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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.  

 

https://teamzorginspectie.vonet.be/modular/inspectie/_layouts/modular/landing.aspx?RefNr=O-2013-MAPU-0444&Action=OpenOpdracht
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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 Amedeus een aanvraag in tot het bekomen van de erkenning voor:  

 60 PVT bedden definitief op campus De Liereman te Oud-Turnhout, vanaf 01/01/2013. 

 30 PVT bedden definitief op campus Den Heuvel te Boechout, vanaf 01/01/2013. 

 60 PVT bedden definitief (waarvan 60 bedden met een specifieke erkenning voor de opvang van 

mentaal gehandicapten), op campus De Wijngaard te Malle vanaf 01/01/2013. 

 60 PVT bedden definitief (waarvan 30 bedden met een specifieke erkenning voor de opvang van 

mentaal gehandicapten) op campus Waesdonck te Mortsel, vanaf 01/01/2013. 

 

Opdrachtnummer d.d.:  O-2013-MAPU-0444 

Op 29 juli 2013 werd een aangekondigd  inspectiebezoek gebracht van 9u tot 16u. 

Enkel de campus Oud Turnhout werd bezocht; beide afdelingen (“De Lier” en “De Luit”) werden 

beoordeeld.  

 

Gesprek met: 

□ Dhr. Jan Bogaerts, algemeen directeur 

□ Dhr. Antoon Vandekerckhove, coördinator PVT en verpleegkundig directeur  

□ Mevr. Joke Wens, coördinator zorgeenheid De Lier    

 

 

Inspecteurs:  

□ Tania Vandommele 

□ Katleen De Ceulaer  

 

Aanpassingen naar aanleiding van de reactienota worden in het definitief verslag in cursieve vorm 

opgenomen. 
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1.4 Identificatie van de voorziening 

Contactgegevens 

Naam: PVT Amedeus  

Adres: Deurnestraat, 252 

Gemeente: 2640  Mortsel 

Telefoon: 03 440 68 50 (Campus Oud Turnhout: 014 43 48 68) 

Fax: 03/440 73 41 (Campus Oud Turnhout: 014 40 44 40) 

E-mail: info@amedeus.be 

Website: www.amedeus.be 

 

Organogram 

Voorzitter Raad van Beheer: Luc Lemmens 

Coördinator: Dhr. Antoon Vandekerckhove 

Psychiater: Dr. M Leysen  

 

2 Administratieve gegevens 

2.1 Laatste erkenningen 

 
Aan het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Amedeus, deurnestraat 252 te 2640 Mortsel wordt onder 
erkenningsnummer 019 een erkenning verleend voor 210 PVT-bedden, zijnde:  
 

 180 bedden PVT-definitief, vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012, waarvan 90 met 
een specifieke erkenning voor opvang van mentaal gehandicapten in PVT-definitief. 

 30 PVT bedden definitief vanaf 02/06/2007 tot en met 31 december 2012.  
 
 
De huidige erkenningsvraag betreft een aanvraag verlening van erkenning voor 210 PVT-bedden, 
waarvan:  
 

 60 bedden PVT-definitief op campus De Liereman te Oud-Turnhout  

 30 bedden PVT-definitief op campus Den Heuvel te Boechout 

 60 bedden PVT-definitief (waarvan 60 bedden met een statuut mentale handicap) op campus De 

Wijngaard te Malle 

 60 bedden PVT-definitief (waarvan 30 bedden met een statuut mentale handicap)  op campus 

Waesdonck te Mortsel 

 

Het PVT beschikt niet over uitdovende bedden. 

https://teamzorginspectie.vonet.be/modular/inspectie/_layouts/modular/landing.aspx?RefNr=O-2013-MAPU-0444&Action=OpenOpdracht
mailto:info@amedeus.be
http://www.amedeus.be/
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3 Organisatie  

3.1 Beheer 

 

Vaststellingen 

 Er is een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst tussen het PVT Amedeus en VAGGA 

(Vereniging voor Ambulante geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen). Deze dateert van 1 maart 

2004. 

 

 De samenwerkingsovereenkomst tussen het PVT Amedeus en het PVT de Landhuizen in Zoersel 

dateert van 1 juni 2007. 

 

 De samenwerkingsovereenkomst met het ‘t Twijgje (dagcentrum) dateert van 12/01/2009.  

 

 De organisatiestructuur van het PVT is onderdeel van het organogram van PC Sint Amedeus. Het 

PVT kan beschikken over de gebouwen die verbonden zijn aan het PC.   

 

 Daarnaast kan het PVT beroep doen op diensten georganiseerd op het niveau van het PC Sint 

Amedeus. De ondersteunende diensten worden vermeld in de “dienstverleningsovereenkomst” en 

zijn: 

 Administratie 
 Onderhoud 
 Wasserij 
 Voeding / dieet 
 Bescherming tegen brand 
 Afvalverwijdering 
 Verwarming 
 Informatica 
 Linnen 
 Internaat 
 Directie nursing 
 Intern verver van patiënten 
 Mortuarium 
 Medisch secretariaat 
 Archief 

 

 Door- en terugverwijzen staat niet vermeld in de samenwerkingsovereenkomst tussen PZ Sint 

Amedeus en het PVT. Bij opname vanuit een PZ wordt er op moment van de verwijzing een 

terugnameverbintenis afgesloten zodat de bewoner indien nodig terug kan verwezen worden naar 

het betrokken ziekenhuis.  

 

 Campus De Liereman bevindt zich in een andere regio dan de andere campussen van het PVT. 

Dit resulteert in andere verwijzers en andere samenwerkingspartners.  

o Er is een aparte opnameprocedure voor campus De Liereman.  

Maandelijks is er overleg OBP (opnamebespreking) Kempen waarop nieuwe aanvragen / 

opnames besproken worden. Hierbij zijn de psychiater, de psycholoog, de 

maatschappelijk werker en de hoofdverpleegkundigen van campus De Liereman 

aanwezig. Bij een mogelijke kandidaat op de wachtlijst Antwerpen, wordt men uitgenodigd 

op het OBP Antwerpen voor de bespreking.  

o Er is een aparte (regionale) wachtlijst voor deze campus.  

https://teamzorginspectie.vonet.be/modular/inspectie/_layouts/modular/landing.aspx?RefNr=O-2013-MAPU-0444&Action=OpenOpdracht
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o Er is een apart –regio-gebonden- aanbod voor dagbesteding en activiteiten voor de 

bewoners. Voor dagbesteding kunnen bewoners o.a. terecht in ‘t Twijgje (dagcentrum) en 

het bezoekerscentrum van het natuurgebied De Liereman.  

o In tegenstelling tot de andere campussen van het PVT die aansluiten bij het netwerk in 

regio Antwerpen (SARA1) voor de samenwerking binnen art 107, zoekt men voor campus 

De Liereman aansluiting bij het netwerk Kempen. Het opnamebeleid na de nieuwe 

profilering werd tijdens een info avond voorgesteld aan de mogelijke partners. In het 

strategisch plan Netwerk GGZ Kempen (werkversie 22 juli 2013) is “ Aansluiting PVT De 

Liereman bij centrale aanmelding woonzorg GGZ Kempen” opgenomen als doelstelling.  

o Er zijn gesprekken lopende om de in praktijk al bestaande samenwerking te formaliseren. 

