting en internet, mits het betalen van een extra. 

 
• De bewoners kunnen gratis gebruik maken van internet in de gemeenschappelijke ruimten. 

 
• De bewoners kunnen gebruik maken van een wasserette binnen het PVT. Een wasbeurt met 

eigen waspoeder kost 1,50 euro, een wasbeurt met waspoeder van de voorziening kost 2 euro. 
 
• Het PVT is huiselijk ingericht, en beschikt over een grote tuin met terras. 

 
• Bezoek is welkom tot 22 uur. Er wordt gevraagd aan de familie om de uren van de maaltijden te 

respecteren. 
 
• Elke week is er een bewonersvergadering waarop allerlei items kunnen besproken worden, zoals: 

algemene informatie, evaluatie van activiteiten, planning act van de week, beslissen welk menu er 
gekookt wordt door de bewoners, rondvraag en technische mankementen doorgeven. Naast de 
bewonersvergaderingen zijn er ook de ad hoc werkgroepen (zie boven). 

 
• Op het persoonlijk (therapie)overzicht van de bewoner kan staan: 

- moment van douche of bad 
- was doen 
- Aksent 
- kiné 
- individuele gespreken 
- Hoekhuis (activiteiten- en ontmoetingscentrum) 
- Zorgboerderij (momenteel gaat er 1 bewoner naar een zorgboerderij) 

 
• De familie vraagt vaak toestemming om hun familielidbewoner meer te mogen meenemen op 

vakantie dan de vooropgestelde 48 dagen. Deze 48 dagen worden strikt toegepast. 
 
• Elke week komt er een kapster. Zij heeft een afzonderlijke ruimte ter beschikking binnen het PVT. 

 
Sterke punten 

 
• De maaltijden worden geleverd vanuit de centrale keuken in Bierbeek. De verdeelkeuken beschikt 

over een eigen steamer waardoor de kwaliteit van de maaltijden verbeterd is. ’s Middags komt er 
een personeelslid van de centrale keuken naar de centrale verdeelkeuken in het PVT om de 
maaltijden verder af te werken. 
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• Het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos beschikt over een mooi aangelegde aangename 
binnentuin. 

 
• Jaarlijks wordt er door het personeel van het PVT een midweek aan de kust georganiseerd. Dit 

jaar gaan 25 bewoners mee. 
 
• De activiteitenprogramma’s en takenlijsten worden met vermelding van de naam (enkel 

voornaam) van de bewoner uitgehangen in de gemeenschappelijke ruimten. 
 

Aanbeveling 
 
• Elke bewoner een persoonlijk overzicht van zijn activiteitenprogramma en takenlijst geven, in het 

kader van het waarborgen van de privacy. 
Bezoekers komen ook in de gemeenschappelijke ruimten waar de activiteitenprogramma’s en 
takenlijsten met vermelding van de naam van de bewoner worden uitgehangen. 
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7 Informatieverstrekking 
 

Vaststellingen 
 
• Er is weinig informatie over het PVT Salvenbos beschikbaar op het web. 

 
• De onthaalbrochure van het PVT, campus Salvenbos is een beknopte voorstelling van het PVT, 

bestaande uit de rubrieken: 
- wie zijn we? 
- leefgroepen 
- open deur principe 
- activiteitenaanbod 
- woonaanvragen 
- wegbeschrijving 
- contactgegevens 

 
• Naast de onthaalbrochure is er een document ‘Leefregel’, dit is het huishoudelijk reglement van 

het PVT. 
 
• Een proefperiode voor bewoners kan niet. 

 
• De familie en kandidaat-bewoner kunnen vrijblijvend een informatiegesprek vragen zonder dat er 

dadelijk een officiële aanmelding moet volgen. Na dit gesprek is er ook een korte rondleiding 
mogelijk. 

 
Sterke punten 

 
• Op de afdeling is er een overzichtelijke onthaalbrochure met hierin praktische informatie 

allerhande. 
 
• Het PVT staat niet negatief tegenover relaties tussen bewoners, maar wil wel duidelijk stellen dat 

een relatie uit wederzijds respect moet bestaan. De relatie mag niet storend zijn voor de 
medebewoners, en het bezoek op een andere kamer is niet toegestaan tussen 22u00 en 7u00. 
Hierbij wordt nog een bijkomende tip gegeven: “Altijd veilig vrijen = condoom gebruiken”. 

