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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: 
 

De voorziening diende een aanvraag in tot het bekomen van de erkenning voor: 
 

• 60 PVT-bedden op campus Nieuwemeers 
zijnde 60 PVT-definitief (waarvan 6 met statuut mentale handicap) 

• 42 PVT-bedden op campus Leilinde 
zijnde 42 PVT-definitief (waarvan 0 met statuut mentale handicap) 

 
 

Opdrachtnummer 0-2013-MAPU-0828 
 

Op datum van 26/11/2013 werd een aangekondigd/niet aangekondigd inspectiebezoek gebracht. 

Gesprek met: 

Voor de campus Nieuwemeers 
 

XXX – coördinator 
 

XXX - Hoofdverpleegkundige Nieuwemeers A 
XXX – Hoofdverpleegkundige Nieuwemeers B 
 
Voor de campus Leilinde 

XXX – coördinator 
 

XXX - Hoofdverpleegkundige Leilinde 
 
 

1.4 Identificatie van de voorziening 
 
 

Contactgegevens 
 
 
 

Naam: Psychiatrisch verzorgingstehuis Zoete Nood 
Gods campus Nieuwemeers & campus Leilinde 

Adres: Reymeerstraat 13A 

Gemeente: 9340 Lede 

Telefoon: 053/76 21 11 

Fax: 035/76 21 91 

E-mail: XXX 
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Organogram 
 
 
 

Voorzitter Raad van Beheer:  XXX 
 

 
Coördinatoren: 

XXX – campus Nieuwemeers 
 
XXX – campus Leilinde 

 
Psychiaters: 

  XXX – campus Nieuwemeers 
 
XXX – campus Leilinde 

 
 

Directie: 

XXX – algemeen directeur 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 
Vertegenwoordiger van de Bewoners 

XXX – campus Nieuwemeers 
 
  XXX – campus Leilinde 
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2 Administratieve gegevens 

 
2.1 Laatste erkenningen 

 
De huidige erkenningsgegevens van het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods: 

Op de campus Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede 
- aantal PVT-bedden met definitief karakter: 6, waarvan 6 met specifieke 
erkenning voor opvang van mentaal gehandicapten in PVT-definitief 
- het aantal PVT-bedden met uitdovend karakter: 21, waarvan 19 met specifieke 
erkenning voor opvang van mentaal gehandicapten. 

Op de campus Nieuwemeers, Guchtstraat 121, 9340 Lede 
- aantal PVT-bedden met definitief karakter: 54, waarvan 12 met specifieke 
erkenning voor opvang van mentaal gehandicapten in PVT-definitief 
- aantal PVT-bedden met uitdovend karakter: 6, waarvan 1 met specifieke erkenning voor 
opvang van mentaal gehandicapten in PVT uitdovend 

Op de campus Leilinde, Zuidlaan 42, 9200 Dendermonde 
- aantal PVT-bedden met definitief karakter: 42 

 
 

De huidige erkenningsaanvraag van het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods: 
• Aanvraag voor 60 PVT-bedden op campus Nieuwemeers 

zijnde 60 PVT-definitief (waarvan 6 met statuut mentale handicap) 
• Aanvraag voor 42 PVT-bedden Leilinde 

zijnde 42 PVT-definitief (waarvan 0 met statuut mentale handicap) 
 
 

Er verblijven op dag van inspectie 59 bewoners op campus Nieuwemeers en 41 bewoners op campus 
Leilinde. 

 
 

2.2 Bemerkingen 
 
 

• Er zijn geen uitdovende bedden meer op de campus Nieuwemeers. 
 

