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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: 
 

In juni 2012 diende het PVT Casa Neri een erkenningsaanvraag in voor: 
60 bedden PVT definitief (waarvan 47 met een specifieke erkenning voor de opvang van mentaal 
gehandicapten in PVT-definitief). 

 
 

Opdrachtnummer 0-2013-KACE-0003. 
 

Op datum van 16 mei 2013 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht. 

Gesprek met: 

• XXXX, coordinator PVT Casa Neri 
• XXXX, algemeen directeur VZW Sint-Lucia 
• XXXX, directeur patiëntenzorg Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ) Sint-Lucia 
• XXXX, hoofdverpleegkundige PVT Casa Neri 

 
 

1.4 Identificatie van de voorziening 
 
 

Contactgegevens 
 

Naam: PVT Casa Neri 

Adres: Ankerstraat 87 

Gemeente: 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 760 07 00 

Fax: 03 760 07 01 

E-mail: alg.dir@apzst-lucia.be 

Website: http://www.pvtcasaneri.be- 

 
 

Organogram 
 

Voorzitter Raad van Bestuur:   XXXX 

Coördinator: XXXX 

Psychiater: XXXX 
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2 Administratieve gegevens 
 
 
2.1 Laatste erkenningen 
Aan het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Casa Neri, Ankerstraat 91 te 9100 Sint-Niklaas wordt onder 
erkenningsnummer 030 een erkenning verleend voor 60 PVT-bedden, zijnde: 
60 bedden PVT-definitief, vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012, 
waarvan 47 met een specifieke erkenning voor opvang van mentaal gehandicapten in PVT-definitief. 

 
De huidige erkenningsvraag betreft een aanvraag verlening van erkenning voor 60 PVT-bedden op 
campus PVT Casa Neri, zijnde 60 bedden PVT-definitief, waarvan 47 bedden met een statuut mentale 
handicap. 
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3 Organisatie 
 
 
3.1 Beheer 

 
 
Vaststellingen 

 
• In juni 2012 werd de schriftelijke samenwerkingsovereenkomst tussen het PVT Casa Neri en het 

Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ) Sint-Lucia opnieuw verlengd ter vervanging van de 
overeenkomst van 31 december 2007. 

 
• De organisatiestructuur van het PVT Casa Neri is onderdeel van het organogram van de vzw Sint- 

Lucia. 
Het PVT Casa Neri kan beroep doen op diensten georganiseerd op het niveau van het APZ Sint- 
Lucia. 
De diensten worden aangestuurd door de respectievelijke verantwoordelijken. 
De ondersteunende diensten van de vzw APZ Sint-Lucia zijn: 

• Administratie 
• Technische dienstverlening 
• Algemeen onderhoud 
• Logistieke assistenten 
• Huishoudelijke diensten 
• Wasserij 
• Keuken 
• Magazijn – bevoorrading 

 
Het PVT wordt geleid door drie operationele comités (beheerscomité, coördinatiecomité en 
opnamecomité). Elk comité heeft vastgelegde functies/taken, verantwoordelijkheden (leden met 
adviesfunctie, leden met beslissingsbevoegdheid), frequentie van samenkomst en verslaggeving. 

 
• Het PVT ervaart niet de nood om formele samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met 

andere zorgvoorzieningen met het oog op vlottere doorverwijsmogelijkheden. 
 
 
Tekortkoming 

 
• Bepaalde afspraken tussen het APZ Sint-Lucia en het PVT Casa Neri zijn niet opgenomen in de 

samenwerkingsovereenkomst. In de samenwerkingsovereenkomst handelen de artikels 1, 2 en 3 
over het wederzijdse engagement van beide partijen om personen in psychiatrische nood te 
helpen/behandelen/op te nemen. 
Over de diensten van het APZ Sint-Lucia waarop het PVT Casa Neri beroep kan doen wordt in de 
samenwerkingsovereenkomst niets vermeld. 

 
• In het huishoudelijk reglement of in de onthaalbrochure wordt niet vermeld dat de hulpverleners 

beschikken over een loper van de kamers. 
 

Reactienota: 
 

 
 

Deze diensten zullen nog expliciet in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen worden. 

De diensten van het APZ Sint-Lucia waarop het PVT Casa Neri beroep kan doen staan gedetailleerd 
vermeld op het organogram van het APZ Sint-Lucia (zie bijlage 1: Organogram APZ Sint-Lucia) 
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In de samenwerkingsovereenkomst zal ook geëxpliciteerd worden, zoals dit momenteel in de praktijk 
al toegepast wordt, dat de bewoner op elk moment de keuzevrijheid van behandelinstelling en 
behandelaar heeft. 

 

Zowel in het huisreglement als in de onthaalbrochure voor nieuwe bewoners zal opgenomen worden 
dat hulpverleners beschikken over een kamerloper. 

 

Tevens zullen wij de modaliteiten i.v.m. de toegang tot de individuele kamers omschrijven. 
 

Het huidige huisreglement, dat in iedere woongroep uithangt, zal vervangen worden. Tevens zullen wij 
het nieuwe huisreglement opnemen in de volgende editie van de PVT krant (bestemd voor bewoners 
en familieleden). 