Er is momenteel al samenwerking met OPZ Geel, BW De Kempen, PVT Landhuizen en 

(o.a. de palliatieve dienst van) AZ Turnhout, campus Elisabeth.   

 

 De aansturing (beslissingsorgaan) van het P.C. gebeurt via het directieteam, waar de PVT-
coördinator en psychiater deel van uitmaken. De organisatorische en inhoudelijke afstemming op 
niveau van het PVT gebeurt via het “PVT zorgcluster”.  
 
Op dit overleg zijn aanwezig:  

o de PVT beleidsarts,  
o de PVT coördinator (verpleegkundig directeur PC),  
o de zorginhoudelijke coördinatoren (psycholoog en/of ortho-agoog),  
o de coördinatoren zorgeenheid, waaronder de campuscoördinator 

(hoofdverpleegkundigen).  
Hier komen inhoudelijke thema’s aan bod (bv. euthanasie, DNR, profilering, …) en worden de 
zorg strategische beslissingen voorbereid en uitgevoerd.  
 

 De aansturing op niveau van de campus gebeurt binnen de campusstuurgroep. Hierop zijn 
aanwezig: 

o De PVT coördinator 
o De coördinatoren zorgeenheid, waaronder de campuscoördinator 

(hoofdverpleegkundigen). 
o De psycholoog 
o De psychiater (campus – beleidsarts) 

Hier komt het (regionale) beleid van de campus aan bod (bv samenwerking met de huisartsen).  
 

 

 Elke zorgeenheid wordt aangestuurd door een stuurgroep, bestaande uit: 
o de coördinator zorgeenheid (hoofdverpleegkundige),  
o de psychiater (campus beleidsarts) 
o de zorginhoudelijk coördinator (psycholoog en/of ortho-agoog).   

Binnen dit overleg komt het dagdagelijkse beleid aan bod en de organisatorische aspecten.  
 
 

 

Sterke punten 

 

 Zowel op PVT niveau als per campus zijn er verantwoordelijken aangeduid:  
o Naast een beleidsarts PVT , is er ook steeds een beleidsarts per campus. De vijf 

psychiaters komen wekelijks samen op de medische staf.  

o Naast een algemene coördinator voor het PVT, is er ook telkens een campuscoördinator 

(één van de hoofdverpleegkundigen).   

                                                      
1 SARA staat voor “samenwerkingsverband gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg regio 
Antwerpen” 

https://teamzorginspectie.vonet.be/modular/inspectie/_layouts/modular/landing.aspx?RefNr=O-2013-MAPU-0444&Action=OpenOpdracht
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 Er is een duidelijke profilering van de verschillende campussen en leefgroepen. Tegelijkertijd 

gebeuren er inspanningen om campus Liereman in te bedden in een regionale werking.  

Zo kiest men ervoor om een doelgroep op campus Liereman te vestigen die niet volledig 

verschillend is van de doelgroepen in leefgroepen op Antwerpse campussen. Op deze manier 

biedt men bewoners de kans om te kiezen voor die specifieke regio en/of het rustige karakter van 

deze specifieke campus.  

 

Non-conformiteit 

 Het aantal effectieve plaatsen en bewoners (216 op moment van inspectie) is hoger dan het 

aantal erkende plaatsen (210) binnen het PVT. In 2011 was er een bezettingsgraad van 104%, 

berekend op het aantal erkende plaatsen.  

 

In 2012 was de bezettingsgraad onder de 100%. In het verleden waren er meer bedden om de 

wachtlijsten te beperken en de 100% financiering te kunnen garanderen. 

 

Tekortkomingen  

 De samenwerkingsovereenkomsten in de regio Kempen werden nog niet allemaal geformaliseerd 

(bv. OPZ Geel, BW De Kempen, AZ Turnhout, campus Elisabeth).  

 

 Het PVT beschikt niet over een afzonderlijk organogram aangezien de organisatiestructuur 

onderdeel is van het organogram van het PC (Psychiatrisch centrum). Het organogram van het 

PVT is beperkt tot een deel van het grotere organogram.  

Binnen het directieteam van het psychiatrisch centrum zijn de taken i.v.m. het PVT in praktijk wel 

verdeeld en toegewezen. De algemene directeur staat in voor het behouden van het algemene 

overzicht, terwijl de verpleegkundig directeur(s) instaat voor de coördinatie, voorzitter is van het 

zorgcluster PVT is en als aanspreekpunt optreedt.  
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3.2 Respect voor de persoonlijke levenssfeer 

 

Vaststellingen 

 In de onthaalbrochure wordt duidelijk dat het PVT een christelijke visie hanteert. “De pastorale 

werker volgt de kerkelijke jaarkalender en biedt bezinningsmomenten en vieringen aan”. Indien 

een bewoner beroep wil doen op een bedienaar van de eigen eredienst (andere 

levensbeschouwelijke overtuigingen) of op een lekenconsult kan dat aangevraagd worden via het 

formulier “Morele, godsdienstige of filosofische bijstand aan gehospitaliseerde patiënten” , maar 

dit wordt niet vermeld in de onthaalbrochure.  

 

 De kamers van bewoners zijn in principe niet afgesloten. Bewoners hebben die mogelijkheid niet 

standaard. Indien ze dit wensen, moeten ze een slot en sleutel aankopen. Dit knelpunt kwam ook 

aan bod tijdens de tevredenheidsbevragingen bij bewoners. Momenteel start er een project in 

Boechout rond het systeem van afsluiten van de eigen kamer door bewoners.  

 

 Er is een kluis op de kamers voorzien om waardevolle zaken op te bergen.  

 

 Indien kasten door het personeel worden afgesloten, is dit besproken met de bewoner en 

opgenomen in het zorgplan.  

 

 

Tekortkomingen  

 Bewoners moeten de mogelijkheid hebben hun kamer op slot te doen zonder dat dit bijkomende 

kosten met zich meebrengt.  

 

 In het huishoudelijk reglement staat niet vermeld dat het personeel beschikt over een loper van de 

kamers en de kluisjes. De afspraken over in welke situaties deze loper door het personeel kan / 

mag gebruikt worden, staan niet op papier.  
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3.3 Personeel 

 

Vaststellingen 

 Aan het contract van de medewerkers (bediendencontract voor verpleegkundigen) is sinds 

1/1/2013 een addendum toegevoegd met de volgende tekst:  

“ De medewerker wordt tewerkgesteld in PVT. De VZW behoudt zich nochtans het recht voor de 

werknemer voor andere bezigheden te bestemmen indien dit voor de goede gang van het werk 

noodzakelijk is. “ 

 

Psychiater(s): 

 Er zijn voor het PVT 5 psychiaters (samen 42 uur per week). Deze psychiaters overleggen 

wekelijks op de medische staf.  