• Het inspectiebezoek gaat door op de campus Nieuwemeers. De inspectiethema’s worden 
besproken met de gesprekspartners van zowel de campus Nieuwemeers als de campus 
Leilinde en omvatten de werking, organisatie en het beleid van de 2 campussen. 
Infrastructureel werd enkel campus Nieuwemeers gecontroleerd. Voor een volledige 
beschrijving van de infrastructuur van de campus Leilinde verwijzen we naar het 
inspectieverslag van 24 augustus 2012 op de campus Leilinde. De infrastructurele 
opmerkingen gemaakt tijdens het bezoek van 24 augustus werden besproken met de 
gesprekspartners en de reactie werd opgenomen in dit verslag. 
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3 Organisatie 

 
3.1 Algemeen 

 
• Het PVT beschikt over de nodige samenwerkingsovereenkomst tussen het PVT (elke campus 

apart) en het psychiatrisch ziekenhuis Zoete Nood Gods. De afspraken naar dienstverlening 
en facilitaire ondersteuning, administratieve ondersteuning en vorming- en 
patiëntveiligheidsinitiatieven zijn duidelijk opgesomd. Er is eveneens een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 2 campussen opgemaakt met afspraken rond het 
lokaal en centraal beheerscomité en andere overlegmomenten. Ook de medische wachtdienst 
is één van de formele afspraken. (AV) 

 
• Campus Leilinde heeft een overeenkomst met het naastgelegen WCZ Mariatroon, voor de 

verpleegkundige assistentie ’s nachts vanuit het WZC Mariatroon. (AV) 
 
 
 

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. (AV) 

 
• De bepalingen van het reglement betreffende de persoonlijke levenssfeer worden (beknopt) 

meegedeeld aan de bewoners via de huishoudelijke reglementen (‘samen zorgen voor een 
goed leefklimaat’). We bevelen aan in de onthaalbrochure melding te maken, dat de volledige 
tekst ter beschikking gesteld kan worden voor geïnteresseerden. (AB) 

 
 
 

3.3 Personeel, permanentie en urgentie 
 
 

De actuele personeelslijsten en de effectief uitgevoerde uurroosters van de maand oktober van het 
jaar 2013 werden opgevraagd en ingekeken samen met de hoofdverpleegkundigen en de 
coördinatoren. 

 
Personeel (VTE) Campus NA Campus NB Campus Leilinde 
A1 en masters 7,1 / 6,9 (zonder 

coördinator) 
6,9 9,3 

Verpleegkundigen A2 1,8 1 5 
Zorgkundigen 4,9 6,8 6,6 
Totaal 13,5 14,8 20,9 
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Volgende vaststellingen werden gemaakt met betrekking tot : 

het vereiste VTE personeel 

• Er zijn 12,5 VTE personeelsleden per 30 PVT bewoners vereist. 
PVT campus Nieuwemeers beschikt op datum van inspectie over 60 bedden. Volgens 
bovenstaande verhouding dient dit PVT te beschikken over 25 VTE personeelsleden. 
Het PVT beschikt over 28,3 VTE personeelsleden (exclusief coördinator, die niet mee in de 
zorg staat en de sociale maribel). 
Het PVT heeft voldoende VTE personeelsleden ter beschikking. (AV) 
PVT campus Leilinde beschikt op datum van inspectie over 42 bedden. Volgens 
bovenstaande verhouding dient dit PVT te beschikken over 17,5 VTE personeelsleden. 
Het PVT beschikt over 20,9 VTE personeelsleden (exclusief coördinator, die niet mee in de 
zorg staat en de sociale maribel). 
Het PVT heeft voldoende VTE personeelsleden ter beschikking. (AV) 

 
 

de permanentie 
 

overdag 
 

• Er is constant iemand aanwezig om toezicht te houden tijdens de dag. (AV) 
• Er is steeds een gekwalificeerd persoon ingeschakeld tijdens de dagdienst. Indien door ziekte 

of verlof geen verpleegkundige aanwezig is, wordt assistentie verleend door de 
verpleegkundige van de andere afdeling. De planning en organisatie wordt (in onderling 
overleg tussen de afdelingen) hierop afgesteld. (AV) 

• Het aantal personeelsleden dat de permanentie waarneemt, is in verhouding met het aantal 
bewoners. (AV) 

