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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. 
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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. 

 
 
 

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: 
 

De voorziening diende een aanvraag in tot het bekomen van de erkenning voor 12 PVT-bedden op 
campus PVT Sint-Franciscus waarvan 12 PVT-bedden uitdovend. 

 
Opdrachtnummer 0-2013-MAPU-0005 

 
Op datum van 19/06/2013 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht van 9 uur tot 12 uur. 

Gesprek met: 

XXXX, de coördinator van het psychiatrisch verzorgingstehuis 

XXXX, Algemeen directeur 

XXXX, Verpleegkundig en paramedisch directeur 
 

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

 

1.4 Identificatie van de voorziening 
 
 

Contactgegevens 
 
 
 

Naam: PVT Sint Franciscus 

Adres: Penitentenlaan 7 

Gemeente: 9620 Zottegem 

Telefoon: 09/ 364 46 46 

Fax: 09/364 46 50 

E-mail: DIRECTIE@PZSFZ.BE 

 
 

Organogram 
 
 
 

Voorzitter Raad van Beheer:  XXXX 

Coördinator: XXXX 

Psychiater: XXXX 
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2 Administratieve gegevens 
 

2.1 Laatste erkenningen 
Het besluit van 28/06/2012 houdende de voorlopige erkenning van het psychiatrisch verzorgingstehuis 
Sint-Franciscus. 

 
 
 
2.2 Bemerkingen 
Gezien de specifieke situatie van het PVT Sint-Franciscus te Zottegem (een PVT met 11 uitdovende 
bedden) vond een beperkt inspectiebezoek plaats met focus op personeels- en infrastructuurnormen. 
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3 Organisatie 
 

3.1 Personeel 
 
 

De actuele personeelslijst en de effectief uitgevoerde uurroosters van de volledige maand juni 2013 
werden opgevraagd en ingekeken samen met 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 11 bedden en 11 bewoners. Volgens 
bovenstaande verhouding dient dit PVT te beschikken over 4,58  VTE personeelsleden. 
Het PVT beschikt over 9 VTE personeelsleden (inclusief de coördinator, die ook mee in de 
zorg staat). 
Het PVT heeft voldoende VTE personeelsleden ter beschikking. 

de permanentie 

overdag 
 

• Er is constant iemand aanwezig om toezicht te houden tijdens de dag. 
• Deze persoon is steeds een gekwalificeerd persoon. 
• Het aantal personeelsleden dat de permanentie waarneemt is in verhouding met het aantal 

bewoners. 
 

‘s nachts 
 

• Er is constant iemand aanwezig om toezicht te houden tijdens de nacht. 
• Deze persoon is niet steeds een gekwalificeerd persoon. (TK) 
• Het aantal personeelsleden dat de permanentie waarneemt is in verhouding met het aantal 

bewoners. 
• Het nachtpersoneel is geen ‘slapende’ waak. 

de vereiste kwalificaties 

• Het PVT beschikt over een coördinator (A1-psychiatrisch verpleegkundige). 
 

• Per 30 psychiatrische zorgbehoevenden dient er een hoofdverpleegkundige te worden 
aangesteld. Het PVT beschikt over 11 psychiatrisch zorgbehoevenden. Het PVT beschikt over 
een hoofdverpleegkundige. 
De coördinatiefunctie en de functie van hoofdverpleegkundige worden door dezelfde persoon 
waargenomen. (NC) Het PVT vraagt in haar reactienota met aandrang rekening te houden 
met de specifieke situatie van het PVT, waar met enkel uitdovende bedden en slechts een 
bewonersaantal van 11 het niet mogelijk is om deze 2 functies door verschillende personen te 
laten uitoefenen. 

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

waarvan maximaal 5 verzorgingspersoneelsleden zijn. De verhouding omgerekend naar dit 
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PVT houdt in dat van de 4,58 vereiste personeelsleden er maximum 1,83 VTE zorgkundigen 
kunnen zijn (of er moeten minstens 2,75 VTE hoger gekwalificeerd zijn dan zorgkundige). Het 
PVT beschikt over 3 VTE (A1 en A2) verpleegkundigen en 6 VTE verzorgenden. Het PVT 
beschikt over voldoende hoog gekwalificeerd verzorgingspersoneel. 

