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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 

Dit initiatief diende een aanvraag in tot het bekomen van de erkenning voor 31 PVT-bedden 

(definitief). 

Het opdrachtnummer is 0-2013-MAPU-0476. 

Op 30/07/2013 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht. 

Gesprek met: 

 De heer Dries Himpens, Coördinator 

 De heer Jimmy De Jonge, afdelingshoofd 

 Mevrouw Kim De Rocker, stafmedewerker PVT 

 Dr. Jan Coessens, psychiater 

 

1.4 Identificatie van de voorziening 

Contactgegevens 

 

Naam: PVT Hortus 

Adres: Berouw 97 

Gemeente: 9000 Gent 

Telefoon: 09/225 82 96 

Fax: 09/225 57 33 

E-mail: info@PCGS.be 

 

Organogram 

 

Voorzitter Raad van Bestuur: Dhr. Henri Artois 

Coördinator: Dhr. Dries Himpens 

Psychiater: Dr. Jan Coessens 
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1.5 Laatste erkenningen 

De laatste erkenning loopt van 1/10/2007 tot 30/09/2013.  

 

1.6 Bemerkingen  

 

Het PVT beschikt niet over uitdovende bedden. 

 

2 Organisatie  

 

2.1 Algemeen 

 

 De inrichtende macht van het psychiatrisch verzorgingstehuis is de vzw Psychiatrisch 

Centrum Gent-Sleidinge. 

 

 Het PVT is ontstaan uit een samenwerkingsovereenkomst tussen het psychiatrisch ziekenhuis 

Sint-Jan de Deo en het psychiatrisch Centrum Sleidinge. Sinds januari 2013 zijn de 2 

ziekenhuizen gefusioneerd. De samenwerkingsovereenkomst dateert van 2006, toen de 2 

ziekenhuizen nog niet gefusioneerd waren. De samenwerkingsovereenkomst dient 

herbekeken en aangepast te worden op volgende punten: (TK) 

o Up to date maken aan de bestaande toestand, namelijk het gefusioneerde ziekenhuis 

o Het oplijsten van bestaande afspraken met het ziekenhuis en deze expliciet 

vermelden in de samenwerkingsovereenkomst. 

 

 Het aantal bewoners dat verblijft in het PVT is niet hoger dan het aantal erkend aantal 

bedden.  

 

 De afgelopen jaren heeft het PVT zich verder losgemaakt van het ziekenhuis en een 

duidelijkere eigen identiteit aangemeten. 

 

 Naast de begeleiding van 31 bewoners voorziet PVT Hortus ook een aanbod voor enkele 

bewoners van een nabij gelegen woning van beschut wonen. In dit tussenhuis wonen 5 

bewoners die naast de zorg van het team van beschut wonen ook beroep kunnen doen op het 

PVT Hortus voor het aanbieden van maaltijden, hulp bij dagelijkse verzorging, deelname aan 

activiteiten, … Deze extra ondersteuning wordt dagelijks verleend door de begeleiders van 

PVT Hortus, maar wordt strikt bewaakt naar haalbaarheid voor het personeel en de bewoners. 

 

2.2 Respect voor de persoonlijke levenssfeer 
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 Het PVT beschikt over een reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de medische 

gegevens. 

Dit reglement ligt ter inzage aan het onthaal van Campus Gent. De patiëntenbrochure 

vermeldt het bestaan van dit reglement (met inbegrip van de (medische) 

gegevensbehandeling) en waar de bewoners dit reglement kunnen gaan inkijken. Indien ze 

geïnteresseerd zijn in de volledige toepassing van de wetgeving omtrent dit thema kunnen de 

bewoners verdere uitleg bekomen bij het afdelingshoofd en mits betaling ook een kopie 

krijgen van deze tekst. 