 
‘s nachts 

 
• Er is constant iemand aanwezig om toezicht te houden tijdens de nacht. (AV) 
• Deze persoon is niet steeds een gekwalificeerd persoon. (TK) 
• Het nachtpersoneel is geen ‘slapende’ waak. (AV) 
• De planning en organisatie van het PVT garandeert dat verpleegkundige handelingen steeds 

door een verpleegkundige kunnen worden uitgevoerd. Er kan steeds assistentie verleend 
worden door ofwel de verpleegkundige loopwaak van het ziekenhuis (voor Nieuwemeers) 
ofwel door de verpleegkundige nachtpermanentie van WZC Mariatroon (voor Leilinde). (AV) 

 
de vereiste kwalificaties 

 
• Het PVT beschikt over een 1 coördinator (50% prestatieregime) voor campus Nieuwemeers 

en 1 coördinator (50% prestatieregime) voor campus Leilinde. (AV) 
 

• Het PVT Nieuwemeers beschikt over 2 hoofdverpleegkundigen, Op campus Leilinde beschikt 
men over 1 hoofdverpleegkundige. De coördinatiefunctie en de functie van 
hoofdverpleegkundige worden niet door dezelfde persoon waargenomen. (AV) 

 
• 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 er minstens 15 VTE hoger gekwalificeerd moeten zijn dan zorgkundige. PVT 
campus Nieuwemeers dient minimum te beschikken over 15 VTE (A1 en A2) 
verpleegkundigen en  beschikt over 15,5 VTE. PVT campus Leilinde dient minimum te 
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beschikken over 10,5 VTE (A1 en A2) verpleegkundigen en beschikt over 14,3 VTE. Het PVT 
beschikt over voldoende hoog gekwalificeerd verzorgingspersoneel. (AV) 

 
• Het PVT (campus Nieuwemeers) beschikt over 6 bewoners met een statuut mentale 

handicap. Het PVT dient niet te beschikken over een 0,5 VTE bijkomende orthopedagoog. 
(verhouding vanaf 15 met statuut) (AV) 

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

 
• Het PVT beschikt over drie geneesheer-specialisten in de neuro-psychiatrie of in de 

psychiatrie. Het aantal uren beschikbaarheid van de geneesheer-specialist in de neuro- 
psychiatrie of in de psychiatrie is in verhouding tot de grootte van het PVT en vereist voor de 
campus Nieuwemeers (60 bedden) een beschikbaarheid van 12 uur /week (30 bewoners/6u). 
Voor de campus Leilinde (42 bedden) is een beschikbaarheid van 8,4 uur vereist. Het PVT 
beschikt over 2 psychiaters voor de campus Nieuwemeers (hebben elk een overeenkomst van 
6 uur) en 1 psychiater voor de campus Leilinde (met een overeenkomst van 8,4 uur). (AV) 

• De drie psychiaters zijn superviserend psychiater voor hun eigen team/afdeling. De 
beschikbare tijd op papier is in overeenstemming met de praktijk voor de afdeling A van 
campus Nieuwemeers en voor de campus Leilinde. (AV) 

• Voor de afdeling B van campus Nieuwemeers is de beschikbare tijd op papier niet in 
overeenstemming met de praktijk. (NC) De psychiater is elke vrijdagvoormiddag aanwezig op 
de afdeling van (ongeveer) 9 uur tot 11 uur. Tijdens deze momenten doet de psychiater 
consulten, ziet zij bewoners en bespreekt problemen met de hoofdverpleegkundige. Buiten 
deze momenten (2 uur) is de psychiater telefonisch bereikbaar. 

• De beperkte tijdsinvestering van de psychiater op de afdeling B van campus Nieuwemeers 
vertaalt zich in een onvoldoende opvolging van de superviserende opdracht (NC) 

o De psychiater maakt geen deel uit van het multidisciplinaire team. De psychiater is op 
geen enkele manier betrokken in één of andere vorm van multidisciplinaire 
teamwerking of communicatie. Communicatie verloopt hoofdzakelijk tussen de 
psychiater en de hoofdverpleegkundige bij problemen. 

o Bewonersbesprekingen worden niet geleid (of bijgewoond) door de psychiater. De 
psychiater is niet betrokken in de vorming en of aanpassing van het zorgplan en 
behandelplan van de bewoners. De evolutie, de begeleiding, de observaties en 
eventuele aanpassingen worden niet systematisch doorsproken met de psychiater. 
Het verpleegkundig en begeleidend team van de afdeling B neemt deze taken op. Het 
zorgplan is in hoofdzaak een opdracht voor de toegewezen begeleider en de 
hoofdverpleegkundige. Er is op geen enkel moment een formeel akkoord van de 
psychiater over het zorgplan. 

o De psychiater staat onvoldoende in voor de coördinatie, de supervisie en de kwaliteit 
van de hulpverlening in zijn geheel. 