 
 
Sterk punt 

 
• Het PVT Casa Neri is één van de 9 PVT’s van Oost-Vlaanderen. Deze PVT’s komen 4 keer per 

jaar samen voor intervisie; telkens vindt het overleg in een ander PVT plaats. De PVT’s proberen 
zoveel mogelijk personeelsleden aan dit overleg te laten deelnemen zodat ervaringen en 
leermomenten maximaal kunnen benut worden. 

 
 

3.2 Respect voor de persoonlijke levenssfeer 
 
 
Vaststellingen 

 
• In de onthaalbrochure wordt aan de bewoner uitgelegd dat de teamleden van het PVT een 

christelijke visie hanteren. De teamleden eerbiedigen ook andere levensbeschouwelijke 
overtuigingen. 
Indien een bewoner beroep wil doen op een bedienaar van de eigen eredienst of op een 
lekenconsult kan dat. 

 
Tekortkoming 

 
• De wet betreffende de rechten van de patiënt van 22/08/2002, die benadrukt dat een patiënt 

rechtstreeks inzage heeft in het hem betreffend bewonersdossier met uitzondering van de 
persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en de gegevens die betrekking hebben op 
derden, wordt nergens kenbaar gemaakt. 

 
Sterk punt 

 
• De brochure voor nieuwe bewoners bestaat uit een onthaalbrochure, een overzicht van de 

verblijfskosten, een verklaring waarin de bewoner kiest voor een eigen huisarts, een verklaring 
waarin de bewoner kan vermelden op welke morele, godsdienstige of filosofische bijstand hij 
beroep wil doen en een up to date kopie van het reglement inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens van patiënten; in het bijzonder 
patiëntenbestanden. 
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3.3 Personeel 
 
 
Vaststellingen 

Psychiater: 

Naam: XXXX (sedert 01/03/2013) 
 
Riziv-nummer: XXXX 

 
Contractuele arbeidstijd: In de individuele aannemingsovereenkomst is opgenomen dat het 
activiteitsniveau zich situeert op 24u klinische activiteit en 4u poliklinische activiteit in het psychiatrisch 
ziekenhuis. In deze aannemingsovereenkomst wordt geen melding gemaakt van haar coördinerende 
taak als psychiater in het PVT; ook het aantal uren aanwezigheid in het PVT wordt niet vermeld. 

 
Reële arbeidstijd: 
De psychiater neemt wekelijks deel aan de teamvergadering op maandagnamiddag; hierna plant ze 
vaak nog familiegesprekken. Op donderdagvoormiddag is ze aanwezig in het PVT voor individuele 
consultaties. De coördinerend psychiater zetelt in de drie beleidscomités: 
- coördinatiecomité 
- opnamecomité 
- beheerscomité. 

 
Coördinator: 

 
Naam: XXXX 

 
Kwalificatie: bachelor in de orthopedagogie en diverse opleidingen in het management en 
leidinggeven bij VOKA Oost-Vlaanderen 

 
 
Reële arbeidstijd: XXXX 

 
De coördinator heeft een formeel functieprofiel en een aangepaste arbeidsovereenkomst voor haar 
functie als coördinator van het PVT Casa Neri met de vzw Sint-Lucia, daterend van 20/02/2004. 

 
 
Hoofdverpleegkundigen: 

Naam: XXXX 

Kwalificatie: bachelor in de psychiatrische verpleegkunde en eveneens diverse opleidingen in het 
management en leidinggeven bij VOKA Oost-Vlaanderen 

 
Arbeidstijd: XXXX 

 
Naam: XXXX 

 
Kwalificatie: bachelor in de psychiatrische verpleegkunde en eveneens diverse opleidingen in het 
management en leidinggeven bij VOKA Oost-Vlaanderen 

 
Arbeidstijd:  XXXX
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Overig personeel 
 

Kwalificaties Begeleidend 
personeel (aantal 
koppen) 

Arbeidstijd (VTE) 

Master psychologie   

Master pedagogische wetenschappen   

Master verpleegwetenschappen   

Bachelor Psychiatrisch Verpleegkundige 2 1,75 

Bachelor Ziekenhuis verpleegkundige 1 0,5 

Bachelor Sociaal verpleegkundige   

Bachelor Orthopedagogie 6 5,8 

Gegradueerde verpleegkundige 3 2,25 

Gegradueerde Psychiatrisch verpleegkundige 5 3,20 

Gegradueerde opvoeder 5 3,3 

Assistent in Ziekenhuisverzorging 3 1,53 

Zorgkundigen 9 5,5 

Zorgkundigen artikel 54 bis   

Maatschappelijk Assistent 1 0,2 

Ergotherapeut 1 1 

Bachelor in de kinesitherapie 1 0,3 

Administratief medewerker   

TOTAAL 37 25,33 

Aanvullend Personeel   

Sociale Maribel   

IBF   

Startbaan: opvoedster, bijzondere 
jeugdzorg 

  

TOTAAL 37 25,33 
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Deskundigheid: 
 
• 15 medewerkers beschikken over een diploma op bachelor niveau. 

Het team is multidisciplinair samengesteld. 
 
