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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: 
 

Het initiatief diende een aanvraag in tot het bekomen van de erkenning voor: 
 

• 35 bedden PVT-definitief op Campus Hooghuis (waarvan 10 met statuut mentale handicap) 
• 18 bedden PVT-uitdovend op Campus Sint-Hiëronymus (waarvan 15 met statuut mentale 

handicap). 
 

Opdrachtnummer 0-2013-MAPU-0002 
 

Op 9 september 2013 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht. 

Gesprek met: 

XXXX, coördinator 
 

XXXX, hoofdverpleger 
 

XXXX, algemeen directeur Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus 
 
 
 

1.4 Identificatie van de voorziening 
 
 

Contactgegevens 
 
 
 

Naam: PVT Sint-Hiëronymus 

Adres: Dalstraat 84 

Gemeente: 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03/776 00 41 

Fax: 03/776 44 99 

E-mail: post@hieronymus.be 

 
 

Organogram 
 
 
 

Voorzitter Raad van Bestuur: XXXX 

Coördinator: XXXX 

Psychiater: XXXX 
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2 Administratieve gegevens 
 

2.1 Laatste erkenningen 
In 2007 werd de huidige erkenning verleend voor: 

 
De Campus Sint-Hiëronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas 

 
• Voor 34 PVT-bedden met uitdovend karakter vanaf 2 januari 2007 tot en met 31 december 

2012 waarvan 23 met specifieke erkenning voor opvang van mentaal gehandicapten in PVT- 
uitdovend. 

 
De Campus Het Hooghuis, Nieuwstraat 183, 9100 Sint-Niklaas 

 
• Voor 35 PVT-bedden met definitief karakter vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 

2012 waarvan 12 met specifieke erkenning voor opvang van mentaal gehandicapten in PVT- 
definitief. 

 
 
 
2.2 Bemerkingen 
Op moment van de aanvraag tot erkenning beschikte het PVT over 18 uitdovende bedden op Campus 
Sint-Hiëronymus. 

 
Door de directie is de strategische beslissing genomen om de campus PVT-uitdovend te sluiten ten 
laatste tegen 30 september 2013. Zes bewoners worden ontslagen naar verschillende woon- en 
zorgcentra in de regio en 12 bewoners worden ontslagen naar de PVT-uitdovend van het 
psychiatrisch centrum PC Sint-Jan-Baptist, Suikerkaai 81, 9060 Zelzate via delokalisatie van het PVT- 
uitdovend bed. De nodige afspraken en regelingen zijn hiervoor gemaakt en geformaliseerd in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

 
Op datum van het inspectiebezoek was de planning voor de ontslagen van de 8 laatste bewoners van 
de uitdovende bedden de volgende : 

 
De week van inspectie vertrokken drie bewoners, de week erna nog eens twee bewoners en 
de laatste week van september verhuizen de laatste drie bewoners. 
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3 Organisatie 
 

3.1 Algemeen 
 

• Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het PVT en het psychiatrisch 
ziekenhuis. We bevelen aan de formulering in de samenwerkingsovereenkomst ‘een hechte 
vorm van samenwerking en overleg’ concreter te verwoorden (o.a. voorzien 
nachtpermanentie, …). (Aanb) 

 
Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het Psychiatrisch Centrum Sint- 
Hiëronymus en de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Deze 
samenwerkingsovereenkomst vermeldt de uitvoering van het project (doorverwijzing van 12 
PVT-bedden uitdovend) en de taken van beide partijen hierin. 

 
 
 
3.2 Respect voor de persoonlijke levenssfeer 

 
 

• 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. 

 
• De bepalingen van het reglement betreffende de persoonlijke levenssfeer werden 

meegedeeld aan de bewoners. Het document ‘wet op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ wordt door de patiënten 
ondertekend. Dit document maakt onverbrekelijk deel uit van het huishoudelijk reglement van 
het psychiatrisch verzorgingstehuis. 