We bevelen aan om de uitleg in de patiëntenbrochure uit te breiden met de belangrijkste 

inhoudelijke punten uit dit reglement en een volledig exemplaar van dit reglement aan ’het 

onthaal’ van het PVT ter beschikking te leggen voor geïnteresseerde bewoners of 

familieleden. (Aanb) 

 

2.3 Personeel /permanentie en urgentie 

 

De actuele personeelslijst en de effectief uitgevoerde uurroosters van de volledige maand juli 2013 

werden opgevraagd en ingekeken samen met  het afdelingshoofd, de stafmedewerker en de 

coördinator. 

Volgende vaststellingen werden gemaakt met betrekking tot : 

het vereiste VTE personeel 

 Er zijn 12,5 VTE personeelsleden per 30 PVT bewoners vereist.  

Dit PVT beschikt op datum van inspectie over 31 bedden. Volgens bovenstaande verhouding 

dient dit PVT te beschikken over 12,9 VTE personeelsleden. 

Het PVT beschikt over 13,95 VTE personeelsleden (exclusief de coördinator en de 

schoonmaak, die niet mee in de zorg staan). 

Het PVT heeft voldoende VTE personeelsleden ter beschikking.  

de permanentie 

overdag 

 Er is steeds iemand aanwezig om toezicht te houden tijdens de dag. 

 Er is steeds een gekwalificeerd persoon om toezicht te houden tijdens de dag. 

 Het aantal personeelsleden dat de permanentie waarneemt is in verhouding met het aantal 

bewoners.  

‘s nachts 

 Er is steeds iemand aanwezig om toezicht te houden tijdens de nacht.  

 Er is steeds een gekwalificeerd persoon om toezicht te houden tijdens de nacht. 

 Het aantal personeelsleden dat de permanentie waarneemt is in verhouding met het aantal 

bewoners.  

 Het nachtpersoneel is geen ‘slapende’ waak. 

de vereiste kwalificaties 
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 Het PVT beschikt over een coördinator.  

De Coördinator is dhr. Dries Himpens, A1-psychiatrisch verpleegkundige en master in de 

wijsbegeerte. Dhr. Himpens werkt fulltime als lid van het middenkader van PCGS, en als 

lijnfunctionaris vertegenwoordigt hij de hiërarchische lijn in het PVT. Hij vervult de brugfunctie 

tussen de directie van PCGS en het dagdagelijks bestuur van het PVT. Gezien de 

schaalgrootte van het PVT, met 31 erkende bedden, neemt het afdelingshoofd (de 

hoofdverpleegkundige) hierin bijgestaan door de stafmedewerker van PVT Hortus, onder 

toezicht en in samenspraak met de coördinator, het dagelijks bestuur waar. De coördinator 

blijft de eindverantwoordelijke voor het PVT.  

 

 Per 30 psychiatrische zorgbehoevenden dient er een hoofdverpleegkundige te worden 

aangesteld. Het PVT beschikt over 31 bedden voor psychiatrisch zorgbehoevenden. Het PVT 

beschikt over een hoofdverpleegkundige. 

De hoofdverpleegkundige (afdelingshoofd van het PVT) is dhr. Jimmy De Jonge, psychiatrisch 

verpleegkundige A1. Dhr. De Jonge werkt full time op het PVT. 

 

 De coördinatiefunctie en de functie van hoofdverpleegkundige worden niet door dezelfde 

persoon waargenomen.  

 

 De personeelsnorm uitgedrukt per 30 psychiatrische zorgbehoevenden bedraagt 12,5 VTE 

waarvan maximaal 5 verzorgingspersoneelsleden mogen zijn. De verhouding omgerekend 

naar dit PVT met 31 bedden houdt in dat van de 12,9 vereiste personeelsleden er maximum 

5,16 VTE zorgkundigen kunnen zijn. Het PVT beschikt enkel over gekwalificeerd personeel 

(A1 en A2) Er zijn momenteel geen verzorgenden werkzaam in het PVT. Het PVT beschikt 

over voldoende  hoog gekwalificeerd verzorgingspersoneel. 