• Het VTO-beleid voor het PVT Casa Neri is neergeschreven in een procedure, waarin doelstelling, 

uitgangspunt, methodieken, organisatie van vormingsactiviteiten en opvolgen van 
vormingsactiviteiten worden benoemd. 
De vorming voor 2011 en de eerste maanden van 2012 (intern en extern) kon worden voorgelegd. 

 
• De instroom, loopbaan, ziekteverzuim, personeelsverloop en uitstroom werden geregistreerd voor 

2011 en 2012 (jaarverslag 2011 en jaarverslag 2012). 
In de jaarverslagen wordt de stand van zake betreffende evaluatiegesprekken, 
functioneringsgesprekken en begeleidingsgesprekken voor medewerkers opgenomen. 

 
• De taken van de personeelsleden zijn geformaliseerd in een functieomschrijving. 

 
Tekortkoming 

 
• De individuele aannemingsovereenkomst van XXXX werd voorgelegd; deze dateert van 

29/11/2012. In deze aannemingsovereenkomst is er geen sprake van de coördinerende taak 
als psychiater in het PVT. 

 

Reactienota: 
 

 
 

Sterke punten 
 
• Het PVT voert een humaan personeelsbeleid, waarin plaats is voor teambuilding, deeltijds 

werken, debriefing en intervisie. 
Dit werd vastgesteld aan de hand van het voorgelegde uurrooster (gebaseerd op het gezond 
uurrooster principe), de procedures rond kritisch incident/agressie, opvang en nazorg van 
medewerkers bij een kritisch incident/agressie. 

 
• Het beleid van het PVT heeft oog voor zorg voor zorgenden. 

Een voorbeeld van intervisie is de begeleiding van het palliatief Netwerk Waasland om de 
hulpverleners in het PVT te ondersteunen in hun zorg aan palliatieve bewoners. Na het overlijden 
van bewoners wordt er door het palliatief Netwerk Waasland een ruime debriefing georganiseerd, 
waarbij de nood van de teamleden van het PVT de vraag stuurt. 

Het voorstel tot aanpassing van de individuele aannemingsovereenkomst van dokter XXXX is 
ingediend en in behandeling bij de medische raad  en bij de raad van bestuur. 
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3.4 Permanentie en urgentie 
 
 

Vaststellingen 
 
 
• De minimumbezetting tijdens weekdagen: 

- ’s morgens: 8 personeelsleden waarvan minstens één verpleegkundige 
- namiddag: 5 personeelsleden waarvan minstens één verpleegkundige 
- ’s nachts: 1 personeelslid (verpleegkundige) 
De minimumbezetting tijdens weekenddagen: 
- ’s morgens: 7 personeelsleden waarvan minstens één verpleegkundige 
- namiddag: 5 personeelsleden waarvan minstens één verpleegkundige 
- ’s nachts: 1 personeelslid (verpleegkundige) 

 
 
• De hoofdverpleegkundigen worden niet systematisch ingezet voor het behalen van het minimum 

aantal VTE’s die per dagdeel aanwezig moeten zijn. Alleen mits een gemotiveerde reden (vanuit 
de organisatie of vanuit het team) kunnen de hoofverpleegkundigen ingeschakeld worden in het 
minimum aantal VTE’s die per dagdeel aanwezig moeten zijn. 

 
• De afspraken m.b.t. de nachtdienst en permanentie zijn geformaliseerd in het document 

‘nachtdienst PVT Casa Neri’. 
 
 

Aanbeveling 
 
• We bevelen aan om de toegang tot de kamer door personeelsleden in noodgevallen concreet te 

beschrijven in bijvoorbeeld de onthaalbrochure. 
 

Reactienota: 
 

In het huishoudelijk reglement zal een paragraaf toegevoegd worden waarin concreet wordt 
omschreven dat personeelsleden in functie van het uitoefenen van hun werk toegang hebben tot de 
individuele kamer van de bewoner, dit steeds met respect voor de privacy van de bewoner. 
(aanvullend bij de tekortkoming op blz. 7) 

 
 
 
3.5 Interne communicatiekanalen 

 
 

Vaststellingen 
 
• De overlegcultuur en -structuur zijn geformaliseerd in een document waarin alle overlegmomenten 

zijn opgenomen. 
Dit overzicht wordt voorgelegd aan nieuwe medewerkers en stagiairs. 
Per overlegmoment is er een fiche waarin onder andere duidelijk wordt gesteld wat de doelstelling 
is, de frequentie, de deelnemers, de agenda en wie het verslag opmaakt. 

 
• Belangrijke thema’s uit het werkveld worden in overleg met de medewerkers en onder leiding van 

de verantwoordelijke uitgewerkt, geëvalueerd en bijgestuurd aan de hand van procesmatige 
werkgroepen, zoals: werkgroep persoonlijke begeleiders, werkgroep zorgplannen, werkgroep 
doelgroepen en werkgroep medische en verpleegkundige aangelegenheden. 
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• Wekelijks is er een multidisciplinaire teamvergadering waarin bewoners en 

woongroepaangelegenheden worden besproken. Deze vergadering wordt voorgezeten door de 
coördinerende psychiater. 