 
 
 
3.3 Personeel, permanentie en urgentie 

 
 

De actuele personeelslijst en de effectief uitgevoerde uurroosters van de volledige maand augustus 
en september (tot datum van inspectie) van het jaar 2013 werden opgevraagd en ingekeken samen 
met de hoofdverpleegkundige 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 35 erkende PVT-bedden. Het PVT neemt tot 36 
bewoners op. Volgens bovenstaande verhouding dient dit PVT te beschikken over 14,6 VTE 
personeelsleden voor 35 bewoners en over 15 VTE voor 36 bewoners. 
Het PVT beschikt over 14,5 VTE personeelsleden (inclusief de coördinator). 
Het PVT heeft voldoende VTE personeelsleden ter beschikking voor 35 bewoners (AV) en 
een tekort van 0,5 VTE voor 36 bewoners (NC). Er bestaan afspraken voor de aanwerving 
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van bijkomend personeel (personeel van de uitdovende PVT maken overstap naar 
permanente PVT). 

 
de permanentie 

 

overdag 
 

• Er is steeds/constant iemand aanwezig om toezicht te houden tijdens de dag. 
• Deze persoon is steeds een gekwalificeerd persoon. Bij het overlopen van de lijsten blijkt er 

niet bij elke shift een verpleegkundige aanwezig te zijn. 
• Het aantal personeelsleden dat de permanentie waarneemt is in verhouding met het aantal 

bewoners. 
 

‘s nachts 
 

• Er is steeds/constant iemand aanwezig om toezicht te houden tijdens de nacht. 
• Deze persoon is steeds een gekwalificeerd persoon. 

Het PVT doet beroep op een ploeg ‘vaste’ nachten vanuit het psychiatrisch ziekenhuis. Door 
bevraging en overlopen van de lijsten schat men de aanwezigheid van een verpleegkundige ’s 
nachts op 90%. Vanaf 1 oktober engageert men zich om steeds een verpleegkundige ’s 
nachts op te stellen voor het PVT. 

• Het nachtpersoneel is geen ‘slapende’ waak. 
 

• De planning en organisatie (zowel overdag als ’s nachts) van het PVT garandeert niet dat 
verpleegkundige handelingen steeds door een verpleegkundige kunnen worden uitgevoerd. 
(TK) Vanaf oktober voorziet men in bijkomende verpleegkundigen en in striktere afspraken 
met de ‘nachtploeg’ van het psychiatrisch ziekenhuis. 

 
de vereiste kwalificaties 

 
• Het PVT beschikt over een coördinator (A1 verpleegkundige/licentiaat 

ziekenhuiswetenschappen). 
 

• Per 30 psychiatrische zorgbehoevenden dient er een hoofdverpleegkundige te worden 
aangesteld. Het PVT beschikt over een hoofdverpleegkundige. 
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 zijn. De verhouding omgerekend naar dit 
PVT houdt in dat van de 14,6 vereiste personeelsleden er maximum 5,84 VTE zorgkundigen 
kunnen zijn (of er moeten minstens 8,76 VTE hoger gekwalificeerd zijn dan zorgkundige). Het 
PVT beschikt over 6,47 VTE (A1) en 4,60 VTE (A2) verpleegkundigen en 3,3 VTE 
verzorgenden. Het PVT beschikt over voldoende hoog gekwalificeerd verzorgingspersoneel. 

 
• Er worden minimaal 8,76 VTE gekwalificeerde personeelsleden vereist voor het PVT. Er zijn 

voldoende gekwalificeerde personeelsleden werkzaam in het PVT. Van deze 8,76 vereiste 
gekwalificeerde personeelsleden hebben er minimum 4,6VTE een 
graduaats/bacheloropleiding gevolgd, zoals de regelgeving voorschrijft. 