 

 Aan elke campus is een psychiater als beleidsarts toegewezen: 

 Dr. De Ridder   (6 uur)   is verantwoordelijk voor campus Waesdonck.  

 Dr. Lancelot   (8 uur)   is verantwoordelijk voor campus Malle 

 Dr. Leysen   (8 uur)  is verantwoordelijk voor de campus Turnhout 

 Dr. Vandoolaege  (4 uur)  is verantwoordelijk voor campus Boechout.  

 Dr. Jorens   (10 uur)  is stand by voor de anderen en valt in waar nodig.  

 

 Alle psychiaters van het PVT werken daarnaast ook in het PZ.  

 

 Dr. Leysen is hoofdgeneesheer in het PC St. Amedeus en is tevens coördinerend psychiater voor 

het PVT. In de individuele aannemingsovereenkomst is opgenomen dat het activiteitsniveau zich 

situeert op een voltijdse betrekking (6 halve dagen per week) en bijkomend 16 uur per week als 

hoofdgeneesheer.  

Naam:    Dr. Leysen 

Riziv-nummer:   1-13540-47-780 

Contractuele arbeidstijd:  14 uur per week 

Reële arbeidstijd: 

 De psychiater neemt wekelijks op dinsdagnamiddag deel aan de bewonersbesprekingen; 
daarnaast kunnen er dan ook familiegesprekken en individuele consultaties plaatsvinden.  
 

 De coördinerend psychiater zetelt in de beleidscomités: 

 PVT zorgcluster 

 Campusstuurgroep 

 Zorgeenheid stuurgroep 

 OBP 
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Coördinator: 

 De coördinator is tevens ook verpleegkundig directeur voor het PC Sint Amedeus. Voor het PVT 
wordt hij bijgestaan door zijn adjunct verpleegkundig directeur en de verschillende zorgeenheid-
coördinatoren. Beleidsmatig overleg gaat door via het zorgcluster waarop deze aanwezig zijn.  

Naam:   meneer Antoon Vandekerckhove 

Kwalificatie:  Master  verpleegkunde 

Reële arbeidstijd:  0,5 VTE 

 

Hoofdverpleegkundigen: 

Naam:   Mevrouw Mick Malcolm - Panis 

Kwalificatie:  master verpleegkunde  

extra kaderopleiding (postgraduaat) 

Arbeidstijd:   1 VTE 

 

Naam:   Mevrouw Joke Wens 

Kwalificatie:  bachelor in de psychiatrische verpleegkunde  

extra kaderopleiding (postgraduaat) 

Arbeidstijd:   0.8 VTE (tijdelijk tijdskrediet 20 %) 

 

 Beide hoofdverpleegkundige volgen jaarlijks verplicht minstens 16 uur vorming (leidinggeven, …). 
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Overig  personeel (per campus): 

Kwalificaties Begeleidend personeel  

(aantal koppen) 

Arbeidstijd (VTE) 

Master psychologie 1 0.5 VTE 

Master pedagogische wetenschappen 0  

Master verpleegwetenschappen 1 1 VTE 

Bachelor Psychiatrisch Verpleegkundige 5 4.8 VTE 

Bachelor Ziekenhuis verpleegkundige 3 2.1 VTE 

Bachelor Sociaal verpleegkundige 0  

Bachelor Orthopedagogie 0  

Gegradueerde verpleegkundige 4 3 VTE 

Gegradueerde Psychiatrisch verpleegkundige 3 2.55 VTE 

Gegradueerde opvoeder 3 2.55 VTE 

Assistent in Ziekenhuisverzorging 1 0.75 VTE 

Zorgkundigen 8 6.55 VTE 

Zorgkundigen artikel 54 bis 0  

Maatschappelijk Assistent 1 0.5 VTE 

Ergotherapeut 1 0.5 VTE 

Bachelor in de kinesitherapie 0  

Administratief medewerker (“kantoor”) 1 1 VTE 

TOTAAL 32 25.8 

 

 

Aanvullend Personeel   

Sociale Maribel 1 1 VTE 

IBF 1 0.4 VTE 

TOTAAL 2 1.4 VTE 
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Deskundigheid: 

 Twee medewerkers beschikken over een diploma op masterniveau.  

Acht medewerkers beschikken over een diploma op bachelor niveau. 

Het team is multidisciplinair samengesteld. 

 

 Geen enkele zorgkundige is in het bezit van een attest artikel 54 bis.  

 

 Er is een sterke multidisciplinaire werking. Dit blijkt uit de vele overlegmomenten die door 

verschillende disciplines bijgewoond worden en de verdeling van verantwoordelijkheden bij het 

uitwerken van projecten.  

 

 Het VTO-beleid voor het PC is neergeschreven in een procedure, waarin visie, uitgangspunten,  

organisatie van vormingsactiviteiten en opvolgen van vormingsactiviteiten worden benoemd. 

De vorming voor 2012 en de eerste maanden van 2013 (intern en extern) kon worden voorgelegd 

voor de gevraagde medewerkers. 

 

Sterke punten  

 Er is een intern vormingsaanbod binnen het PC St. Amedeus waarop medewerkers van het PVT 

kunnen aansluiten. Nieuwkomers volgen een aantal specifiek vastgelegde modules (o.a. omgaan 

met agressie).  

 

 Jaarlijks volgen er een aantal medewerkers een ROPI 2 training in het kader van herstelgericht 

werken. 

 

  De taken van de personeelsleden zijn geformaliseerd in een functieomschrijving. 

 

Tekortkomingen 

 De individuele aannemingsovereenkomst van dokter Leysen die werd voorgelegd dateert van 
12/07/1993. Het addendum voor de taken als hoofdgeneesheer dateert van 07/04/2004.  
In deze aannemingsovereenkomst is er geen sprake van de coördinerende taak als psychiater in 
het PVT. 
 

 In het contract van de verpleegkundig directeur wordt niet vermeld dat hij ook tewerkgesteld is als 
coördinator van het PVT.  
 
 

Aanbevelingen 

 We bevelen aan om systematisch exitgesprekken te doen.  

 

 Het PVT voert een humaan personeelsbeleid, waarin plaats is voor teambuilding, deeltijds werken 

en vorming. Dit werd vastgesteld aan de hand van het voorgelegde uurrooster (gebaseerd op het 

gezond uurrooster principe), de teambuildingdag in 2011 en op basis van de vorming die gevolgd 

werd in 2012 en 2013 (bv omgaan met agressie voor alle nieuwkomers en in intern aanbod voor 

de andere medewerkers).   

                                                      
2 ROPI2 (= Recovery Oriented Practices Index) 
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3.4 Permanentie en urgentie 

 

Vaststellingen 

 De medische wachtdienst voor het PVT wordt ingevuld in samenwerking met de artsen 

(psychiaters en neuropsychiaters) van het PC St. Amedeus. De wachtlijst is beschikbaar op het 

intranet.  