 

 Er worden minimaal 7,74 VTE gekwalificeerde personeelsleden vereist voor het PVT 

(verhouding is 7,5 VTE op 12,5 VTE personeelsleden). Het PVT beschikt enkel over 

gekwalificeerd personeel. Er zijn voldoende gekwalificeerde personeelsleden werkzaam in het 

PVT. Van deze 7,74 vereiste gekwalificeerde personeelsleden hebben er minimum 4,12 VTE 

een graduaats/bacheloropleiding gevolgd, zoals de regelgeving voorschrijft (de verhouding is 

4 op 7,5). Het PVT beschikt over 4,9 bachelors. 

 

 Het PVT beschikt niet over bewoners met een statuut mentale handicap. Het PVT  

dient niet te beschikken over een 0,5 VTE bijkomende orthopedagoog. 

de geneesheer-specialist  in de neuro-psychiatrie of in de psychiatrie 

 Het PVT beschikt over een geneesheer-specialist in de neuro-psychiatrie of in de psychiatrie. 

Het aantal uren beschikbaarheid van de geneesheer-specialist  in de neuro-psychiatrie of in 

de psychiatrie dient in verhouding te zijn tot de grootte van het PVT en vereist voor dit PVT 

een beschikbaarheid van 6,2 uur/week. Het aantal uren beschikbaarheid van de psychiater 

komt in de praktijk overeen met 6,2 uur per week. De psychiater leidt o.a. tweemaal per week 

de follow-up vergaderingen van de bewoners, houdt wekelijks consult op het PVT en gaat op 

afspraak langs bij de bewoners, neemt deel aan de visieteams, aan het tweewekelijkse 

dagelijkse bestuur en komt op vraag langs voor het bijwonen van familiegesprekken en 

andere vragen/overlegmomenten.  

 

 De psychiater is dr. Jan Coessens, Riziv-nummer: 1-43262-07-764, Contractuele arbeidstijd: 

uit de officiële documenten blijkt een arbeidstijd van 5 uur. De reële arbeidstijd is meer dan 6 

uur per week. Deze documenten dienen aangepast te worden aan de reële toestand. (TK) 
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de functieomschrijvingen 

 De taken van de coördinator zijn geformaliseerd in een functieomschrijving. 

 

 De taken van de psychiater zijn beknopt omschreven in een functieomschrijving. We bevelen 

aan om de vormingstaak die de psychiater mede op zich neemt, formeel op te nemen in de 

functieomschrijving. (Aanb) 

 

 De taken van de hoofdverpleegkundige/afdelingshoofd zijn geformaliseerd in een 

functieomschrijving. 

 

 De taken van de verpleegkundigen en de begeleiders zijn opgemaakt in de vorm van 

checklists. Zo is er een checklist voor permanentie, een checklist voor omloop en een apart 

blad voor verpleegkundige taken. Bij de start van elke shift wordt gekozen (en eveneens 

formeel ingebracht op de nodige documenten) wie welke taak op zich neemt. Er is eveneens 

een aparte omschrijving van taken die de ‘toewijs’ (persoonlijke begeleider/per bewoner) dient 

te behartigen. 

 

 De taken en afspraken voor de nachtdienst zijn vastgelegd in een draaiboek. 

 

2.4 Interne communicatiekanalen 

 

 De overlegcultuur en overlegstructuur is als volgt geregeld in het PVT: 

o Dagelijks zijn er op verschillende tijdstippen overdrachten voorzien tussen de 

verschillende personeelsleden. 

o Tweewekelijks zijn er follow up vergaderingen die, geleid door de psychiater, de evolutie 

van de bewoners opvolgen. 

o Wekelijks worden afwisselend afdelingsvergaderingen of visie/vormingteams 

georganiseerd. De afdelingsvergaderingen behartigen de praktische en organisatorische 

zaken van het PVT. De visieteams werken aan het beleid van het PVT. Op de visieteams 

is de psychiater aanwezig. 

o Twee keer in de maand komt het dagelijks bestuur bijeen in aanwezigheid van de 

coördinator en psychiater, het afdelingshoofd en de stafmedewerker. 

o Dagelijks vindt de dagopening plaats met het personeel en de bewoners. 

o De bewonersvergadering vindt maandelijks plaats met de bewoners en het personeel. 