 
• Het PVT huisvest 10 bewoners met een statuut mentale handicap. Het PVT 

dient niet te beschikken over een 0,5 VTE bijkomende orthopedagoog. 
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Het PVT beschikt wel over een orthopedagoog en ziet dit als een meerwaarde voor de 
bewonerspopulatie. (SP) 

 
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 7,2 uur /week (30 bewoners/6u). Het aantal uren beschikbaarheid van de 
psychiater in de praktijk komt overeen met 7,2 uur/week. 
De psychiater komt volgens het formele uurrooster 7 uur voor de permanente PVT en 3 uur 
voor de uitdovende PVT. De beschikbaarheid in de toekomst voor de permanente PVT blijft 
op 7 uur/week vaststaan. We bevelen aan de beschikbaarheid van de psychiater formeel op 
te trekken tot het vereiste minimum (7,2 uur) en aantoonbaar te maken in het uurrooster. 
(Aanb) 

 
 

de functieomschrijvingen 
 

• De taken van de coördinator zijn geformaliseerd in een functieomschrijving. 
• De taken van de hoofdverpleegkundige zijn niet geformaliseerd in een functieomschrijving. 

(TK) 
• De taken van de psychiater zijn (niet geformaliseerd) beschreven. (Aanb) 
• 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 dagdienst zijn vastgelegd in verschillende 

draaiboeken. 
 
 
 
3.4 Interne communicatiekanalen 

 
 

• De overlegcultuur en overlegstructuur is als volgt geregeld in het PVT: 
o Dagelijks hebben 2 briefings plaats tussen alle aanwezige zorgverleners 
o Wekelijkse bewonersvergaderingen 
o Cliëntbesprekingen vinden 2 keer per maand plaats tijdens de teamvergaderingen 
o Maandelijks vinden er per woning subteams plaats 
o Jaarlijkse familieraden ifv informatiedoorstroming 
o Familieoverleg gebeurt op vraag van bewoners en/of personeel 
o 6 keer per jaar is er een overleg “herstelgerichte zorg” 
o … 

 
 

• Het PVT hanteert volgende formele informatiekanalen: 
o een huishoudelijk reglement PVT 
o een informatiefolder PVT. We bevelen aan de informatiefolder voor patiënten/familie uit te 

breiden met meer concrete informatie rond opnamecriteria, dagindeling, bezoekuren, 
activiteitenaanbod, begeleidend team, inspraak- en klachtenmodaliteiten,… (Aanb) 

o een folder ‘kosten verbonden aan een opname in een psychiatrisch verzorgingstehuis’ 
o een onthaalbrochure voor de vrijwilligers 
o het reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
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Interne communicatiekanalen zijn de nieuwsbrieven Hooghuis met interne nieuwtjes en 
terugblikken op gedane activiteiten. 

 
 
 
 

3.5 Doelgroep en doelstellingen 
 
 

Vaststellingen 
 

Overzicht van de verschillende diagnoses voor het PVT-permanent. 
 

Hoofddiagnose DSM-IV As I Aantal bewoners 

Schizofrenie 9 

Psychotische stoornis NAO 3 

Affectieve stoornissen  

Dysthyme stoornissen  

Alcoholverslaving 1 

Middelenmisbruik 1 

Geen diagnose op AS I 9 

Gedragsstoornissen 1 

Amnestische stoornissen 8 

Obsessief-compulsieve stoornis 1 

Bipolaire stoornis 1 

Pervasieve ontwikkelingsstoornis 1 

Stemmingsstoornissen  

Eetstoornissen  

Totaal  

 
 

In 2012 werd een bezettingsgraad gehaald van 101 %. 
 
 

De gemiddelde verblijfsduur voor de 5 voorgaande kalenderjaren : 
 
 

 
Kalenderjaar Gemiddelde verblijfsduur (in 
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 jaren) 

2008 12 

2009 12 

2010 12 

2011 13 

2012 10 

Totaal  

 
 

De verblijfsduur voor de huidige populatie voor het PVT-permanent. 
 