 

 De minimumbezetting tijdens weekdagen op niveau van de zorgeenheid:  

 ’s morgens; 2 personeelsleden 

 namiddag; 2 personeelsleden  

 ’s nachts; 1 personeelslid  
 

 De minimumbezetting tijdens weekenddagen, op niveau van de zorgeenheid: 

 ’s morgens; 1 personeelslid   

 namiddag; 1 personeelslid   

 ’s nachts; 1 personeelslid 
 

 Op niveau van campus De Liereman, bestaande uit twee zorgeenheden, bestaat de 
verpleegkundige permanentie uit 1 verpleegkundige. Welke zorgeenheid instaat voor het leveren 
van de verpleegkundige wordt per dag aangegeven op de uurroosters.  
 

 De hoofdverpleegkundigen worden niet ingezet voor het behalen van het minimum aantal VTE’s 
die per dagdeel aanwezig moeten zijn, alleen mits een gemotiveerde rede (bv. wegens ziekte 
tijdens het WE) 
 

 De afspraken m.b.t. de nachtdienst en permanentie zijn geformaliseerd  in het draaiboek 
“nachtdienst De Liereman”.  

 

 

Tekortkoming 

 Op zorgeenheid De Lier slaagt men er niet steeds in tijdens weekdagen de minimumbezetting van 
personeel te garanderen. Bij nazicht van 1 maand (uurrooster van 17 juli tot 14 augustus) waren 
er 5 dagen waarop dit niet lukte en was er maar 1 vroege, 1 late en 1 dagdienst aanwezig.   
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3.5 Interne communicatiekanalen 

 

Vaststellingen 

 Op het maandelijkse ITO (interdisciplinair teamoverleg) komen zorginhoudelijke thema’s (bv 
wensgericht handelen, activering, …) aan bod. Hierop zijn aanwezig: 

 de teamleden die aanwezig zijn,  

 de maatschappelijk werker,  

 de psycholoog.  

 De psychiater is enkel aanwezig bij inhoudelijke aspecten waarbij dit gewenst is (bv. 
bespreking van de ROPI3  metingen). 

 

 Daarnaast is er maandelijks per eenheid een personeelsvergadering. Hier worden praktische 
zaken (uurroosters, vorming, taakverdelingen, …) besproken. Alle teamleden, de psycholoog en 
de maatschappelijk werker zijn steeds aanwezig.  
 

 Wekelijks is er een multidisciplinaire teamvergadering waarin begeleidingsplannen van de 
bewoners worden besproken. Deze gaat afwisselend door op de Luit en de Lier. De psychiater, 
psycholoog en de individuele begeleider zijn aanwezig, evenals de teamleden die op dat moment 
aanwezig zijn. Zorgplannen worden aangepast.  
 

 Tijdens dit overleg worden er steeds 1 of 2 bewoners uitgebreid besproken.  
Hierdoor kan niet iedereen jaarlijks aan bod komen. Daarom worden bewoners vaak tussentijds 
besproken zonder de psychiater en wordt dit achteraf kort met hem besproken. De nauwgezette 
opvolging en bespreking met aanpassing van het plan blijkt duidelijk uit de dossiersteekproef.  

 

 

Sterke punt 

 Belangrijke thema’s die in de campusstuurgroep beslist worden, worden door de medewerkers en 
onder leiding van de verantwoordelijke uitgewerkt, geëvalueerd en bijgestuurd in werkgroepen 
(bv. zorgplannen meer toegankelijk maken voor bewoners, ROPI).  
 

 

Aanbeveling 

 We bevelen aan om na te gaan of de bespreking van de begeleidingsplannen niet wekelijks op 
elke zorgeenheid kan doorgaan in aanwezigheid van de psychiater zodat de uitgebreide 
bespreking van bewoners een snellere turnover kent.  

                                                      
3 ROPI3 (= Recovery Oriented Practices Index) 
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3.6 Doelgroep en doelstellingen 

 

Vaststellingen 

 De profilering van het PVT en de verschillende campussen en zorgeenheden werd in mei 2013 
geactualiseerd. Het PVT kiest ervoor om geen personen met een verstandelijke handicap op te 
nemen. Op het moment van inspectie zijn er nog 60 bewoners met een mentale beperking 
waarvoor er weinig of geen doorstroommogelijkheid is. 
 

 De differentiatie tussen de verschillende zorgeenheden en leefgroepen zijn vervat in criteria op 
basis van omgevingskenmerken (open / gesloten woning, ligging, zorgvisie, …) en 
cliëntkenmerken (instroom, stabiliteit van de symptomen, contact, zelfzorg, mobiliteit / uitgang en  
dagbesteding / activiteiten).    

 

 Er zijn duidelijk omschreven exclusiecriteria.  
Criteria voor interne doorstroming (tussen de verschillende zorgeenheden) zijn vastgelegd. 
 

 PZ Sint Amedeus, PZ Broeders Alexianen, IBW De Link en IBW De Vliering zijn bevoorrechte 
verwijzers voor het PVT Sint Amedeus. In 2011 waren 22 van de 30 opnames vanuit het eigen 
PZ.  
 

 Er is een wachtlijst met een gemiddelde wachttijd van 2 jaar. Momenteel staan er 40 kandidaten 
op de wachtlijst.  

 

 De gemiddelde leeftijd van bewoners is 61 jaar, de jongste bewoner is 28 jaar en de oudste 
bewoner is 88 jaar.  
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Overzicht van de verschillende diagnoses (werkjaar 2012) voor het totaal van het PVT. 

Hoofddiagnose DSM-IV As I Aantal bewoners % 

Schizofrenie 86 40 % 

Psychotische stoornis NAO 7 3 % 

Affectieve stoornissen 11 5 % 

Dysthyme  stoornissen 0  

Alcoholverslaving 22 10 % 

Middelenmisbruik 0  

Geen diagnose op AS I  60 28 % 

Onbekend 30 14 % 

Totaal 216 100 % 

 
 
In 2011  werd een bezettingsgraad gehaald van 104%.  
 

Overzicht van de verschillende diagnoses (werkjaar 2012) voor campus De Liereman: 

Hoofddiagnose DSM-IV As I Aantal bewoners % 

Schizofrenie 30 50.8 % 

Psychotische stoornis NAO 2 3.4 % 

Affectieve stoornissen 7 11.9 % 

Onbekend 20 33.9 % 

Totaal 59 100 % 

 

 

De gemiddelde verblijfsduur voor de 5 voorgaande kalenderjaren: 
 

Kalenderjaar Gemiddelde verblijfsduur (in 

jaren) 2007 11 

2008 10 

2009 10 

2010 9 

2011 8 
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De verblijfsduur voor de huidige populatie voor het kalenderjaar voorafgaand aan de vervaldatum van 
de huidige erkenning (per campus) . 
 