 

2.5 Doelgroep en doelstellingen 

 

Vaststellingen 

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

Hoofddiagnose DSM-IV As I Aantal bewoners % 

Schizofrenie 16 53 
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Psychotische stoornis NAO 1 3 

Affectieve stoornissen 3 10 

Dysthyme  stoornissen   

Alcoholverslaving 1 3 

Middelenmisbruik   

Geen diagnose op AS I  3 10 

Stemmingsstoornissen 4 15 

Eetstoornissen 1 3 

Totaal 29 100 

 

In 2010 werd een bezettingsgraad gehaald van 98,04%.  
  

De gemiddelde verblijfsduur voor de 5 voorgaande kalenderjaren (per campus) : 
 

Kalenderjaar Gemiddelde verblijfsduur (in 

jaren) 

2008 3 jaar en 8 maand 

2009 4 jaar en 3 maand 

2010 5 jaar en 3 maand 

2011 5 jaar en 2 maand 

2012 5 jaar en 4 maand 

Totaal 4 jaar en 8 maand 

 

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

 

Verblijfsduur  Aantal bewoners 

< 6 maanden 2 

6 maanden – 1 jaar 4 

1 - 5 jaar 13 

6 - 10 jaar 7 
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>  10 jaar 4 

 
De leeftijdsverdeling: 
 

Leeftijdsgroep Aantal bewoners 

< 30 jaar 0 

30 jaar – 45 jaar 3 

46 jaar – 64 jaar 19 

>  65 jaar 9 

Totaal 31 

 

3 Infrastructuur/ Bereikbaarheid/ Veiligheid/ 

Leefklimaat/ Uitrusting  

3.1 Infrastructuur/ bereikbaarheid/ veiligheid 

 Door middel van een rondgang in het bijzijn van de coördinator, het afdelingshoofd en de 

stafmedewerker werd de infrastructuur van het gebouw en de uitrusting gecontroleerd. Er 

werden 4 kamers (allemaal eenpersoonskamers waarvan 1 specifiek rolstoeltoegankelijke 

bewonerskamer) gecontroleerd en alle gemeenschappelijke ruimtes, lift, gangen, tuin en 

terras. De prikkelarme kamer werd niet bezocht maar een aantal infrastructuur kenmerken 

ervan werden via mail besproken. 

 

 Het PVT is gehuisvest in een nieuwbouw (in gebruik genomen in 2006). Het bestaat uit 3 

bouwlagen (gelijkvloers met vergaderruimtes en gemeenschappelijke ruimtes en een aantal 

bewonerskamers, op de eerste en tweede verdieping situeren zich voornamelijk 

bewonerskamers en sanitaire kamers, de kelder is afgesloten) .  

 

Volgende vaststellingen werden gemaakt met betrekking tot: 

de ligging 

 Het PVT is gelegen binnen de lokale woon- en leefkern van de stad.  

de capaciteit 

 Het PVT heeft een capaciteit van 31 erkende bedden. 

o Hiermee voldoet het PVT aan de minimale opnamecapaciteit van 10 bedden. 

 Er verblijven momenteel (op datum van inspectiebezoek) 29 bewoners. Het aantal bewoners 

overschrijdt het aantal erkende bedden niet.  

de kamers 

 Het PVT beschikt enkel over eenpersoonskamers. 
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 Alle kamers voldoen aan de vereiste oppervlakte van minimum 8m² voor een 

eenpersoonskamer.  

o De kamers zijn voldoende ruim om bij zorgafhankelijke bewoners gebruik te kunnen 

maken van ondersteunende materialen tijdens de verzorgingsmomenten (tillift, …)  

 

 Alle kamers beschikken over een raam, waardoor zicht op de omgeving mogelijk is.  

 

 Alle kamers en sanitaire cellen zijn uitgerust met een oproepsysteem. De deuren van de 

sanitaire cellen hebben een draairichting naar buiten.  

De deuren van de bewonerskamers zelf hebben een draairichting naar binnen.  