 
Aanbeveling 

 
• Familieleden informeren over het ziektebeeld van hun familielid, de behandeling, alternatieven, 

preventie. 
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8 Hulp- en dienstverlening 

8.1 Onthaal en opname 
 
 

Vaststellingen 
 

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

 
Kalenderjaar Aantal opnames 

2007 11 

2008 21 

2009 15 

2010 4 

2011 17 

Totaal 68 

 
 

Het betreft hier de opnamegegevens uit de M.P.G.-registratie (d.w.z. dat alle heropnames na een 
verblijfsduur elders van langer dan één maand ook in deze cijfers opgenomen zijn). 

 
 
 

Doorverwijzer Aantal 

Eigen PZ 8 

Ander PZ 1 

Huisartsen  

Ander PVT 1 

 
 
 
• De rehabilitatiegedachte is het uitgangspunt. De nadruk wordt gelegd op de sterke kanten van de 

bewoner, op de resterende capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
• De gemiddelde wachttijd wanneer een bewoner op de lijst van oproepbare kandidaten (5) staat is 

één jaar. 
 
• Op dit ogenblik staan er 25 personen op de wachtlijst. 

 
• De intakeprocedure zal toegelicht worden aan andere voorzieningen in de geestelijke 

gezondheidszorg op 21 en 22 september, wanneer campus Salvenbos zijn 5-jarig bestaan viert. 
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• De opname zelf is opgedeeld in checklijsten met verwijzing naar verantwoordelijkheden: 
 

a. Voor de opname: door het permanentielid van dienst 
b. Bij de opname: door het permanentielid van dienst 
c. Bij de opname: door de arts 
d. De dag van de opname of de eerstvolgende werkdag: door de maatschappelijk werker 
e. Kort na de opname: door de individuele begeleider 

 
• Het opnamebeleid werd nog niet structureel geëvalueerd gezien het korte tijdsbestek waarin de 

huidige procedure gebruikt wordt. 
 

Aanbeveling 
 
• Een transparant beleid opzetten rond het werken met wachttijden (wie krijgt voorrang, hoe 

bepaald, …). 
 

8.2 Begeleiding, verzorging en verpleging 
Vaststellingen 

 
• De verdeling van de bewoners in 2 afdelingen is historisch gegroeid. 

Op het gelijkvloers (SBA) verblijven de bewoners met grotere zelfredzaamheid, hun kamers 
bevinden zich op de tweede verdieping van het gebouw; enkel 8 bewoners van afdeling SBA 
hebben hun kamer op het gelijkvloers, alsook hun gemeenschappelijke ruimten. 
Op de eerste verdieping (SBB) verblijven de bewoners die minder zelfredzaam zijn. Op deze 
verdieping bevinden zich de kamers van de bewoners, badkamers, zitruimtes, 
ontspanningsruimte, woonkamer en eetkamer. 

 
• De apotheek van het U.P.C. Sint-Kamillus voorziet in de levering van de medicatie in het PVT 

Salvenbos. 
 
• In de medicatiecyclus: klaarzetten, controleren, toedienen participeert minstens één 

verpleegkundige. 
 
• Het klaarzetten van de medicatie voor 24 uur gebeurt ’s nachts. 

Ook ’s nachts wordt de medicatielevering vanuit de apotheek gecontroleerd en verdeeld naar de 
individuele voorraadvakjes. 

 
• Er is geen stockmedicatie op de afdelingen, enkel de wekelijkse levering van de medicatie en de 

medicatie in de spoedkast zijn aanwezig op de afdelingen. 
 
• De apotheker kan de temperatuur van de medicatiekoelkasten niet rechtstreeks (online) aflezen. 

Er is wel een elektronisch registratiesysteem dat periodiek gecontroleerd wordt vanuit de 
apotheek. 

 
• Op elk moment kan vastgesteld worden welke medicatie door welk personeelslid is gegeven. 

Binnen het PVT wordt gebruik gemaakt van Infomedic. 
 