• De psychiatrische consulten konden niet teruggevonden worden voor de afdeling A van 
campus Nieuwemeers. De gesprekspartners stellen dat consulten steeds doorgang vonden, 
maar dat de registratie door de arts waarschijnlijk niet via het geijkte en voorziene 
elektronische dossier gebeurt. Het is belangrijk na te gaan waar deze informatie terug te 
vinden is. Verder dient de toegang (inzage) tot deze informatie voorzien te worden zodat de 
gehele ondersteunings- en verzorgingsploeg op de hoogte kan zijn van alle relevante 
informatie. (TK) 

• De aanwezigheid van de psychiater en de aanwezige leden op de bewonersbesprekingen 
kunnen niet achterhaald worden. Enkel afdeling A heeft een bepaalde registratie waardoor 
men weet of de psychiater wel of niet aanwezig was op de bespreking. We bevelen aan in een 
duidelijke registratie van aanwezigen te voorzien. (AB) 
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de functieomschrijvingen 
 

• De taken van de coördinator zijn  geformaliseerd in een functieomschrijving. (AV) 
 

• De taken van de hoofdverpleegkundigen zijn geformaliseerd in een functieomschrijving. (AV) 
 

• De taken van de psychiater zijn geformaliseerd in een functieomschrijving. (AV) 
 

• De taken van de verpleegkundigen zijn geformaliseerd in een functieomschrijving. (AV) 
 

• De taken van de zorgkundigen zijn geformaliseerd in een functieomschrijving. (AV) 
 

• De taken en afspraken voor de nachtdienst en permanentie zijn vastgelegd in verschillende 
documenten. (AV) 

 
 
 
 

3.4 Interne communicatiekanalen 
 
 

• De overlegcultuur en overlegstructuur is o.a. als volgt geregeld in het PVT: 
o Teamvergadering gaat maandelijks door met alle aanwezige teamleden (inhoudelijke 

en organisatorische teamwerking). 
o Stuurgroep gaat maandelijks door met hoofdverpleegkundigen en coördinator, de 

ergotherapeut en het teamlid activering (sturen van het team, opvolgen gemaakte 
afspraken). 

o Bewonersbesprekingen gaan wekelijks door in aanwezigheid van het team, de 
hoofdverpleegkundige en de psychiater voor beide campussen. Voor de afdeling 
Nieuwemeers B gaan bewonersbesprekingen niet door in aanwezigheid van de 
psychiater. 

o Maandelijkse bewonersvergaderingen 
o Overdracht briefings 
o Ad hoc werkgroepen 
o Lokaal advies comité (PVT-aspecten op instellingsniveau) 
o Aan de ontvangstbalie van de afdeling is een soort van paneel/kast dat dienst doet als 

ad valvas. Hierop worden de dagelijkse nieuwtjes, belangrijke info alsook de 
verslagen en de belangrijke personen binnen het PVT kenbaar gemaakt/geafficheerd. 
(o.a. krantjes, ombudspersoon, vertegenwoordiger van de bewoners, …) 
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3.5 Doelgroep en doelstellingen 
 
 

Vaststellingen 
 

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

Hoofddiagnose DSM-IV As I Aantal bewoners 
Nieuwemeers 

% 

Schizofrenie 40 67 

Psychotische stoornis NAO 0 0 

Affectieve stoornissen 4 7 

Dysthyme stoornissen 0 0 

Alcoholverslaving 4 7 

Middelenmisbruik 0 0 

Geen diagnose op AS I 0 0 

zwakzinnigheid 10 17 

persoonlijkheidsstoornis 1 1 

Dementie en cognitieve stoornis 1 1 

Hoofddiagnose DSM-IV As I Aantal bewoners 

Leilinde 

% 

Schizofrenie 34 77 

Psychotische stoornis NAO 0 0 

Affectieve stoornissen 7 16 

Dysthyme stoornissen 0 0 

Alcoholverslaving 3 7 

Middelenmisbruik 0 0 

Geen diagnose op AS I 0 0 

 
 