 

 Alle gemeenschappelijke sanitaire ruimtes zijn uitgerust met veiligheidssloten die door het 

personeel van buitenaf bediend kunnen worden.  

 

de gemeenschappelijke ruimten 

 Het PVT beschikt over alle vereiste gemeenschappelijke ruimtes. Voor dit PVT gaat het om 

volgende gemeenschappelijke ruimtes: 

o Een eetkamer 

o Twee zitkamers (één op het gelijkvloers en één op het eerste verdiep) 

o Een ruimte met tap-biljart (op het tweede verdiep) 

o Een ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en bezigheidstherapie 

o Een gespreksruimte voor individuele hulp en begeleiding 

 

 Volgende vaststellingen werden gemaakt bij de gemeenschappelijke ruimtes:  

o De zitruimtes zijn onvoldoende gezellig en huiselijk ingericht. Recent werden hiervoor 

investeringen gemaakt, de levering van de sofa’s is voorzien eind augustus. We 

bevelen aan deze huiselijke inrichting door te trekken naar alle andere 

gemeenschappelijke ruimtes. (Aanb) 

o De beneden zitkamer is onvoldoende ruim zodat niet alle bewoners van de afdeling er 

gelijktijdig gebruik van kunnen maken. (TK) 

Reactienota: 

“De benedenverdieping bestaat onder andere uit twee salons, en een 

gemeenschappelijke ruimte (ook als refter gebruikt) waar iedereen plaats kan 

nemen. Het eerste en het tweede verdiep herbergen elk een zitruimte. Het eerste 

verdiep beschikt over een zitruimte met multimediale voorziening, het tweede 

verdiep beschikt over een zitruimte met tapbiljart en toebehoren. In het kader 

van de huiselijke sfeer en de individuele noden van de bewoners werd dit zo 

opgevat.” 

 

Aanpassing: 

We bevelen aan de zitruimtes op de benedenverdieping zo in te richten dat er 

meer bewoners gelijktijdig kunnen plaatsnemen in de daarvoor voorziene 

zitruimtes beneden, zonder dat hierbij gebruik moet gemaakt worden van de 

refter als zitruimte. (AB) 

o Het PVT beschikt niet over een rokersfaciliteit binnen het PVT. (TK) Bewoners dienen 

naar buiten of onder het overdekt terras te gaan om te roken. 

de rolstoeltoegankelijkheid 
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 Het PVT is voldoende uitgerust voor het verblijf van rolstoelgebruikers.     

o Momenteel verblijft er 1 rolstoelgebruiker. 

o De infrastructuur en/of de uitrusting van het gebouw is in voldoende mate aangepast 

aan rolstoelgebruikers. Het PVT beschikt over 5 rolstoelen en een hoog-laag bad, 

aangepast aan de specifieke behoeften van zorgbehoevende bewoners en/of 

rolstoelgebruikers. 

o Er zijn 3 specifieke rolstoeltoegankelijke bewonerskamers voorzien op het 

gelijkvloers. Bovendien zijn alle andere bewonerskamers eveneens voorzien op het 

huisvesten van rolstoelgebruikers. 

het sanitair 

 Alle kamers beschikken over een toilet en een lavabo.  

 

 Het PVT beschikt over 1 badkamer met een hoog-laag bad, een ruimte met extra brede 

douche, een badkamer met standaard bad en een doucheruimte met standaard douche 

De sanitaire lokalen zijn uitgerust met een oproepsysteem.  

De deuren van de sanitaire lokalen zijn uitgerust met veiligheidssloten die door het personeel 

van buitenaf bediend kunnen worden. 

 

 Er is een apart toilet voor het personeel.  

De prikkelarme kamer 

 Het PVT beschikt over een prikkelarme kamer. Deze kamer met daglicht is enkel voorzien van 

een bed en bevat verder geen meubilair. In het sas bevindt zich een toilet. Er wordt niet gefixeerd 

in het PVT. Deze prikkelarme ruimte wordt een zeldzame keer gebruikt als afzonderingskamer (ter 

beveiliging van de bewoner of diens omgeving). Hierbij wordt de kamer afgesloten. Dergelijke 

acties gebeuren in samenspraak met de arts en wordt opgevat als een tijdelijke maatregel in 

afwachting van een doorverwijzing naar één van de gespecialiseerde crisisafdelingen van het 

psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge. Elk gebruik van de prikkelarme kamer wordt geregistreerd. 