 
 
 

3.6 Doelgroep en doelstellingen 
 
 

Vaststellingen 
 

• In 2012 zijn er 2 bewoners met een mentale beperking overleden. Op het moment van inspectie 
zijn er 45 bewoners met een mentale beperking. 

 
• De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 64 jaar; de jongste bewoner is 32 jaar, de oudste 88. 

Door de hoge gemiddelde leeftijd is er in dit PVT een hoge nood aan fysieke zorg. 
 
 
 

Overzicht van de verschillende diagnoses (mei 2013): 
 

Hoofd-diagnose DSM-VI Aantal bewoners 
As I 

Aantal bewoners 
As 2 

% 

Schizofrenie 19 0 31,15 

Psychotische stoornis niet ander sinds 
omschreven (NAO) 

4 0 6,56 

Stemmingsstoornissen 0 0 0 

Neurotische, stress-gebonden en somatoforme 
stoornissen 

0 0 0 

Stoornissen van persoonlijkheid en gedrag op 
volwassen leeftijd 

3 3 9,84 

Zwakzinnigheid 0 30 49,18 

Alcoholmisbruik 1 0 1,64 

Middelenmisbruik 0 0 0 

Geen diagnose op AS I 1 0 1,64 

Onbekend 0 0 0 

Andere * 0 0 0 

Totaal 28 33  
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In 2011 werd een bezettingsgraad gehaald van 102,34 %. 
 

De gemiddelde verblijfsduur voor de 5 voorgaande kalenderjaren: 
 

Kalenderjaar Gemiddelde verblijfsduur (in 
jaren) voor het betreffende 
kalenderjaar 

2007 8,48 

2008 9,18 

2009 10,11 

2010 11,19 

2011 12,47 

 
 

De verblijfsduur voor de huidige populatie voor het kalenderjaar voorafgaand aan de vervaldatum van 
de huidige erkenning (2011). 

 
Verblijfsduur Aantal bewoners 

< 6 maanden 3 

6 maanden – 1 jaar 1 

1 - 5 jaar 34 

6 - 10 jaar 16 

> 10 jaar 7 

Totaal 61 

 
 

De leeftijdsverdeling (2011): 
 

Leeftijdsgroep Aantal bewoners 

< 30 jaar  

30 jaar – 45 jaar 4 

46 jaar – 64 jaar 25 

>65 jaar 33 

Totaal 62 
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De verdeling volgens geslacht voor het totaal van het PVT: 
 

Geslacht Aantal Percentage 

Man 7 11 

Vrouw 54 89 

Totaal 61 100 

 

Aanbevelingen 
 

• We bevelen aan om in de onthaalbrochure te concretiseren wat bedoeld wordt met “in de 
voorafgaandelijke periode geen ernstige crisissen of opstoten gekend hebben die het bereikte 
evenwicht verstoorden”. Bij navraag blijkt dat hiermee bedoeld wordt dat de mogelijke kandidaat- 
bewoner het afgelopen jaar geen ernstige crisissen of opstoten gehad heeft. 

 
• We bevelen aan dat binnen het opnamebeleid van het PVT de regels rond de inclusiecriteria 

concreter omschreven worden. Duidelijke criteria kunnen de werking toekomstgericht en 
onafhankelijk mee helpen uitbouwen. 

 

Reactienota: 
 

Het opnamebeleid van PVT, staat al geagendeerd op het volgend PVT Opnamecomité van oktober 
2013 op vraag van de directeur verpleging en de coördinerend psychiater die beiden sinds begin 
2013 lid zijn van dit comité en het opnamebeleid wensen te evalueren en bij te sturen. 
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4 Infrastructuur/ Bereikbaarheid/ Veiligheid 

4.1 Infrastructuur 
 
 

Vaststellingen 
 
• Binnen het PVT Casa Neri zijn er 4 leefgroepen nl. Firenze, Lucca, Roma en Verona. 

De bewoners kunnen gebruik maken van 1 grote cafetaria. 
 
• Het PVT beschikt over 62 eenpersoonskamers (rolstoeltoegankelijk), met een sanitaire cel waarin 

standaard een lavabo, toilet, douche en hulpoproepsysteem aanwezig zijn. 
 
• De bewoners kunnen gebruik maken van de volgende ruimten voor gemeenschappelijke 

activiteiten en bezigheidstherapie: 
• Cafetaria (multifunctioneel) 
• 2 ateliers, een klein en groot voor creatieve en productieve bezigheden 
• Ruimte voor bewegings- en kinesitherapie en ontspanningsactiviteiten 

 
• Per woongroep (Firenze, Lucca en Roma) is er een bad en 2 douches ter beschikking, voor 

telkens 16 bewoners (elke kamer heeft eveneens een sanitaire cel). 
 
• De 12 bewoners van de woongroep Verona wonen in een gesloten infrastructuur, dit omwille van 2 

bewoners met wegloopgedrag. In deze woongroep is er één centrale badkamer met een douche 
en ligbad met tillift (elke kamer heeft een sanitaire cel). 

 
• In het PVT is geen isolatiecel aanwezig. 