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

De gemiddelde verblijfsduur voor de 5 voorgaande kalenderjaren (per campus) : 
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Kalenderjaar Gemiddelde verblijfsduur (in 
jaren) – Nieuwemeers 

Gemiddelde verblijfsduur (in 
jaren) - Leilinde 

2008 9,1 / 

2009 9,2 / 

2010 9,4 / 

2011 10,87 / 

2012 11,5 6,12 

 
 

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

 
 

Verblijfsduur Aantal bewoners – 
Nieuwemeers 

Aantal bewoners - Leilinde 

< 6 maanden 0 4 

6 maanden – 1 jaar 4 4 

1 - 5 jaar 9 12 

6 - 10 jaar 15 12 

>  10 jaar 32 12 

 

De leeftijdsverdeling: 
 
 

Leeftijdsgroep Aantal bewoners – 
Nieuwemeers 

Aantal bewoners - Leilinde 

< 30 jaar 0 0 

30 jaar – 45 jaar 2 3 

46 jaar – 64 jaar 27 30 

>  65 jaar 31 11 
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4 Infrastructuur/ Bereikbaarheid/ Veiligheid leefklimaat 
en uitrusting 

4.1 Infrastructuur 
• Door middel van een rondgang in het bijzijn van de hoofdverpleegkundigen van campus 

Nieuwemeers en de coördinator werd de infrastructuur van het gebouw en de uitrusting 
gecontroleerd. Er werden een 10-tal kamers (zowel een- als tweepersoonskamers) 
gecontroleerd en alle gemeenschappelijke ruimtes, gangen, tuin en terras. Er werden 2 socio- 
woningen op campus Nieuwemeers gecontroleerd. De campus Leilinde werd infrastructureel 
niet gecontroleerd. (AV) 

 
• De campus Leilinde werd infrastructureel gecontroleerd op 24 augustus 2012, hier werd een 

non-conformiteit vastgesteld omtrent het aantal beschikbare bedden (aantal 44 ipv.42). 
Tijdens dit inspectiemoment stellen de gesprekspartners te beschikken over 42 bedden (als 
huisvesting) en 2 zorgkamers, voorzien van meer comfort (o.a. voor palliatieve bewoners) op 
de campus Leilinde. De 2 extra bedden worden niet gebruikt om extra bewoners te 
huisvesten. Verder werd een tekortkoming gemaakt over het onvoldoende preventief optreden 
tegen suïcide en de mogelijke onveiligheden in de sanitaire ruimtes (douchestangen en 
trekkoordjes). De gesprekspartners stellen een risicoanalyse te hebben uitgevoerd door een 
gespecialiseerde firma, waaruit blijkt dat de trekkoordjes en douchestangen onder een 
bepaalde trekkracht loskomen en er bijgevolg geen verhangingsmogelijkheid is via deze 
materialen. Verder is suïcidepreventie een uitgewerkt vormingsmoment, verplicht voor alle 
medewerkers van het PVT. (AV) 

 
• Het PVT is een laagbouw van ongeveer een tiental jaren oud. Het gebouw is heel licht en 

ruim. Er zijn verschillende binnentuintjes, waarrond de gangen zijn gesitueerd. Dit maakt het 
mogelijk om ook oudere en minder mobiele bewoners te laten genieten van het buitenzicht en 
het weer zonder daarvoor ook effectief naar buiten te moeten gaan. (AV) 

 
 

Volgende vaststellingen werden gemaakt met betrekking tot: 

de ligging 

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

de capaciteit 
 

• Het PVT voldoet aan de minimale opnamecapaciteit van 10 bedden. (AV) 
• Er verblijven momenteel 59 bewoners op campus Nieuwemeers (en 41 op campus Leilinde). 