(AV) 

De prikkelarme kamer beschikt niet over een oproepsysteem en het raam kan niet verduisterd 

worden. (NC) 

 

het verticaal verkeer 

 Het PVT beschikt over een lift (grenzend aan de zit- en eetruimte), die voldoende ruim is voor 

een rolstoelpatiënt en een begeleider. 

 

3.2 leefklimaat en uitrusting 

 

de uitrusting 

 Het PVT heeft acties ondernomen om de huiselijke sfeer binnen de gemeenschappelijke 

ruimtes van het PVT te bevorderen. Zo zijn sofa’s aangekocht voor de zitruimte beneden 

(levering eind augustus). Momenteel staan er enkel stoelen als zitmeubels. Zowel de 

zitkamer/TV-ruimte beneden als de zitruimte/TV-ruimte op de eerste verdieping ogen eerder 

klinisch. We bevelen aan de recente inspanningen naar het herinrichten en huiselijker maken 

van de zitruimte door te trekken naar alle gemeenschappelijke ruimtes binnen het PVT. De 
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bewoners werden betrokken bij het kiezen van meubels voor de zitruimte en bij de 

herinrichting van een extra ruimte (o.a. bureau met computer, sofa, …) 

  

 Er is voldoende aandacht voor de algemene hygiëne van het gebouw en de kamers en het 

herstel van de infrastructuur.   

 

 Alle kamers beschikken over zonnewering. 

 

 Het PVT beschikt over heel wat grote ramen wat de gemeenschappelijke ruimtes licht en 

luchtig maakt. 

 

 De bewoners hebben inspraak in het persoonlijk aankleden van hun kamers.  

Er wordt veel aandacht gegeven aan het ontvangen en afleggen van bezoek. Zo gaan 

verschillende toewijs-personeelsleden met hun bewoner samen bezoekjes afleggen, indien de 

bewoner hiertoe zelf niet meer in staat is. Er wordt een wekelijks terugkerend aanbod aan 

vaste activiteiten aangeboden. Het vaste activiteitenaanbod wordt verder uitgebreid met extra 

activiteiten naar interesses en mogelijkheden van de bewoners.  

Wekelijks zijn er aandacht-momenten voor bepaalde bewoners voorzien. Bewoners die niet 

graag in groep activiteiten doen of weinig interesse hebben, krijgen op deze momenten 

individueel aandacht en er worden activiteiten gezocht die hen wel liggen of interesseren. (SP) 

 

4 Informatieverstrekking 

 

 Het PVT beschikt over een bewonersbrochure en een brochure voor studenten. De 

patiëntenbrochure vermeldt volgende informatie: 

 Voorstelling van medewerkers, begeleiders en andere disciplines 

 De dagindeling 

 Vergadermomenten 

 bezoekregeling en uitgangsregeling, activiteitenaanbod 

 nuttige inlichtingen (consultaties) 

 privacybescherming van de levenssfeer 

 morele, godsdienstige of filosofische bijstand 

 waar kan je heen met je klachten 

 afdelingsafspraken : kamer, maaltijden, roken, elektrische toestellen, hygiëne, 

samenwonen 

 

5 Hulp- en  dienstverlening 

5.1 Onthaal en opname 

 

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

2008 1 

2009 3 

2010 4 

2011 2 

2012 1 

Totaal 11 

 

 Er werd het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in een duidelijker opnamebeleid.  

Zo is er een gewijzigd aanmeldingsformulier en worden aangemelde kandidaten in PC Gent-

Sleidinge campus Sleidinge daar bezocht en gesproken. De opnamecriteria zijn duidelijk 

opgesteld en gecommuniceerd. 