 
• De ruimtes waar bewoners komen, zijn voorzien van een hulpoproepsysteem. 

 
• Het PVT beschikt over twee liften. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. 

 
 

Non-conformiteit 
 
• Het PVT Casa Neri beschikt over 62 bedden, waarvan 60 erkende bedden. 

 
 

Reactienota: 
 
 

Het PVT Casa Neri is inderdaad erkend voor 60 bedden. Het PVT is een zorgvorm voor bewoners met 
een gestabiliseerde psychiatrische problematiek. 

 

Tijdens de opname in het PVT worden bewoners in functie van hun ziekte-evolutie tijdelijk opgenomen 
in een algemeen ziekenhuis of een psychiatrisch ziekenhuis. 

 

Elke bewoner beschikt over een eigen individuele kamer . Onze werkingsvisie is erop gericht dat bij 
een afwezigheid van een bewoner ten gevolge van een tijdelijke hospitalisatie, de individuele kamer 
van deze afwezige bewoner beschikbaar blijft. 
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Binnen de PVT-financiering bestaat er geen 80% norm bezetting om 100% van het budget te 
ontvangen. 

 

Vandaar dat we binnen onze infrastructuur beschikken over 62 bedden waar de extra 2 bedden 
reserve bedden zijn om de impact op de bezettingscapaciteit bij afwezigheden van bewoners 
(hospitalisatie) op te vangen. 

 

Wij vragen om de toewijzing als non-conformiteit te herbekijken. 
 

Tekortkoming 
 
• In de woongroep Verona verblijven 10 bewoners in een gesloten infrastructuur omdat 2 bewoners 

wegloopgedrag vertonen. 
 

Reactienota: 
 

In woongroep Verona is er in 2012 een herdefiniëring van de doelgroep doorgevoerd. In deze 
woongroep verblijven momenteel 12 bewoners met een matige, ernstige tot diep verstandelijke 
beperking. In het kader van deze mentale problematiek (sterk verminderde cognitieve vaardigheden, 
oriëntatieproblemen in ruimte, tijd en personen, doolgedrag, hoge mate van psychische en fysieke 
zorgafhankelijkheid) is het aangewezen om veiligheidsredenen de gesloten structuur in deze 
woongroep te behouden. Geen enkele van deze bewoners is tevens nog in de mogelijkheid om 
zelfstandig naar buiten te gaan. 

 
Sterk punt 

 
• Alle kamers beschikken over een hoog-laag bed. 

De combinatie van de woonfunctie en de financiering gekoppeld aan de bezetting van de bedden 
maakt het noodzakelijk om een 100% bezetting van de erkende capaciteit na te streven opdat de 
werkingskosten (personeel en niet-personeel) door het ligdagprijsbudget worden gedekt. 
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Aanbevelingen 
 
• Momenteel hebben de kamers aan de zuidkant van de afdeling Verona geen zonnewering. We 

bevelen aan om alle kamers aan de zonkant van het PVT te voorzien van zonnewering. 
 

Reactienota: 
 

In het investeringsbudget voor 2014 is de zonnewering aan de zuidkant van woongroep Verona 
opgenomen. De technische voorzieningen zijn aanwezig, enkel de schermen dienen nog geplaatst te 
worden. 

 
• Bij de rondgang werd opgemerkt dat in 3 gemeenschappelijke toiletten geen vloeibare zeep en/of 

wegwerphanddoekjes voorhanden waren. 
 

Reactienota: 
 

 
 

• We bevelen aan om alle gemeenschappelijk sanitair tijdig te voorzien van vloeibare zeep en 
wegwerphanddoekjes. 

 
 
4.2 Bereikbaarheid 

 
 

Vaststelling 
 
• Het verzorgingstehuis is binnen de lokale leefgemeenschap van Sint-Niklaas gelegen en is vlot 

bereikbaar met het openbaar vervoer. Zowel het treinstation als de bushaltes liggen op 
wandelafstand. 

 
 
 
4.3 Veiligheid 

 
 

Vaststellingen 
 
• Alle nodige voorzorgsmaatregelen ter preventie van brand zijn aanwezig. 

 
• De medicatie wordt bewaard in een aparte ruimte met gesloten kasten. Deze ruimte is niet 

toegankelijk voor bewoners. 
 
• Bewoners kunnen in geval van crisis opgenomen worden in een algemeen ziekenhuis Nikolaas of 

in het APZ Sint-Lucia. 
 

Sterk punt 
 
• Evacuatie-oefeningen in geval van brand worden minstens jaarlijks uitgevoerd voor bewoners en 

personeelsleden. 

Vloeibare zeep:  is om veiligheidsredenen niet aanwezig op woongroep Verona in de 2 
gemeenschappelijke bewonerstoiletten daar bewoners dit oraal kunnen tot zich nemen. 
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5 Leefklimaat en uitrusting 
 

Vaststellingen 
 
• De bewoners kunnen het interieur van hun kamer een persoonlijke toets geven met kleine 

ornamenten. Bewoners krijgen de mogelijkheid om een TV te huren. 
 