 
• Er worden minimaal 2,75 VTE gekwalificeerde personeelsleden vereist voor het PVT. Het PVT 

beschikt over 1 VTE psychiatrisch verpleegkundige en 2 VTE A2 verpleegkundigen. Er zijn 
voldoende gekwalificeerde personeelsleden werkzaam in het PVT. Van deze 2,75 vereiste 
gekwalificeerde personeelsleden hebben er minimum 0,88 VTE een 
graduaats/bacheloropleiding gevolgd, zoals de regelgeving voorschrijft. 

 
• 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 2 uur/week. Het aantal uren beschikbaarheid van de psychiater is 
meer dan 2 uur/week. De psychiater komt standaard tweemaal per week langs en verder op 
vraag. 

 
de arbeidsovereenkomsten 

 
• De coördinator stelt dat de personeelsleden exclusief verbonden zijn aan het PVT met de 

nodige arbeidsovereenkomsten. 
 

de functieomschrijvingen 
 

Op ziekenhuisniveau werd met de opmaak van de verschillende taakomschrijvingen gestart. Uit 
gesprek met de algemeen directeur en de verpleegkundig en paramedisch directeur blijkt dat deze 
taakomschrijvingen nog niet allemaal definitief en geformaliseerd zijn. 

 
• De taken van de coördinator (hier tevens hoofdverpleegkundige) zijn geformaliseerd in een 

functieomschrijving. 
• De taken van de psychiater zijn niet geformaliseerd in een functieomschrijving. (o.a. 

coördinerende functie/algemene supervisie, ..). (TK) 
• De taken van de verpleegkundigen zijn niet geformaliseerd in een functieomschrijving. (TK) 
• De taken van de zorgkundigen zijn niet geformaliseerd in een functieomschrijving. (TK) 
• De taken en afspraken voor de nachtdienst en permanentie zijn vastgelegd in verschillende 

documenten o.a. procedure noodknop (voor dringende assistentie op de dienst), werklijst voor 
overdag en ’s nachts. 
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4 Infrastructuur/ Bereikbaarheid/ Veiligheid 

4.1 Infrastructuur 
 
 

• Door middel van een rondgang in het bijzijn van de coördinator werd de infrastructuur van het 
gebouw en de uitrusting gecontroleerd. Er werden 10 kamers ( 9 x 1persoonskamer en 1 x 
2persoonskamer) gecontroleerd en alle gemeenschappelijke ruimtes, liften, gangen, tuin en 
terras. 

 
• Het PVT is sinds maart 2012 gehuisvest in de voormalige Sp-afdeling van het ziekenhuis. De 

dienst arbeidszorg bevindt zich in de kelderverdieping van het gebouw, het PVT bevindt zich 
op het gelijkvloers en de eerste verdieping. De tweede verdieping en zolder zijn afgesloten en 
doen dienst als stockage ruimte. Het PVT is gehuisvest in een oud gebouw, maar dit werd 
opgefrist voor de komst van de bewoners in maart 2012. Alle kamers en gemeenschappelijke 
ruimtes werden geverfd en de vloer werd (waar nodig) voorzien van nieuwe vloerbedekking. 

 
• Het gebouw zal in de nabije toekomst worden afgebroken. 

 
 

Volgende vaststellingen werden gemaakt met betrekking tot: 

de ligging 

• Het PVT is gelegen binnen de lokale woon- en leefkern van het dorp. 

de capaciteit 

• Het PVT heeft een capaciteit van 11 uitdovende bedden. 
 

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

• Er verblijven momenteel 11 bewoners. Het aantal bewoners overschrijdt het aantal erkende 
bedden niet. 

 
de kamers 

 
• Het maximaal toegestaan aantal bedden per kamer (2) wordt niet overschreden. Het PVT 

beschikt over 1 tweepersoonskamer en 9 eenpersoonskamers. 
Er is voldoende privacy gegarandeerd in de tweepersoonskamer. 

 
• Alle kamers voldoen aan de vereiste oppervlakte van 8m² voor een eenpersoonskamer en/of 

12m² voor een tweepersoonskamer. 
De kamers zijn voldoende ruim om bij zorgafhankelijke bewoners gebruik te kunnen 
maken van ondersteunende materialen tijdens de verzorgingsmomenten (tillift, …) 

 
• Meer dan de helft van de bewoners kan beschikken over een individuele kamer. 