 

 Het PVT hanteert een proefperiode van 6 maanden, vooraleer de bewoner definitief als 

bewoner kan blijven. Het PVT werkt met een wachtlijst. Er worden alternatieven voorgesteld 

indien een persoon niet opgenomen wordt in het PVT. 

 

5.2 Begeleiding, verzorging en verpleging 

 

 Er werden 5 bewonersdossiers ingekeken. Hierbij werd 1 recent opnamedossier ingekeken (tot 1 

jaar) en werden 3 dossiers met een opnameduur tussen de 1 en 3 jaar en 1 dossier met een 

langere opnameduur ( › 5 jaar) ingekeken.  

 

 Men maakt gebruik van elektronische patiëntendossiers. 

Het patiëntendossier is toegankelijkheid voor alle zorgverleners.  

 

identificatiegegevens 

 In 5 dossiers werden de identificatiegegevens teruggevonden.  

anamnesegegevens 

 In 5 dossiers werden de anamnesegegevens teruggevonden.  

Diagnose 

 In 5 dossiers werd een multidisciplinaire diagnose teruggevonden.  

Behandeling 

 In 5 dossiers werden therapeutische doelstellingen teruggevonden. 

 In 5 dossiers werden behandelplannen teruggevonden.  

 In 5 dossiers werden observaties/inbreng door verschillende disciplines teruggevonden. 

 In 5 dossiers werden tussentijdse evaluaties teruggevonden (om de 3 maand, na 1 jaar, jaarlijks). 

We bevelen aan om de gemotiveerde besluiten tot staving van het verdere verblijf duidelijker te 

omschrijven, evenals de link met de gevraagde evaluatiedata. 

 Alle elementen zoals hierboven beschreven werden teruggevonden. Om een volledig overzicht 

van de bewoner te krijgen zowel qua inhoud als qua tijdsverloop, is enig zoekwerk via 

verschillende kanalen in het elektronisch dossier nodig. We bevelen aan om de ingeslagen weg 
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tot het bekomen van een eenvoudig en volledig overzicht van de belangrijkste beslissingen en 

evoluties in het behandelplan, verder te zetten. Verder bevelen we aan om de link tussen de 

bewoners (hun behoeften aan begeleiding en verzorging)  en hun individueel ‘therapieschema’  

(gesprekken, activiteiten, consultaties, …) duidelijker te omschrijven. (Aanb) 

medicatie 

 De medicatie wordt in de verpleegpost (afgesloten) in een medicatiekast (afgesloten) bewaard. 

Alle medicatieschema’s maken deel uit van het elektronisch patiëntendossier. 

 In alle gecontroleerde dossiers werden correct ingevulde medicatieschema teruggevonden. 

 In alle gecontroleerde dossiers was de elektronische identificatie van de arts bij opmaak/wijziging 

van de medicatie aanwezig.  

 In alle gecontroleerde dossiers was de elektronische identificatie van de verpleegkundige 

aanwezig bij toediening van de medicatie aan de bewoners.  

 Medicatie wordt verdeeld en toegediend door een verpleegkundige via een medicatiekar aan tafel 

bij de maaltijden. 

 Medicatie wordt voor 24 u. op voorhand klaargezet. (NC) 

Reactienota: 

Het protocol schrijft voor dat de medicatie (voor de komende 4 toedieningsmomenten) 

door de nachtverpleegkundige wordt klaargezet, dit in blistervorm. Net voor elk 

toedieningsmoment wordt de medicatie door een verpleegkundige gecontroleerd op 

juistheid (dosis, tijdstip, hoeveelheid, …), halve comprimés worden in een afzonderlijk 

potje bij de rest van de medicatie gevoegd met daarop de vermelding van dosis en de naam 

van het medicament. Ook medicatie in druppelvorm wordt net voor het toedieningsmoment 

klaargezet. 