• Bezoek kan ontvangen worden in de grote cafetaria tussen 14u en 17u en van 18u tot 20u of na 

afspraak met het team. Bezoek kan ook ontvangen worden op de kamer. 
 
• De privacy van de bewoners ten aanzien van buitenstaanders is gegarandeerd. Er is geen 

rechtstreekse inkijk mogelijk, noch in de individuele bewonerskamers, nochin de 
gemeenschappelijke ruimtes. 

 
• De tuin is afgeschermd en voorzien van tuinmeubilair. Elke woongroep beschikt over een terras. 

Het terras van de leefgroep Verona (gesloten woongroep) is overdekt. 
 

Sterk punt 
 
• Het PVT beschikt over een eigen busje voor groepsuitstappen. 

 
 
 
6 Informatieverstrekking 

 
Vaststelling 

 
• In het huishoudelijk reglement wordt er vanuit gegaan dat bewoners hun was laten doen in de 

wasserij; indien de familie of bewoner zelf zijn/haar was wil doen MOET dit besproken worden met 
een teamlid en rookgerief MOET afgegeven worden tussen 23u30 en 7u ’s morgens. 
Dit lijkt in tegenspraak met de persoonlijke vrijheid/privacy. 

 
• De onthaalbrochure zou valse verwachtingen kunnen scheppen bij opname van een nieuwe 

bewoner. De onthaalbrochure begint met ‘U komt om hier te wonen’. Dit is in tegenstelling met de 
achterliggende herstelgedachte. 

 
• Op intranet is het procedureboek PVT Casa Neri terug te vinden, opgesplitst in twee blokken; 

procedures en informatie. 
 

Aanbeveling 
 
• We bevelen aan om de strikte formulering in het huishoudelijk moment te herbekijken; eventueel 

kan het huishoudelijk reglement voorgelegd worden aan een externe, objectieve lezer. 
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7 Hulp- en dienstverlening 
 

7.1 Onthaal en opname 
 
 
Vaststellingen 

 
Aantal opnames voor de 5 afgelopen kalenderjaren voor de vervaldatum van de huidige erkenning 
(2011): 

 
Kalenderjaar Aantal opnames 

2007 5 

2008 3 

2009 5 

2010 4 

2011 4 

 

• Het PVT beschikt over een standaard opnamebeleid, neergeschreven in ‘de procedure opname 
nieuwe bewoner in PVT Casa Neri’. 

 
• Bij opname van een nieuwe bewoner wordt er een checklijst gehanteerd waarop de gangbare te 

stellen handelingen kunnen aangevinkt worden. 
 
• De bewoners van woongroep Verona zijn12 bewoners met een diep mentale handicap, waarvan 2 

bewoners een gesloten leef structuur nodig hebben. 
Het huidige opnamebeleid met de inclusiecriteria zou ervoor moeten zorgen dat deze doelgroep 
(personen met een diep mentale handicap) niet groter wordt en op termijn uitdooft. Het beleid van 
het PVT wil zich richten op bewoners met een matige mentale handicap en een psychiatrische 
stoornis en op bewoners met ernstige psychiatrische stoornissen waardoor deze personen 
beperkt zijn in hun mogelijkheden. 

 
 
 

7.2 Begeleiding, verzorging en verpleging 
 
 
Vaststellingen 

 
• Het PVT beschikt over een elektronische medicatiefiche per bewoner. Het klaarzetten, controleren 

en toedienen van medicatie moet elektronisch gevalideerd worden door de verpleegkundigen. 
Eventuele fouten of bijna-fouten in het medicatiegebeuren worden centraal gemeld aan de 
apotheker van het APZ Sint-Lucia. 

 
• In het kader van risicogedrag wordt medicatie soms geplet toegediend. Er wordt steeds nagegaan 

of dit mag gebeuren en “geplet” wordt aangeduid op de medicatiebakjes. 
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• Het dossier van elke bewoner bestaat uit: 
- Medisch luik (elk teamlid heeft leesrechten) 
- Sociaal luik 
- Zorgdossier: 

- zorgplan 
- screening 
- dagelijkse observaties 
- administratief gedeelte 
- identificatiegegevens 
- medisch/verpleegkundige gegevens 

 
• In het PVT wordt ten aanzien van agressie, crisissen en suïcidedreiging gebruik gemaakt van het 

crisisontwikkelingsmodel. In de ingekeken vormingsfiches is vast te stellen dat de 
personeelsleden van het PVT rond dit thema opleiding kregen. 
Vrijheidsbeperkende maatregelen ten aanzien van bewoners worden door het team kritisch 
bekeken en weloverwogen in de multidisciplinaire teamvergadering. Rond dit thema wordt er 
intervisie georganiseerd. 

 
• Elke bewoner heeft een persoonlijke begeleider (een teamlid). In het team zijn 6 personeelsleden 

(bachelor in de orthopedagogie) die fungeren als coach voor de andere teamleden voor het 
opstellen van begeleidingsplannen. 

 
• In het PVT bieden de principes uit ‘rehabilitatie en herstel’ en uit het ‘quality of life’ model een 

houvast om de bewonerspopulatie te benaderen. 
 