• Bij weigering van medicatie wordt hiervan een aantekening gemaakt in de verpleegkundige 

observaties. 
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• De multidisciplinaire besprekingen gebeuren volgens de PES-DIE (enerzijds Probleem, Etiologie 
en Symptomen en anderzijds Doelstelling, Interventies en Evaluatie) methode. 

 
• Er werden twee dossiers ingekeken: 

 
1. De dossiers zijn chaotisch samengesteld en op papier. 
2. In de dossiers is te vinden wanneer de bewoner werd opgenomen, 
3. zijn verpleegkundige observaties, 
4. de notities van de arts met de diagnose, 
5. de datum van de laatste multidisciplinaire bespreking. 

De resultaten van de multidisciplinaire bespreking worden elders bewaard. 
6. Afsprakenblad: bevat de afspraken die met de bewoner gemaakt zijn. 

 
• In dit PVT wordt nog niet gewerkt met begeleidingsplannen die alle levensdomeinen omvatten. In 

2013 bij de start van het EPD (elektronisch patiëntendossier) wordt er ook gestart met het 
ontwikkelen van individuele begeleidingsplannen van bewoners. De coördinator en 
hoofdverpleegkundige streven er naar dat de personeelsequipe in 2013 klaar zou zijn om te 
werken met individuele begeleidingsplannen. 

 
• De coördinator heeft een procedureboek uitgewerkt op maat van de PVT-bewoner. Dit voorstel ligt 

momenteel ter goedkeuring bij de kwaliteitscoördinator van het U.P.C. Sint-Kamillus, en omvat 
de procedures betreffende volgende elementen: 
- overlijden 
- vermissing/ontvluchting 
- ernstig ongeval 
- brandprocedure 
- mutatie na crisis of time-out 
- agressie 
- suïcide 

 
• De observaties van alle zorgverleners worden in de desbetreffende overlegmomenten bij elkaar 

gebracht. De hoofdverpleegkundige maakt een verslag van de overlegmomenten. 
 
• Iedere bewoner heeft twee individuele begeleid(st)ers zodat de continuïteit zo optimaal mogelijk 

is. Hij of zij zijn verantwoordelijk voor een beperkt aantal bewoners en coördineren de volledige 
begeleidingszorg die aan de bewoner aangeboden wordt. 
Op deze manier is er een gunstig klimaat voor onder meer kwalitatief betere en meer 
geïndividualiseerde bewonerszorg, het verzekeren van de continuïteit van de zorg en het 
verhogen van de professionele deskundigheid. 
De individuele begeleiders werken op drie vlakken met de bewoner nl. verzorging, activering en 
begeleiding. De individuele begeleiders kunnen ook zorgkundige zijn. 

 
Sterke punten 

 
• Het PVT beschikt over een activiteitencentrum: ‘Akcent’. Dit met de bedoeling: 

- de leefwereld van de bewoners te verruimen 
- activiteiten aanbieden buiten de afdeling 
De aangeboden activiteiten bestaan uit: 
- vaste, dagelijkse activiteiten: semi-industrieel werk en handwerk 
- ontspanningsactiviteiten: kienen, bowling 
- terugkerende activiteiten: koken, winkelen, … 
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• Er wordt gewerkt met referentiepersonen. (zie hoger) 
 
• De familie wordt – indien gewenst door de bewoner – intensief bij de begeleiding betrokken. 

 
• De apotheek van het U.P.C. Sint-Kamillus heeft een procedureboek voor medicatie uitgewerkt. Dit 

procedureboek is ook voorhanden in het PVT, en bestaat uit 
 

1. Het geneesmiddelenvoorschrift 
2. De geneesmiddelenstroom: vanuit de apotheek en vanuit de afdeling 
3. Bewaring en klaarzetten van medicatie 
4. Medisch materiaal 
5. Temperatuurmeting in medicatielokalen en -frigo 

 
Non-conformiteiten 

 
• Informatie betreffende de bewoners is eerder versnipperd aanwezig. Er is een bewonersdossier, 

maar hierin is bijvoorbeeld niet terug te vinden welke de laatste doelstelling was tijdens het laatste 
multidisciplinair teamoverleg. 
Reactienota: 
De laatst geformuleerde doelstellingen worden genoteerd op een afsprakenblad. 

 
• Het klaarzetten van medicatie gebeurt niet enkel door een verpleegkundige. 