 
Campus Waesdonck: 
 

Verblijfsduur  Aantal bewoners 

< 6 maanden 5 

6 maanden – 1 jaar 7 

1 - 5 jaar 23 

6 - 10 jaar 13 

>  10 jaar 14 

 

Campus Den Heuvel: 

Verblijfsduur  Aantal bewoners 

< 6 maanden 1 

6 maanden – 1 jaar 0 

1 - 5 jaar 8 

6 - 10 jaar 17 

>  10 jaar 3 

 

Campus De Wijngaard: 

Verblijfsduur  Aantal bewoners 

< 6 maanden 1 

6 maanden – 1 jaar 0 

1 - 5 jaar 7 

6 - 10 jaar 9 

>  10 jaar 46 

 

Campus De Liereman: 

Verblijfsduur  Aantal bewoners 

< 6 maanden 7 

6 maanden – 1 jaar 4 

1 - 5 jaar 16 

6 - 10 jaar 28 

>  10 jaar 7 
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De leeftijdsverdeling (per campus) : 
 

Campus Waesdonck: 
 

Leeftijdsgroep Aantal bewoners 

< 30 jaar 0 

30 jaar – 45 jaar 0 

46 jaar – 64 jaar 36 

>  65 jaar 26 

Totaal 62 

 

 

Campus Den Heuvel: 

Leeftijdsgroep Aantal bewoners 

< 30 jaar 0 

30 jaar – 45 jaar 5 

46 jaar – 64 jaar 18 

>  65 jaar 6 

Totaal 29 

 

 

Campus De Wijngaard: 

Leeftijdsgroep Aantal bewoners 

< 30 jaar 1 

30 jaar – 45 jaar 2 

46 jaar – 64 jaar 30 

>  65 jaar 30 

Totaal 63 

 

 

Campus De Liereman: 

Leeftijdsgroep Aantal bewoners 

< 30 jaar 0 

30 jaar – 45 jaar 5 

46 jaar – 64 jaar 34 

>  65 jaar 23 

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

Geslacht Aantal  Percentage 

Man 197 91 % 

Vrouw 19 9 % 

Totaal 216 100 % 

 

 

Sterke punten  

 

 In de zorgeenheden waar er na de nieuwe profilering een gemengde doelgroep is qua zorgprofiel 
(naast personen met een verstandelijke beperking ook personen met een psychiatrisch 
ziektebeeld), is het therapeutisch programma aangepast:  

o Er wordt meer individueel gewerkt met de bewoners en is er een beperkter collectief 
aanbod.  

o Er is een nieuw dagbestedingsprogramma uitgewerkt in samenwerking met specifieke 
partners (Individuele begeleiding, vrijwilligerswerking, dagcentrum SAS, aanbod 
binnenshuis). 

Daarnaast hebben de personeelsleden een dubbel opleidingstraject gelopen (of is dit lopende): 
o Herstelgerichte zorg 
o Psychiatrische ziektebeelden 

 

 Op campus Den Heuvel te Boechout is een project “studio wonen” opgestart waarbij de overgang 
van PVT naar zelfstandig wonen stapsgewijs begeleid wordt. Om de overgang in een veilige 
omgeving te kunnen aanbieden, worden de bedden in het PVT beschikbaar gehouden voor de 
bewoners die in de studio’s verblijven.  

 

 

Aanbeveling 

 Gezien de gemiddelde leeftijd en de doorstroommoeilijkheden naar WZC, lijkt een specifiek 
zorgbeleid voor ouderen aangewezen.  
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4 Infrastructuur/ Bereikbaarheid/ Veiligheid  

4.1 Infrastructuur 

 

Vaststellingen 

 Er zijn vier campussen: 
 
Regio Antwerpen:  

 Campus De Wijngaard, 2390 Malle, Sint Pauluslaan 6 

 Campus Den Heuvel, 2530 Boechout, Heuvelstraat 166 

 Campus Waesdonck, 2640 Mortsel, Waesdonckstraat 2  
 
Regio Turnhout: 

 Campus De Liereman, 2360 Oud-Turnhout, Schuurhovenberg 59 
 

 Op campus De Liereman zijn er 2 zorgeenheden :  

 De Luit 

 De Lier 
 

 Bewoners kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijke polyvalente ruimte (waar ook het 
koffiemoment doorgaat). Per zorgeenheid is er een zitkamer die dag en nacht beschikbaar is en 
een ruime eetzaal.  

 

 Bewoners gebruiken in principe hun eigen rolstoelen. Op de campus zijn er geen rolstoelen van 
het PVT zelf maar deze kunnen op vraag verkregen worden via de campus Mortsel.  

 

 Op elke kamer is een toilet en douche. Daarnaast zijn er nog gemeenschappelijke badkamers, 
waarvan 1 met een parkerbad op eenheid De Luit.  

 

 Op campus De Liereman is er 1 afzonderingsruimte aanwezig die aan alle normen voldoet. 
 

 De lift is rolstoeltoegankelijk.  
 

 

Tekortkomingen 

 Er is geen zonnewering aan de zonkant van het gebouw.  

 

 Er is geen hulpoproepsysteem in de douche. De bel bevindt zich enkel ter hoogte van de WC en 

in de kamer.  

 

Aanbeveling 

 Alleen de kamers op de Lier zijn voorzien van een hoog laag bed. Op de luit moet het verzorgend 

en verplegend personeel zich behelpen met een tillift. We bevelen aan om in alle kamers een 

hoog laag bed te voorzien.  
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4.2 Bereikbaarheid 

 

Vaststellingen 

 Campus De Liereman is zeer rustig gelegen, grenzend aan een natuurgebied. De bewoners die 

hiernaartoe komen, komen voor de rustige omgeving.  

 

 De tuin is volledig omheind. 

 

 Er is een verbinding met het dorp via de belbus.  

 

Sterke punten  

 In het natuurgebied is er een bezoekerscentrum waar de bewoners van campus De Liereman 

graag en vaak gebruik van maken (wandeltochten, cafetaria, tentoonstellingen, …).  

 

 Een halftijdse medewerker van campus De Liereman is tewerkgesteld op het ‘t Twijgje zodat de 

drempel naar het activiteitencentrum voor bewoners minder groot is.  
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4.3 Veiligheid 

4.3.1 Brandveiligheid 

Vaststellingen 

 Er is een evacuatieplan met aanduiding van de mogelijke vluchtwegen. Het brandalarmsysteem 

heeft een detectiescherm dat zichtbaar is in het bureel van de hoofdverpleegkundige.  

 

 Er is een branddeken in de keuken aanwezig. Op elke verdieping is er een poederblusser 

aanwezig.   

 

 Evacuatie-oefeningen in geval van brand worden jaarlijks uitgevoerd voor personeelsleden. 

 

Aanbeveling 

 We bevelen aan om ook bewoners te betrekken bij de evacuatie oefeningen en specifieke 

aandacht te besteden aan mogelijke personen die op moment van een brand in de 

afzonderingsruimte zouden verblijven.  