 

Verblijfsduur Aantal bewoners 

< 6 maanden 0 

6 maanden – 1 jaar 4 

1 - 5 jaar 6 

6 - 10 jaar 12 

> 10 jaar 13 

 

De leeftijdsverdeling: 
 
 

Leeftijdsgroep Aantal bewoners 

< 30 jaar 0 

30 jaar – 45 jaar 0 

46 jaar – 64 jaar 18 

> 65 jaar 17 

Totaal 35 
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4 Infrastructuur/ Bereikbaarheid/ Veiligheid leefklimaat 
en uitrusting 

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 verschillende een- en tweepersoonskamers 
gecontroleerd, evenals alle gemeenschappelijke ruimtes, liften, gangen, buitenruimte en 
terras. 

 
• Het PVT/campus Het Hooghuis bestaat uit drie aaneengeschakelde woningen die functioneel 

met elkaar verbonden zijn. De woningen liggen aan de rand van de ziekenhuiscampus. 
 
 

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

 
• Er verblijven momenteel 36 bewoners. Het aantal bewoners overschrijdt het aantal erkende 

bedden. (NC) De bewoners zijn verdeeld over 20 eenpersoonskamers en 8 
tweepersoonskamers. 

 
de kamers 

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

beschikt over 8 tweepersoonskamer en 20 eenpersoonskamers. 
o De privacy in de tweepersoonskamers kan niet steeds voldoende gegarandeerd 

worden. Er is geen enkele vorm van ‘afscherming’ voorzien in de 
tweepersoonskamers.(TK) 

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

12m² voor een tweepersoonskamer. 
 

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

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

• De bewoners geven een schriftelijke toestemming rond het gebruik van een tweede sleutel (bij 
noodzaak) door het personeel. 

 
de gemeenschappelijke ruimten 

 
• Het PVT beschikt over alle vereiste gemeenschappelijke ruimtes (4 livings, 3 eetruimtes, 7 

badkamers/douches, 12 gemeenschappelijke toiletten, rokersruimte en een 
dagbestedingslokaal). 
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De aparte leefgroepen beschikken over aparte eet- en zitkamers. (SP) 
 
 

• Het PVT beschikt niet over een eigen tuin. De PVT-bewoners kunnen wel gebruik maken van 
de tuin van het ziekenhuis, welke over verschillende (al dan niet beschutte) zitgelegenheden 
beschikt. Het PVT beschikt wel over een eigen ommuurd buitenterras en een eigen kleine 
groene buitenruimte/terras. De kleine groene buitenruimte is gelegen naast de nooddoorgang 
van het ziekenhuis. 

 
 

de rolstoeltoegankelijkheid 
 

• Alle lokalen zijn rolstoeltoegankelijk en in 2 woningen is een lift voorzien. 

het sanitair 

• Alle kamers beschikken over een lavabo. Er zijn 12 gemeenschappelijke toiletten in het PVT. 
Het PVT beschikt over voldoende toiletten. 

 
• Het PVT beschikt over 7 badkamers met bad en/of douche, wat voldoet aan de norm van 

minimum 1 bad/douche per 6 bewoners. 
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. 

 
de isolatiekamer 

 
• Het PVT beschikt niet over een isolatiekamer. 

 
 

het verticaal verkeer 
 

• Het PVT beschikt over 2 liften. De liften zijn voldoende ruim voor een rolstoelpatiënt en een 
begeleider. 

 
 

de uitrusting 
 

• Het PVT heeft een huiselijke sfeer. 
 

• Er is voldoende aandacht voor de algemene hygiëne en het herstel van de infrastructuur. 
Volgende vaststellingen vragen herstelacties en/of de nodige aandacht met betrekking tot de 
infrastructuur van het PVT: (TK) 

o Afgebladderde verf in verschillende gemeenschappelijke douches. 
 

• Alle kamers beschikken over zonnewering. 
 

• De bewoners hebben inspraak in het menu. Er is mogelijkheid tot het ontvangen van bezoek, 
vaak worden vrijwilligers ingeschakeld voor het brengen van familiebezoekjes. Er wordt een 
wekelijks terugkerend aanbod aan vaste activiteiten aangeboden. Het vaste activiteiten 
aanbod wordt verder uitgebreid naar interesse en mogelijkheden van de bewoners. 
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5 Informatieverstrekking 
Zie punt 3.4. 