• Wanneer de fysieke zorg voor een bewoner de overhand neemt, wordt er samen met de familie 

van de bewoner gezocht naar een geschikt woonzorgcentrum (WZC). In 2010 kon er één bewoner 
naar een WZC, in 2011, 2012 en 2013 zijn er telkens 2 bewoners verhuisd naar een WZC. 

 
Indien het team beslist dat een bewoner niet langer een verblijf in het PVT Casa Neri nodig heeft 
wordt er samen met de bewoner en familie gezocht naar een alternatieve woonvorm. Deze 
alternatieven kunnen zijn een IBW, een gerontopsychiatrische afdeling van een psychiatrisch 
ziekenhuis, terug naar de thuissituatie, … . 

 
 

Sterke punten 
 
• Het PVT beschikt over een specifiek zorgbeleid voor oudere bewoners en een specifiek 

zorgbeleid voor mentaal gehandicapten. 
 
• Het PVT organiseert tweemaal per jaar familiefeesten, één in de lente (meestal een barbecue) en 

één in de winter (tussen Kerstmis en Nieuwjaar). 
 
• Sinds 2011 is er een informele samenwerking met het palliatief Netwerk Waasland. Het PVT werd 

in 2011 geconfronteerd met de zorg voor twee palliatieve bewoners. 
 
• De medicatie wordt overdag klaargezet in een afzonderlijk gesloten lokaal, zodat de 

verpleegkundigen zich optimaal kunnen concentreren. Binnen het PVT geldt de afspraak dat de 
verpleegkundigen elk individueel niet langer dan 30’ na elkaar medicatie klaarzetten 
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Aanbeveling 
 
• We bevelen om na te denken over het respecteren van de privacy van bewoners bij het betreden 

van de kamers door teamleden ten aanzien van de achterliggende herstelgedachte die 
gehanteerd wordt in de begeleiding van de bewoners. 

 
Tekortkoming 

 
• Tijdens de rondgang werden meerdere tekorten vastgesteld in het medicatiegebeuren van het 

PVT: 
• Er werden verschillende producten opgemerkt waarvan de vervaldatum overschreden 

was: 
o Alcogel®, (9/2012) 
o Hibidil®, (10/2010 - 7/2011 - 7/2012) 
o Isobetadine® (3/2013). 

• De resten van een gebruikte tube Flammazine® werden bewaard. Op de verpakking of de 
tube stond geen openingsdatum of patiëntennaam vermeld. 

• In de klaargezette medicatie werden losse tabletten aangetroffen. Hierdoor is het niet 
mogelijk na te gaan welke medicatie wordt toegediend, eveneens kan via deze manier 
van werken de vervaldatum van de medicatie niet gecontroleerd worden. 

• In de afdelingsvoorraad was een blister (Etumine®) verknipt waardoor er geen controle 
meer mogelijk was op de vervaldatum. 

• De apotheek van het APZ Sint-Lucia levert medicatie voor 4 weken aan het PVT. 
• Unitdosis verpakking wordt door de apotheek van het APZ Sint-Lucia niet voorzien. 
• De dosis en frequentie van ‘zo nodig’ medicatie wordt in enkele medicatiefiches niet 

vermeld. Indien de dosis wordt vermeld, staat er op 2 verschillende plaatsen een dosis 
genoteerd:”dosis in de tabel” en “dosis bij commentaar”. Bij dosis in de tabel staat 
standaard “1” ingevuld. Dit komt niet steeds overeen met wat er bij commentaar staat (bv. 
3 Dafalgan® per dag of ½ ampulle Catapressan®) 

• Ook het minimale tijdsinterval tussen twee toedieningen wordt niet vermeld bij zo nodig 
medicatie (bv bij 3x/ dag Dafalgan Forte). 

• Om 13u45 op de dag van inspectie werd een steekproef (van 3 medicatieschema’s) op 
het medicatiegebeuren uitgevoerd. Op dit ogenblik kon niet achterhaald worden of de 
medicatie van 12u was toegediend aangezien ze niet afgetekend was. Indien ze 
toegediend was, was niet identificeerbaar wie ’s middags de medicatie had toegediend. 
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7.3 Ontslag en nazorg 
 
 

Vaststellingen 
 

Aantal definitieve ontslagen voor de kalenderjaren voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige 
erkenning voor het PVT (2011): 

 
Ontslagen naar 2007 2008 2009 2010 2011 

Eigen PZ 1  1  1 

Ander PZ      

AZ 1   1  

Huis (alleen of samen met partner)    1  

Ander PVT      

WZC   2  2 

IBW      

Voorziening gehandicaptensector      

 
 

Aantal overlijdens voor de 5 kalenderjaren voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige erkenning 
voor het PVT (2011): 

 
Overlijden door 2007 2008 2009 2010 2011 

Natuurlijke dood 1 4 2 2 1 

Suïcide      

Onbekende doodsoorzaak 1     

 
 

• Het PVT beschikt over een formele ontslagprocedure. 
 

• Bewoners worden gestimuleerd om maximaal hun mogelijkheden te benutten in het kader van hun 
rehabilitatie. Een definitief verblijf is in het PVT Casa Neri niet meer mogelijk voor nieuwe 
bewoners. Dit wordt hen ook meegedeeld bij opname. 
Andere bewoners met geringe mogelijkheden kunnen in het PVT verblijven zo lang als nodig. 