 

 

4.3.2 Patiëntveiligheid 

Vaststellingen 

 De medicatie wordt bewaard in een aparte ruimte. Deze ruimte is niet toegankelijk voor bewoners.  

 

 De temperatuur van de koelkast waar medicatie bewaard wordt, wordt centraal opgevolgd. De 

grenswaarden zijn bepaald en wanneer deze overschreden worden, is er een alarm.  

 

 Medicatie wordt vanuit de apotheek van Mortsel afgeleverd voor 1 maand. Er is 1 spoedbox voor 

de 2 zorgeenheden.  

 

 Bewoners kunnen in geval van crisis opgenomen worden in een algemeen ziekenhuis St. 

Elisabeth Turnhout. 

 

 Er is een procedure en formulier “onrustwekkende verdwijning”. Via het document “attest 

huiszoeking” machtigt de psychiater elk teamlid van de 24-uurspermanentie van PVT De 

Liereman om, in het kader van de procedure onrustwekkende verdwijning, de toestemming tot 

huiszoeking in de kamer van de verdwenen persoon, te ondertekenen. 

 

 

Sterke punt 

 Indien de medicatie wordt klaargezet door de patiënt zelf, gebeurt dit onder toezicht en wordt de 

klaargezette medicatie bewaard in de (afgesloten) medicatiekar. In het dossier staat de 

handtekening van de arts hiervoor.  
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Non-conformiteiten 

 

 Medicatie wordt volgens de procedure en in praktijk soms klaargezet / gecontroleerd door een 

zorgkundige. Eén van beide stappen gebeurt door een verpleegkundige.  

 

zorgkundigen en medicatie: in de instructie wordt verwezen naar de procedure “Toedienen van 

medicatie op de zorgeenheid” – zie bijlage – welke  nog niet werd overgemaakt aan inspectie . 

Daar wordt gemeld dat één van beide stappen moet gedaan worden door een verpleegkundige. 

Reactie inspecteur: NC blijft. Zorgkundigen mogen geen medicatie klaarzetten (ook al worden 

andere stappen binnen het proces door verpleegkundigen gedaan). Ze mogen enkel Per Os 

medicatie toedienen die klaargezet is door een verpleegkundige, onder toezicht van een 

verpleegkundige binnen een gestructureerd team.  

 

 Het aftekenen na toediening van medicatie gebeurt normaal per toedieningsmoment. Bij controle 

bleek dat dit niet steeds nauwgezet gebeurt. Er gebeurde een dossiercontrole bij 4 bewoners 

gedurende een periode van 2 weken:  

o Bij de eerste bewoner was er op 2 weken tijd niet afgetekend bij 9 

toedieningsmomenten. 

o Bij de tweede bewoner was er op 2 weken tijd niet afgetekend bij 4 

toedieningsmomenten. 

o Bij de derde bewoner was er op 2 weken tijd niet afgetekend bij 10 

toedieningsmomenten. 

o Bij de vierde bewoner was er op 2 weken tijd niet afgetekend bij 13 

toedieningsmomenten. 

 

 

 Het medicatieschema in het dossier van de bewoner vermeldt niet steeds alle noodzakelijke 

informatie bij “zo nodig medicatie”: 

 

o Bij 1/3 medische orders was de dosis per toediening niet vermeld. 

o Bij 3/3 medische orders was er geen vermelding van het minimum aantal uren tussen 

twee toedieningen. 

o Bij 1/3 medische orders was er geen indicatie vermeld wanneer de medicatie mocht 

gegeven worden.  

 

Tekortkomingen 

 In de procedure voor opvolgen van de temperatuur van de koelkast waarin medicatie wordt 

bewaard, staat niet beschreven welke acties moeten ondernomen worden i.v.m. de medicatie die 

zich in de koelkast bevindt bij het overschrijden van de grenswaarden.  

 

 Volgende vloeistoffen waren geopend zonder vermelding van de openingsdatum op de fles: 

Bronchosedal®. 

 

 In de medicatievoorraad werden verknipte blisters aangetroffen waardoor de vervaldatum niet 

meer te controleren was: 

o Zyloric® 

o Atarax® 
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 In de potjes klaargezette medicatie werden losse pillen aangetroffen waardoor controle niet meer 

mogelijk is.  

 

 Op de potjes met klaargezette medicatie staat enkel de naam van de bewoner en niet de 

voornaam of geboortedatum.  

 

 De reden van niet toedienen van medicatie was bij geen enkele controle te achterhalen.  

 

 

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 installeren. 

 

 De privacy van de bewoners ten aanzien van buitenstaanders is gegarandeerd. Er is geen 

rechtstreekse inkijk mogelijk, zowel in de individuele bewonerskamers als in de 

gemeenschappelijke ruimtes.  

 

 De tuin is afgeschermd en voorzien van tuinmeubilair.  

 

Sterke punten  

 Het PVT beschikt over een eigen busje voor groepsuitstappen (bv winkelen op maandagavond). 

 

 Er is materiaal (speelgoed en knutselgerief) aanwezig voor kinderen die op bezoek komen.  
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6 Informatieverstrekking 

 

Vaststellingen 

 De onthaalbrochure voor nieuwe bewoners omvat het huishoudelijk regelement.  

 

 

Sterke punten 

 Aan het bord in de gang wordt er heel wat info voor de bewoners opgehangen: 

o Er wordt duidelijk getoond wie er van het personeel die dag aanwezig is. 

o De verslagen van het koffiecomité hangen uit. 

o Het dagelijkse activiteitenaanbod en de andere geplande activiteiten (pretpark, 

theater, wandelen, mosselfeest, bibliotheekbezoek) hangen uit. 

o De foto’s van de voorbije vakantie worden opgehangen.  

 

 De Similes folder is beschikbaar in de leefruimte.  

 

Tekortkomingen 

 De wet betreffende de rechten van de patiënt van 22/08/2002 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. Dit wordt vermeld in de onthaalbrochure maar kan geïnterpreteerd worden als beperkt 
toegang tot het dossier, met name enkel tot “inzage in het begeleidingsplan” .  
 

 Het huishoudelijk reglement vermeldt niet dat bewoners een sleutel van hun kamer kunnen 

verkrijgen en dat het personeel beschikt over een loper. Er staat eveneens niet vermeld wanneer 

die kan gebruikt worden door het personeel.  

 

 Er is geen informatieverstrekking aan de bewoners over de mogelijkheid om beroep te doen op 

begeleiders van andere levensovertuigingen en op welke manier dat dat dan kan. 

 

 

Aanbevelingen 

 We bevelen aan om in het huishoudelijk reglement of de onthaalbrochure op te  nemen dat de 
hulpverleners beschikken over een loper van de kamers, en concreet te omschrijven wanneer 
hulpverleners de kamer van de bewoner betreden. 