 

6 Hulp- en dienstverlening 

6.1 Onthaal en opname 
 

• Het PVT werkt met een wachtlijst. Deze wachtlijst heeft een passief karakter. De kandidaat- 
bewoners op de lijst hebben geen acute woon-nood. 

 
• Het geregistreerd worden op de wachtlijst is gekoppeld aan de opnameprocedure en de 

uitgeschreven exclusie- en inclusiecriteria. De gekregen plaats op de wachtlijst heeft geen 
bindend karakter met betrekking tot de effectieve opnamedatum of opnamevolgorde in het 
PVT. Er wordt steeds bekeken welke kandidaat-bewoner het best voldoet aan het geschetste 
profiel (o.a. statuut, 1 of 2pp-kamer, man of vrouw, ‘leefcultuur’, psychiatrisch toestandsbeeld, 
…). De wachtlijst wordt beheerd door de hoofdverpleegkundige van het PVT samen met het 
opnamecomité. Het aantal kandidaten op de wachtlijst PVT is 26. De gemiddelde wachttijd is 
3,5 jaar. 

 
• Bij opname in het PVT wordt geen proefperiode gehanteerd. 

 
6.2 Begeleiding, verzorging en verpleging 

 
 
• Men werkt binnen het PVT met vaste aandachtpersonen voor de bewoners. Deze 

aandachtpersonen hebben de taak de hun toegewezen bewoners extra op te volgen en te 
observeren en aandachtspunten op team te brengen. 

 
• Er zijn dagelijkse briefingmomenten zowel van de verpleegkundige equipe apart als met de hele 

zorggroep samen (o.a. sociale dienst, personeel, psychiater). 
 
• Hiernaast zijn verschillende vrijwilligers actief in het PVT (meestal mensen met een professionele 

achtergrond in de GGZ). Deze vrijwilligers worden vooral ingeschakeld voor uitstapjes met de 
bewoners en het brengen van familiebezoekjes. 

 
• Er werden vier bewonersdossiers ingekeken . Hierbij werden recente opnamedossiers ingekeken 

(duur opname tot 1 jaar),dossiers met een opnameduur tussen de 1 en 3 jaar en dossiers met een 
langere opnameduur ( › 5 jaar). 

 
• Men maakt gebruik van een combinatie van elektronische en papieren dossiers. 

Volgende gegevens worden elektronisch bewaard: identificatiegegevens, anamnesegegevens, 
behandeling, follow up, diagnose, medische gegevens, labo-uitslagen en medicatieschema. 
Volgende gegevens worden op papier bewaard: therapieschema, teamvergaderingen en voor 
extern opgenomen bewoners is het overgekomen dossier ook nog deels op papier. 
De medische gegevens, met uitzondering van de labo-uitslagen, zijn niet toegankelijkheid voor de 
zorgverleners en verpleegkundigen. 
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• Er is een standaard document opgemaakt voor afname bij de cliënten, dat als voorbereiding dient 
op zijn of haar teambespreking. Een lijst van 46 vragen peilt bij de cliënt naar de tevredenheid, de 
werking, de omgang met de bewoners, de verzorging, de sociale contacten/familie, de gemaakte 
afspraken, …. (SP) 

 
• Volgende vaststellingen werden gemaakt op basis van dossierinzage: 

identificatiegegevens 
o In 4 van 4 ingekeken dossiers werden de identificatiegegevens teruggevonden. 

anamnesegegevens 
o In 4 van de 4 ingekeken dossiers werden de anamnesegegevens teruggevonden. 

diagnose 
o In 4 van de 4 ingekeken dossiers werden duidelijke multidisciplinaire diagnoses 

teruggevonden. 
behandeling 

o In 4 van de 4 ingekeken dossiers werden duidelijke therapeutische doelstellingen 
teruggevonden. 