Het toedienen van medicatie kan door een zorgkundige enkel gebeuren mits toezicht van een 
verpleegkundige. 

 
• Verpleegkundige handelingen worden niet enkel door verpleegkundigen gesteld. 

Reactienota: 
Er is steeds een verpleegkundige aanwezig op de campus. Verpleegkundige handelingen 
worden enkel door verpleegkundigen gesteld. Niet-verpleegkundigen mogen enkel zeer 
beperkte wondverzorgingen opnemen. 

 
• Er is geen begeleidingsplan per bewoner, bijgevolg is dit geen onderdeel van het 

patiëntendossier. 
 

Tekortkoming 
 
• Het multidisciplinair dossier is onvoldoende geïmplementeerd. 
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8.3 Ontslag en nazorg 
Vaststellingen 

Definitieve bedden 

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 1 3 8 4 7 

Ander PZ      

AZ 4 5 2 1 1 

Huis (alleen of samen met partner)  1    

Ander PVT      

RVT 2  2 6 1 

IBW      

Voorziening gehandicaptensector 1 1 1   

Serviceflats    2  

 

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 2 3 1 0 3 

Suïcide      

Onbekende doodsoorzaak      

35 
Inspectieverslag PVT Sint-Kamillus campus Salvenbos - Heverlee (002) 

 



Uitdovende bedden 
 

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 1  1    

Ander PZ       

AZ 2 3 1  2  

Huis (alleen of samen met partner)  1     

Ander PVT    1   

RVT 3  11 18 1  

IBW       

Voorziening gehandicaptensector    1 1  

TOTAAL 6 4 13 20 4 47 

 
 

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   2  1 

Suïcide      

Onbekende doodsoorzaak      

 
 

• Indien een bewoner dient opgenomen te worden in een algemeen ziekenhuis of een psychiatrisch 
ziekenhuis is dit meestal de doorverwijzende voorziening. Indien de bewoner elders wil 
opgenomen worden kan dit in overleg met de psychiater. 

 
• Mogelijke ontslagcriteria zijn: 

- wanneer de fysieke zorg groter wordt dan de psychiatrische zorg 
- wanneer een bewoner sterk verbaal of fysiek agressief uit de hoek gekomen is, kan er een 
time-out volgen. 

 
• Ontslag wordt in het PVT bekeken als zorg op maat, bijvoorbeeld “Wat heeft die specifieke 

bewoner nodig?” 
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• Gezien het historisch verleden van het PVT gaan de oudere bewoners er vanuit dat ze in het PVT 
kunnen blijven. 
Wanneer nieuwe bewoners worden opgenomen wordt besproken dat er in het PVT samen met de 
begeleiding aan een toekomst buiten het PVT dient gewerkt te worden. Op die manier hoopt het 
PVT, campus Salvenbos op termijn de gemiddelde leeftijd van zijn bewoners omlaag te krijgen. 

 
• De begeleiding van het PVT en de psychiater verzorgen de overdracht van informatie betreffende 

de bewoner bij doorverwijzing naar het andere voorziening. 
 
• Indien een bewoner tijdelijk is opgenomen in een algemeen ziekenhuis of in het psychiatrisch 

centrum wordt er contact gehouden met de begeleiding/verpleegkundige/arts van de voorziening, 
alsook met de bewoner zelf door de begeleiding van het PVT, maar ook door bewoners. 

 
Tekortkoming 

 
• Het ontslagbeleid wordt niet geëvalueerd (doorstroming, wachtlijsten) en/of beleidsmatig 

besproken. 
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9 Klachten en inspraak 
Vaststellingen 

 
• Er is geen vertegenwoordiger van de bewoners. 

 
• In het huishoudelijk reglement wordt verwezen naar de externe ombudsdienst.; de 

contactgegevens staan veremeld in een bijlage. 
Momenteel ondertekenen bewoners het huishoudelijk reglement niet. Hier wordt naar gestreefd in 
de toekomst. Het huishoudelijk reglement dient eerst aangepast te worden. 
Het huishoudelijk reglement wordt in het begin van het verblijf binnen het PVT overlopen met de 
bewoner door de individuele begeleiders. 

 
• De coördinator ontvangt jaarlijks een jaarverslag van de ombudsdienst. 