 

 We bevelen aan in het huishoudelijke reglement op te nemen dat het personeel beschikt over een 
loper van de kluisjes op de kamers en concreet te omschrijven wanneer deze kan/zal gebruikt 
worden.  
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7 Hulp- en  dienstverlening 

7.1 Onthaal en opname 

 

Vaststellingen 

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

erkenning (globaal): 

Kalenderjaar Aantal opnames 

2007 25 

2008 20 

2009 14 

2010 23 

2011 30 

Totaal 112 

 

 Het PVT beschikt over een opnamebeleid, neergeschreven in ‘de nieuwe profilering en werking 

PVT Sint Amedeus – algemene psychiatrie” (daterend van februari 2012).  

Nieuwe aanvragen worden, na advies op basis van een intake en een bespreking, beoordeeld in 

het OBP. De campuscoördinatoren zijn aanwezig op het OBP. Men hanteert een beslissingsboom 

voor de doorstroming naar één van de zorgeenheden/zorgmodules.  

 

 Campus De Liereman heeft een eigen opnamebeleid uitgewerkt met een aparte wachtlijst en een 

apart OBP.   

 

 Het huidige opnamebeleid met de exclusiecriteria heeft als doel dat de doelgroep “personen met 

een verstandelijke beperking” niet groter wordt en op termijn uitdooft.  

 

 De bewoners van Gloed 1 (20 bewoners met een verstandelijke beperking) hebben een gesloten 

infrastructuur nodig omwille van desoriëntatie en onvoldoende bewustzijn van omgeving. 

De bewoners van Gloed 2 hebben een gesloten infrastructuur nodig omwille van risicogedrag in 

de samenleving of juridische toezichtstelling.  Hier kan in zorgmodule 2 wel, op basis van 

individuele afspraken, uitgangsvrijheid gehanteerd worden op maat van de bewoner.  
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7.2 Begeleiding, verzorging, verpleging 

 

Vaststellingen 

 Het PVT beschikt over een elektronische medicatiefiche per bewoner.  

 

 De medicatie wordt ’s nachts  klaargezet voor 24 uur.  

 

 Het dossier van elke bewoner bestaat uit: 

- Medisch luik  

- Sociaal luik 

- Zorgdossier met zorgplan, screening, identificatiegegevens, dagelijkse observaties en 

medisch/verpleegkundige gegevens 

 

 Elke bewoner heeft een persoonlijke begeleider  of IB (“individuele begeleider”). In samenspraak 

met de bewoner wordt een begeleidingsplan opgemaakt.  

 

 In het PVT wordt gewerkt volgens de principes van herstelgerichte zorg.  

 

 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 werden 4 bewoners 

verhuisd naar een RVT; in 2011 verhuisde er 3 bewoners naar een WZC, in 2012 en 2013 zijn er 

3 bewoners verhuisd naar een WZC.  

 

 Indien het team beslist dat een bewoner niet langer een verblijf in het PVT nodig heeft wordt er 

samen met de bewoner en familie gezocht naar een alternatieve woonvorm. Deze alternatieven 

kunnen zijn een IBW, voorziening gehandicaptensector, terug naar de thuissituatie, RVT ….  

 
Sterke punten  

 Voor personen met een verstandelijke beperking is er een specifiek zorgbeleid en wordt er vanuit 
een ortho-agogisch emancipatorisch kader gewerkt.  
 

 Campus De Liereman. hanteert een isolatie – arm beleid. De afzonderingsruimte werd de 
afgelopen 7 jaar niet gebruikt.  

 

Tekortkomingen 

 Het dossier van de bewoner is versnipperd.  
o De medicatiefiche is elektronisch terwijl de rest van het dossier een papieren dossier 

is.  

o Het medisch dossier wordt bewaard in het bureel van de arts.  

o Het sociaal dossier wordt bewaard in  het bureau van de maatschappelijk werker. 

o Het zorgdossier  met de verpleegkundige gegevens wordt bewaard bij de 

verpleegkundigen.  

 

Het PVT plant de invoering van het elektronisch bewonersdossier (Regas) in 2014.   

 

 Er zijn nagenoeg geen notities van de psycholoog in het dossier.   
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7.3 Ontslag en nazorg 

 

Vaststellingen 

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

huidige erkenning voor het PVT: 

Ontslagen naar 2007 2008 2009 2010 2011 

Eigen PZ 7 4 4 8 7 

Ander PZ      

AZ 9 5 6 3 10 

Huis (alleen of samen met partner) 1 1    

Ander PVT     1 

RVT  4 5 4 3 

IBW 1     

Voorziening gehandicaptensector 2 1 1  1 

Andere…. 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 3 6 7 8 8 

Suïcide      

Onbekende doodsoorzaak      

 

 Een definitief verblijf is in het PVT niet meer mogelijk voor nieuwe bewoners. Dit wordt hen ook 

meegedeeld bij opname. Dit wordt opgenomen in de onthaalbrochure die op het ogenblik van ons 

bezoek herwerkt werd.  
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8 Klachten en inspraak 

Vaststellingen 

 Bewoners krijgen verantwoordelijkheden toegewezen (bv rokers – opkuis = leegmaken van de 

asbakken door de rokers zelf). 

 

 Familie wordt betrokken bij de zorg voor de bewoners: 

 Er worden ruime bezoekuren gehanteerd. Bezoek kan overal ontvangen worden . tussen 9u 

en 21u. Op tweepersoonskamers worden afspraken met de medebewoner gemaakt hierover. 

 Maandelijks wordt in de polyvalente ruimte het “bruin café” georganiseerd. Dit is ook 

opengesteld voor familie en vrienden.  

 Jaarlijks worden er twee familiefeesten georganiseerd.  

 

 In het centraal beheerscomité PVT (overleg van alle PVT ’s binnen de groep “Broeders van 

Liefde”) zetelen 2 vertegenwoordigers van de bewoners (familieleden), m.a.w. 1 

vertegenwoordiger per PVT.   

 

 Bewonersvergaderingen worden wekelijks georganiseerd op De Lier en tweewekelijks op De Luit. 

Elke bewoner wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De agendapunten hebben betrekking 

op het woongebeuren o.a. activiteiten,  terugkoppeling huisraad, schilderwerken, … 

 

 Jaarlijks is er een formeel lokaal adviescomité (met verslaggeving) en een lokale 

familiestuurgroep. Hierop zijn bewoners en familie uitgenodigd en wordt de stand van zaken 

inzake de werking van het PVT uiteengezet.  

 Op campus Waesdonck is er een grote betrokkenheid van bewoners, vrijwilligers, familie en 

personeel. 

 Momenteel is er op de campus De Liereman nog weinig betrokkenheid. Men tracht dit te 

verbeteren door dit moment te koppelen aan activiteiten.  

 

 Klachtformulieren zijn beschikbaar in de eetzaal.  

 

 

Sterke punten 

 Er zijn een aantal groepjes opgericht waarin bewoners en personeel samen op zoek gaan naar 

leuke initiatieven/activiteiten. Zo is er bv een groep “vrouwen (wegens het in de minderheid zijn op 

deze campus), “natuur”, “sport”, “koffiecomité… Zij doen voorstellen voor activiteiten naar de 

andere bewoners.  