 
• Niet alle kamers beschikken over een raam, waardoor zicht op de omgeving mogelijk is. (NC) 

Er is één kamer waarbij de vensters bestaan uit mat glas en één venster te hoog geplaatst is 
om steeds een uitzicht te hebben op de omgeving. 

 
de gemeenschappelijke ruimten 
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• Het PVT beschikt over alle vereiste gemeenschappelijke ruimtes (o.a. een eetkamer, een 
zit/TV-kamer beneden, een zit/TV-kamer boven, een ruimte voor gemeenschappelijke 
activiteiten en een bureau/gespreksruimte). 

 
• De ruimtes zijn gezellig en huiselijk ingericht. 

 
• De gemeenschappelijke ruimtes laten zicht toe op de ruime omgeving. 

 
• De eetkamer, de zitkamer en de activiteitenruimte zijn voldoende ruim zodat alle bewoners 

van de afdeling er gelijktijdig gebruik van kunnen maken. 
 

• Er zijn voldoende ruimtes voor individuele hulp en begeleiding. 
 

• De privacy, zowel auditief als visueel, wordt voldoende gegarandeerd in het gesprekslokaal. 
 

• Het PVT beschikt niet over een rokersfaciliteit binnen het PVT. (TK) Momenteel is er één 
bewoonster die rookt. Buiten is er een rookhoekje geïnstalleerd onder een afdakje. 

 
• De privacy van de bewoners is voldoende gegarandeerd. Er is geen inkijk van buitenaf 

mogelijk in de kamers en de gemeenschappelijke lokalen van de afdeling. 
Het terras en de tuin zijn afgeschermd van nieuwsgierige blikken. 

de rolstoeltoegankelijkheid 

• Het PVT is onvoldoende uitgerust voor het verblijf van rolstoelgebruikers. 
o Er is geen voldoende ruim rolstoeltoegankelijk toilet ter beschikking in het PVT. Er 

zijn momenteel een viertal bewoners die gebruik maken van een rolstoel. 
o De wastafels en spiegels zijn niet aangepast aan rolstoelgebruikers en bewoners die 

zich zittend verzorgen. 
 

het sanitair 
 

• Nagenoeg alle kamers beschikken over een toilet en een lavabo. 1 kamer beschikt niet over 
een toilet. (NC) 

 
• Het PVT beschikt over 1 badkamer met bad. Het PVT beschikt over 11 bewoners. De norm 

vereist 1 bad per 6 bewoners. (NC) 
 
 

het verticaal verkeer 
 

• Het PVT beschikt over een lift (grenzend aan de zit- en eetruimte), die gebruikt wordt voor het 
transport naar de slaapverdieping. De lift is voldoende ruim voor een rolstoelpatiënt en een 
begeleider. 

 
• De traphal met lift wordt niet gebruikt door de bewoners van het PVT. Deze traphal leidt naar 

de bovenliggende verdieping en de zolder (beiden afgesloten). We bevelen aan om de nodige 
aandacht te behouden voor het afsluiten van deze traphal voor de bewoners. (Aanb) 

 
 
 

de uitrusting 
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• Het PVT heeft een uitgesproken huiselijk sfeer. Ondanks het verouderde gebouw werden heel 
wat inspanningen gedaan om de kamers en gemeenschappelijke ruimtes op te frissen en te 
onderhouden. 

 
• Er is voldoende aandacht voor de algemene hygiëne en het herstel van de infrastructuur. 

Volgende vaststellingen vragen herstelacties en/of de nodige aandacht: 
o Er werden 2 losse stopcontacten opgemerkt (stopcontact uit de muur). 
o Verschillende ramen in de bewonerskamers vertonen afgebladderde verf. 

 
Niettegenstaande er heel wat aandacht gaat naar de verluchting van alle kamers, gangen en 
eetruimtes, is er vooral op de slaapverdieping wat geurhinder. Het dagelijks consequent 
verluchten, schoonmaken en het plaatsen van verschillende geurverstuivers zorgen ervoor dat 
deze geurhinder niet overheerst. 

 
• Alle kamers beschikken over overgordijnen , welke dienst doen als verduistering en als 

zonnewering. 
 

• De bewoners hebben inspraak in het menu. Er is mogelijkheid tot het ontvangen van bezoek 
en er wordt een wekelijks terugkerend aanbod aan vaste activiteiten aangeboden. Het vaste 
activiteitenaanbod wordt verder uitgebreid naar interesse en mogelijkheden van de bewoners. 
Eerstdaags staan een uitstapje naar zee en een barbecue gepland. 

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

luchtig maakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXX 

Inspecteur 
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