o In 4 van de 4 ingekeken dossiers werd een duidelijk behandelplan/therapieschema 
teruggevonden. 

o In 4 van de 4 ingekeken dossiers werden duidelijke observaties/inbreng door 
verschillende disciplines teruggevonden. 

o In 4 van de 4 ingekeken dossiers werden tussentijdse evaluaties teruggevonden. Elke 
bewoner wordt jaarlijks uitgebreid besproken/geëvalueerd met gemotiveerde besluiten tot 
staving van het verdere verblijf. 

o Alle elementen zoals hierboven beschreven werden teruggevonden. De dossiers laten 
een opeenvolging van gemaakte afspraken en aandachtspunten per bewoner zien. 
We bevelen aan om de link tussen de bewoners (hun behoeften/doelstellingen inzake 
begeleiding en verzorging) en hun individueel ‘therapieschema’ (gesprekken, activiteiten, 
consultaties, …) duidelijker te omschrijven en te integreren in het elektronische dossier. 
(Aanb) 

medicatie 
o Alle medicatieschema’s maken deel uit van het elektronisch patiëntendossier. 
o In 4 van de 4 ingekeken dossiers werden er correct ingevuld medicatieschema’s 

teruggevonden. 
o In 4 van de 4 ingekeken dossiers was er steeds een elektronische 

identificatie/handtekening van de arts bij opmaak en/of wijziging van de medicatie. 
• De medicatie wordt in de verpleegpost (afgesloten) in een medicatiekast (afgesloten) bewaard. 
• Medicatie wordt voor 24 u. op voorhand klaargezet door een verpleegkundige, op dit moment 

wordt de medicatie ook afgetekend (voor controle) in het elektronische dossier. Op deze manier 
kan er niet achterhaald worden of de klaargezette medicatie voor toediening nogmaals 
gecontroleerd werd en door wie de medicatie gecontroleerd en toegediend werd. (TK) 

• Medicatie wordt verdeeld en toegediend door een verpleegkundige. 
• Er werd geen vervallen medicatie gevonden in de medicatiekast. 
• 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 bij het klaarzetten. (NC) 
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7 Klachten en inspraak 
• In de beheersorganen van het PVT zetelen zeven vertegenwoordigers van de bewoners. 

 
• Er worden in het PVT wekelijkse bewonersvergaderingen georganiseerd en maandelijks 

miniteams (per huis/groep). 
 

• Verslaggevingen van familieraden worden gemaild naar geïnteresseerde familieleden. Via dit 
kanaal kunnen de familieleden ook agendapunten aanbrengen. 

 
• Het PVT beschikt over een externe klachtenprocedure. Het PVT Sint-Hiëronymus maakt 

gebruik van de externe ombudsdienst van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg 
Oost-Vlaanderen (PopovGGZ). Elke dinsdagvoormiddag is de externe ombudsvrouw 
aanwezig in het centrum. Verder is ze steeds telefonisch en per mail bereikbaar. De externe 
klachtenprocedure is uitgebreid neergeschreven. (AV) 

 
De interne klachtenprocedure, verwijst naar een verdere afhandeling door de externe 
ombudsvrouw van zodra de klacht door de medewerker van het ziekenhuis niet opgelost 
raakt. We bevelen aan om binnen de interne klachtenprocedure duidelijkere stappen naar 
formele registratie en opvolging te verwerken. (Aanb) 

 
 
 
8 Facturatie en geldbeheer 
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 18 

Familie 12 

Andere, nl. via Similes 2 

Totaal 32 

 
 

• Er zijn twee bewoners die instaan voor hun eigen geldbeheer. Voor de overige bewoners is de 
bovenstaande regeling (zie tabel) uitgewerkt. 

• Alle bewoners kunnen beschikken over het minimale maandelijkse zakgeld. 
 
 
 
9 Registratie en evaluatie van de werking 

 
• Het PVT beschikt over beleidsplannen en SWOTS. (SP) 
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XXXXX 

Inspecteur 
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