 
• Iedere dinsdagvoormiddag komt de externe ombudspersoon langs in het PVT. De klachtenbus 

hangt in de centrale inkomhal. 
 

Sterke punten 
 
• Binnen het U.P.C. Sint-Kamillus is er een “Meldpunt dwang”. Het meldpunt wil een laagdrempelig 

alternatief bieden op bestaande procedures zodat elke medewerker het gebruik van 
onverantwoorde, buitensporige of herhaaldelijke subtiele vormen van dwang naar 
patiënten/bewoners kan signaleren en ter discussie stellen. 

 
• Wekelijks is er in elke leefgroep een bewonersvergadering, waarop iedereen wordt uitgenodigd. 

Een stemming kan alleen doorgaan indien er minstens de helft +1 van de bewoners aanwezig 
zijn. 

 
• Op lokaal niveau, campus Salvenbos is er een familieraad, bestaande uit medewerkers van het 

U.P.C Sint-Kamillus en familieleden van drie bewoners. 
 
 

Non-conformiteit 
 
• In het beheercomité zetelen geen vertegenwoordigers van de bewoners. 

 
Aanbevelingen 

 
• Per campus is er een bewonersvertegenwoordiger. 

 
• Het PVT dient beroep de doen op de ombudsdienst van het platform. 
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10 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 

Advocaat 30 

Familie 8 

PVT  

Andere, nl.  

Totaal 38 

 
 
• Het PVT doet zelf niet aan geldbeheer. 

 
• Bijlage 3 van het huishoudelijk reglement geeft een overzicht van de kosten van een opname in 

het PVT. 
 
• De medicatieforfait is 0,95 euro per dag. 

 
• De verblijfskost wordt bepaald door verschillende factoren, dit wordt ook uitgelegd in bijlage 3 van 

het huishoudelijk reglement. 
 
• Het gewaarborgd zakgeld bedraagt: 181,80 euro (vanaf 01/02/2012, RIZIV-omzendbrief) is 

uitsluitend bedoeld voor persoonlijke doeleinden. 
 
• In het PVT komt wekelijks een kapster en een podoloog. 

 
• Bij opname in het PVT dient de bewoner een voorschot op de factuur te storten. Dit voorschot 

wordt op een rekening gezet op naam van de bewoner. 
 

Sterke punt 
 
• Bij opname hebben bewoners de mogelijkheid aan te sluiten bij een groepsverzekering voor 

hospitalisatie. Bij instap bij opname wordt de bewoner vrijgesteld van wachttijd. 
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11 Registratie en evaluatie van de werking 
Vaststellingen 

 
• Het PVT, campus Salvenbos heeft een beknopt jaarverslag 2011. 

Volgende items worden besproken in het jaarverslag: 
- personeelsbeleid 
- bewonersbewegingen 

 
• De MPG-gegevens worden geregistreerd, en er is een verantwoordelijke stafmedewerker MPG in 

het U.P.C. Sint-Kamillus. 
 
• Het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos komt samen met andere PVT’s van de Broeders van 

Liefde in het centraal beheerscomité PVT. Zij komen tweemaal per jaar samen. 
 
• Het PVT Sint-Kamillus, campus Salvenbos werkt inhoudelijk ook samen met het U.P.C. KU 

Leuven- Lubbeek. 
Reactienota: 
Er is (nog) geen echte inhoudelijke samenwerking met de P.V.T.-bedden van het U.P.C. 
KULeuven, campus Lubbeek. Er is wel informatie-uitwisseling. 

 
• Op dit ogenblik worden de cijfers betreffende ziekteverzuim bijgehouden. 

 
• Een doelstelling is ook de gemiddelde leeftijd van de bewoner naar omlaag krijgen. 

 
Aanbevelingen 

 
• Een jaarverslag kan bv. missie en visie van de organisatie zijn, beddencapaciteit en 

samenwerkingsverbanden evalueren of nieuwe doelstellingen stellen. 
 
• Beschikbare cijfergegevens/MPG -gegevens analyseren en bespreken teneinde er 

verbeterprojecten aan te koppelen en het eigen beleid te evalueren, toekomstgericht kan er werk 
gemaakt worden van een beleidsplan met doelstellingen op lange, middellange en korte termijn. 

 
 
 
 
 

XXXX 

Inspecteur 
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