 
• Bij ontslagvoorbereiding is een progressief schema mogelijk naar overnachtingen, en wordt 

hieraan ook de nodige aandacht besteed voor evaluatie. 
 

• De procedures inzake ontvluchting, niet terugkeren uit verlof, onrustwekkende verdwijning en 
ontslag tegen medisch advies zijn dezelfde als deze die gehanteerd worden in het APZ Sint-Lucia. 
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• Bij ontslag wordt de nodige omkadering (thuisbegeleidingsdiensten, familie, PZT, IBW) vanuit het 
PVT gecontacteerd en opgebouwd. Het PVT beschikt over een document waarin de externe 
organisaties waarmee wordt samengewerkt, zijn beschreven. 

 
 
 
8 Klachten en inspraak 

 
Vaststellingen 

 
• In het beheerscomité zetelen 3 vertegenwoordigers van de bewoners (familieleden). In het 

beleidsplan van 2011 werd gesteld dat er meer aandacht moest zijn voor het terugkoppelen van 
beslissingen van het beheerscomité aan de bewoners. Op het ogenblik van inspectie is de 
terugkoppeling van de beslissingen van het laatste beheerscomité al gebeurd in 3 woongroepen 
tijdens de wekelijkse bewonersvergadering. 

 
• Het PVT Casa Neri beschikt over een externe klachtenprocedure. De onthaalbrochure beschikt 

over de nodige contactgegevens en mogelijkheden betreffende de ombudsfunctie, klachten en 
vragen. 
In de onthaalbrochure wordt de mogelijkheid om gebruik te maken van de interne 
klachtenprocedure uitgelegd. 

 
• In de inkomhal hangt de externe ombudsfunctie geafficheerd. 

 
• Bewonersvergaderingen worden wekelijks georganiseerd per woongroep. Elke bewoner wordt 

uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De agendapunten hebben betrekking op het 
woongebeuren o.a. de menukeuze, taakverdeling, tevredenheid en ergernissen, planning 
activiteiten, … . 

 
 

Tekortkoming 
 
• Door de formele samenwerkingsovereenkomst tussen het PVT Casa Neri en APZ Sint-Lucia, 

waarin het wederzijds engagement voor het opnemen van personen in psychiatrische nood wordt 
benadrukt, lijkt het alsof bewoners geen keuze hebben in welk psychiatrisch ziekenhuis zij zich 
laten behandelen. 

 
Sterk punt 

 
• In elke woongroep is geafficheerd hoe de week er uit ziet, welk personeelslid wanneer werkt. 
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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 (2011): 

 
 

Huidige situatie PVT Casa Neri 

Bewindvoering: advocaat 44 

Bewindvoering: familie / 

Beheer door familie via volmacht / 

Voogd: advocaat / 

Voogd: familie 7 

PVT / 

Eigen beheer / 

Totaal 51 

 
 
 

• Bij nieuwe bewoners wordt gestart met een wekelijkse verdeling van het zakgeld, zo kan het 
uitgeefgedrag van de bewoner juist in kaart gebracht worden. 

 
• De beslissing om een bewoner wekelijks of dagelijks zakgeld te geven wordt steeds in overleg 

genomen o.a. met de hoofdverpleegkundige, de toegewezen begeleider, de 
zakgeldverantwoordelijke en de sociale dienst. Deze beslissing wordt ook gecheckt met de 
psychiater van het PVT. 

 

Aanbeveling 

• We bevelen aan om nieuwe bewoners bij opname de mogelijkheid te geven hun zakgeld volledig 
zelf te beheren, desnoods met een nota waarin afspraken genoteerd worden en mee ondertekend 
worden door de bewoner. 
Hiermee geef je ook de boodschap dat het hanteren van het zakgeld hun verantwoordelijkheid is. 
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10 Registratie en evaluatie van de werking 
 

Vaststellingen 
 
• In kader van benchmarking worden andere PVT’s bezocht. 

 
• Er wordt gewerkt met jaarverslagen. Naar aanleiding van de inspectie werd het jaarverslag van 

2011 en 2012 ingekeken. 
 
• In het kader van het medicatiegebeuren worden fouten en bijna-fouten geregistreerd. Uit deze 

cijfers werden conclusies getrokken en wijzigingen geïmplementeerd op de werkvloer (niet langer 
dan 30’ door eenzelfde verpleegkundige medicatie klaarzetten, medicatie klaarzetten in een 
afgesloten lokaal zodat men niet gestoord kan worden). 

 
• Medewerkerstevredenheid en bewonerstevredenheid krijgen aandacht via specifieke bevragingen. 

 
• MPG (minimale psychiatrische gegevens) worden ingevuld bij opname van een nieuwe bewoner 

en nadien tweemaal per jaar. 
 
• Het team raadpleegt gangbare richtlijnen voor de benadering van bewoners met psychose en 

stemmingsstoornissen. 
 
 
 
 
 

XXXX 

XXXX 

Inspecteurs 
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