 De vervaldata en de identificatie van de medicatie is niet steeds controleerbaar tot net voor 

toediening. Er werden versneden blisters teruggevonden en/of er  werd medicatie  uit de blister 

gehaald. (NC)  

Reactienota: 

(zie ook bovenstaande reactie). De apotheek neemt de verantwoordelijkheid voor de 

vervaldata van de geleverde medicatie. Elke vorm van medicatie met een vervaldatum 

binnen de 6 maand wordt voor vertrek uit de apotheek intern geregistreerd en wordt voor 

de vervaldatum verstrijkt door de apotheek van het PVT verwijderd. De 

medicatiebevoorrading wordt geregeld door continue bevoorrading, waarbij enkel het 

verbruik terug wordt aangevuld. Om het fenomeen van vervallen medicatie te vermijden 

wordt de medicatievoorraad per patiënt om de 3 maand volledig bekeken en opnieuw in 

orde gezet. 

 

 

5.3 Ontslag en nazorg 

 

Aantal definitieve ontslagen voor de kalenderjaren voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige 

erkenning voor het PVT: 

Ontslagen naar 2008 2009 2010 2011 2012 

Eigen PZ      

Ander PZ   1   
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AZ   1   

Huis (alleen of samen met partner)      

Ander PVT      

RVT  3 1 1 1 

IBW      

Voorziening gehandicaptensector    1  

Andere     1 

 

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

 

Overlijden door 2008 2009 2010 2011 2012 

Natuurlijke dood 1  1   

Suïcide      

Onbekende doodsoorzaak      

 

 Het ontslagbeleid dient verder uitgewerkt te worden (TK), en is als één van de doelstellingen 

omschreven in het jaarverslag. 

6 Klachten en inspraak 

 

 Het PVT houdt tweemaal per jaar familieraden. Op deze overlegvergaderingen is de 

algemeen directeur van het ziekenhuis aanwezig, de coördinator, het afdelingshoofd en de 

stafmedewerker van het PVT. Alle bewoners en hun familie worden uitgenodigd. De agenda 

voorziet steeds een formeel en informeel gedeelte. Vragen, tussenkomsten, knelpunten en 

adviezen vanuit de bewoners/familie worden meegenomen. Een verslag wordt bezorgd aan 

alle bewoners (ook de niet aanwezigen). Het PVT beschouwt de familieraad als een 

beheersorgaan, wegens de aanwezigheid van de directie van het ziekenhuis en de 

leidinggevenden of het dagelijks bestuur van het PVT. Men voorziet niet in een 

vertegenwoordiger van de bewoners, daar alle bewoners en hun familie op deze 

overlegmomenten uitgenodigd worden en ook aanwezig zijn. 

 

 Er worden in het PVT maandelijks bewonersvergaderingen georganiseerd. 

 

 Het PVT beschikt niet over een interne klachtenprocedure. (TK) 

De patiëntenbrochure vermeldt de mogelijkheid tot het uiten van vragen, klachten of 

problemen maar beschrijft niet de formele weg die een klacht intern zal afleggen, bij wie deze 

klacht uiteindelijk terecht komt en wat de bewoner mag verwachten als resultaat. 

De gesprekspartners stellen een dergelijke interne klachtenprocedure uit te werken. 
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We bevelen aan om, eens de interne klachtenprocedure uitgewerkt en formeel goedgekeurd 

is, deze aan ‘het onthaal’ van de PVT ter beschikking te stellen voor geïnteresseerden. Ook in 

de patiëntenbrochure kan van deze mogelijkheid melding gemaakt worden. 

 

 Het PVT beschikt over een externe klachtenprocedure. Er is een externe ombudspersoon die 

wekelijks langs komt en met elke bewoner apart gaat praten. Uit gesprek met een aantal 

bewoners blijkt deze werkwijze te kloppen en is de externe ombudspersoon en haar werking 

gekend bij de bewoners van het PVT. 

 

7 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 12 

Familie 11 

PVT  

Andere, nl. 3 (budgetbeheer/begeleiding) 

Totaal 26 

 

 Alle bewoners kunnen beschikken over het minimale maandelijkse zakgeld. 

 

8 Registratie en evaluatie van de werking 

 

 Het PVT beschikt over degelijke jaarverslagen, met uitgewerkte doelstellingen en uitgebreide 

swots. (SP) 

 

 

 