 

 Naast de bewonersraad, is er ook nog de wekelijkse “huisraad” waar dagdagelijkse problemen 

besproken worden (vervuiling tuin, lege melkkannetjes, …). Dit wordt begeleid door de psycholoog 

en de activiteitenbegeleider. Terugkoppeling van wat er beslist is, gebeurt op de bewonersraad.  

 

 Tweemaal per jaar organiseert het PVT een vakantie. De bewoners krijgen inspraak in de 

gekozen formule (hotel of vakantiehuis).  

 

 Het PVT-krantje wordt tweemaal per jaar onder de bewoners, familie en vrijwilligers verspreid.  
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Non conformiteiten 

 

 Het PVT beschikt niet over een aparte klachtenprocedure. De formele procedure is centraal (op 

niveau van het PC en ook van toepassing op het PVT) waardoor de drempel te groot is. Vroeger 

beschikte campus De Liereman over een interne klachtenprocedure binnen het PVT en waren er 

meer klachten.  

 

De externe klachtenprocedure verloopt via de externe ombudsdienst. Het jaarverslag wordt door 

de externe ombudspersoon opgemaakt. 

 

 De mogelijkheid om een klacht in te dienen beperkt zich tot een schriftelijk geformuleerde klacht 

en kan niet anoniem gebeuren. De klager dient een aanvraagformulier in te vullen en dit via de 

interne brievenbussen te posten of via de post te versturen. Hierdoor zijn niet alle bewoners in 

staat om gebruik te maken van de klachtenprocedure.  

 

 De gegevens van de ombudspersoon staan niet vermeld op het klachtenformulier. Het adres is 

het algemene adres van de PC St. Amedeus. Op het formulier staat : “Dit formulier wordt aan de 

algemeen directeur bezorgd, die de verdere opvolging ervan coördineert”. De neutrale en 

onafhankelijke positie van de ombudspersoon wordt hierdoor niet gegarandeerd.  

 

 Er is geen apart jaarverslag van de ombudsdienst voor het PVT. In het jaarverslag van het PC (dat 

werd voorgelegd), staat het PVT niet vermeld.  

 

 

Tekortkoming 

 

 Er is onvoldoende aandacht voor het verstrekken van informatie over de ombudsdienst:  

o De onthaalbrochure vermeldt geen klachtenprocedure, geen contactgegevens en 

mogelijkheden betreffende de ombudsfunctie, klachten en vragen. 

o De gegevens van de ombudspersoon worden op de campus zelf niet duidelijk 

geafficheerd.  

o De ombudspersoon komt niet systematisch langs op de campus, maar enkel op indicatie 

(dus na een klacht).  

 

Aanbeveling 

 Informele klachten die bij de coördinator terechtkomen, worden niet geregistreerd en niet 

doorgestuurd naar de ombudspersoon. We bevelen aan om dit te registreren en samen met de 

formele klachten te analyseren zodat dit kan dienen als input voor verbeteracties.   

 

 We bevelen aan om per campus een bewonersvertegenwoordiger te hebben.  
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9 Facturatie en geldbeheer 

 

Vaststellingen 

 Beschermingsmaatregelen m.b.t. de bescherming van goederen en welke persoon belast is met 

het beheer van goederen voor het kalenderjaar voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige 

erkenning. 

 

Persoonlijke bewindvoerder is Aantal bewoners 

Advocaat 89 

Eigen beheer  11 

Familie 49 

PVT 48 

Andere, nl. familie /notaris  12 / 1 

Totaal 210 

 

 

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

genomen o.a. met de bewoner en de maatschappelijk werker. Van maandag tot donderdag kan dit 

afgehaald worden door de bewoner in het “kantoor”.  
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10 Registratie en evaluatie van de werking 

Vaststellingen 

 Als managementsysteem heeft het PVT  gekozen voor het EFQM model. Kwadrant is op alle 

niveaus ingevoerd: 

o Het OVD+ komt driemaal per jaar een halve dag samen. Hierin zijn de artsen, de 

zorginhoudelijke coördinatoren,  stafmedewerkers en de directie vertegenwoordigd. Dit 

overleg gaat gemeenschappelijk door voor PZ en PVT. Hier worden beleidsmatige 

aspecten besproken (leiding geven, strategie, resultaatsgebieden, …). 

o De nieuwe beleidscyclus krijgt vorm volgens het kwadrant model.  

o Het lokale handboek is volgens dezelfde gebieden opgebouwd.  

 

 Er is een centraal jaarverslag van het PC St. Amedeus. Hierin staat weinig over de PVT werking.  

 

 Viermaal per jaar komt men samen met alle PVT ’s uit de provincie Antwerpen (de 3 regio’s). 

Vorig jaar werd de studiedag “mag ik u kussen” georganiseerd om de samenwerking met andere 

partners te bevorderen.  

 

 Tweemaal per jaar zijn er uitwisselingsmomenten met andere PVT ’s. Zo kwam in het verleden al 

verschillende thema’s aan bod (bv. kamerorde, metabool syndroom) aan de hand van casuïstiek.  

 

 Medicatiefouten worden (verplicht) geregistreerd via het meldingsformulier “bijzondere 

gebeurtenis”. De meldingen worden jaarlijks besproken op het medisch farmaceutisch comité.  

 

 Bewonerstevredenheid en medewerkerstevredenheid krijgen aandacht via specifieke bevragingen 

(4 jaarlijkse enquête). Tevredenheid komt ook aan bod tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek.  

 

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

en nadien tweemaal per jaar. 

 

 Benchmarking tussen de campussen gebeurt enkel op niveau van verbruik (bv apotheek).  

 

Sterke punten  

 Fouten melden kan anoniem maar in praktijk gebeurt het nagenoeg steeds op naam. Dit getuigt 

van een open cultuur om fouten te bespreken.  

 

Tekortkoming 

 Er is een grote verwevenheid met het PC Sint Amedeus: 

o Er is geen apart organogram voor het PVT 

o Er is geen apart jaarverslag van het PVT.  

o Het OVD gaat gezamenlijk door voor PZ en PVT 

 

Aanbevelingen 

 We bevelen aan om ook bijna- (medicatie)fouten systematisch te registreren.  
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 We bevelen aan om jaarlijks met alle medewerkers een functioneringsgesprek te houden. In 2011 

was dit het geval. In 2012 was dit slechts formeel met 56% van de medewerkers, maar gingen er 

eerder informele gesprekken door op vraag van de medewerkers.  

 

Dit is een centrale  kwaliteitsindicator geworden waarbij men streeft naar 100%. 

 

. 

 

 

 

 

https://teamzorginspectie.vonet.be/modular/inspectie/_layouts/modular/landing.aspx?RefNr=O-2013-MAPU-0444&Action=OpenOpdracht