Het aantal bewoners overschrijdt het aantal erkende bedden niet. (AV) 
 

de kamers 
 

• Het maximaal toegestane aantal bedden per kamer (2) wordt niet overschreden. Het PVT 
beschikt over 5 tweepersoonskamer en 92 eenpersoonskamers(/slaapkamers). 

o We bevelen aan de privacy in de tweepersoonskamers te verhogen (o.a. 
tussenschotten, verschuifbare wanden, kasten, …). (AB) 

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

12m² voor een tweepersoonskamer. (AV) 
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• Meer dan de helft van de bewoners kan beschikken over een individuele kamer. (AV) 

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

 
• Alle kamers en sanitaire lokalen zijn uitgerust met een oproepsysteem. (AV) 

 
• De bewoners hebben geen sleutel van hun kamer. Ook de sanitaire ruimtes (de 

gemeenschappelijke douches en badkamers) zijn niet afgesloten wanneer de bewoners hier 
gebruik van maken. De privacy van de bewoners dient steeds gegarandeerd te worden. Het 
PVT dient hier de nodige acties voor te ondernemen. (TK) 

 
de gemeenschappelijke ruimten 

 
• Het PVT beschikt over alle vereiste gemeenschappelijke ruimtes. (AV) Per leefgroep beschikt 

men over verschillende zit- en eetruimtes. (SP) Voor 2 leefgroepen gaan de activiteiten en 
bezigheidstherapieën door in één van deze ruimtes. Eén leefgroep beschikt over een apart 
activiteitenlokaal. (AV) 

 
• Volgende  vaststellingen werden gemaakt bij de gemeenschappelijke ruimtes: (AV) 

o De ruimtes zijn gezellig en huiselijk ingericht. 
o De gemeenschappelijke ruimtes laten zicht toe op de ruime omgeving van het tehuis. 
o De eetkamer(s), de zitkamer(s) en de activiteitenruimte zijn voldoende ruim zodat alle 

bewoners van de afdeling er gelijktijdig gebruik van kunnen maken. 
o De zitkamers zijn gescheiden van de eetkamers. 
o Het PVT beschikt niet over een rokersfaciliteit binnen het PVT. Bewoners die roken 

dienen naar buiten (of naar de binnentuin) te gaan om te roken. 
o Het terras en de tuin bieden voldoende privacy. 

de rolstoeltoegankelijkheid 

• Het PVT is voldoende uitgerust voor het verblijf van rolstoelgebruikers. (AV) 
Het PVT campus Nieuwemeers is volledig gelijkvloers. Alle ingangen van het 
hoofdgebouw en de socio-woningen zijn rolstoeltoegankelijk. Er zijn geen drempels 
binnen het gebouw. 

o Iedere kamer beschikt over eigen toilet en lavabo. 
o Er zijn er twee inrijdouches en een hoog laag bad (op patio 1). 
o Elke leefgroep beschikt over verschillende (gemiddeld 2) kamers met sanitaire 

voorziening voor rolstoelgebruikers 
o Iedere koppelwoning (socio-woning) is rolstoeltoegankelijk; er zijn geen drempels in 

de woningen. 
Op het gelijkvloers is er één kamer voor rolstoelgebruikers met aangepast sanitair en 
toilet. 

o Er zijn drie gemeenschappelijke rolstoelen ter beschikking. 
Op campus Leilinde (infrastructuur werd nagegaan op 24 augustus door Zorginspectie. 
Onderstaande vaststellingen komen uit het ingediende aanvraagdossier en zijn gelijklopend 
met de vaststellingen gemaakt op 24 augustus) 

o Alle ingangen van het gebouw zijn rolstoeltoegankelijk. 
o Op het gelijkvloers zijn er 7 kamers toegankelijk voor rolstoelen; in deze kamers is het 

toilet aangepast. Er zijn verplaatsbare wanden. 
o Er is een hoog-laag kantelbad en er zijn twee douches rolstoeltoegankelijk. 
o Er zijn vier extra toiletten in de gangen voor rolstoelgebruikers. 
o Op het eerste verdiep zijn er 2 studio’s voorzien voor rolstoelgebruikers. Het sanitair 

en douches zijn aangepast. 
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o Er is een extra toilet in de gang en twee badkamers zijn voorzien van toilet voor 
rolstoelgebruikers. Er is eveneens nog één douche voor rolstoelgebruikers. 

o Er is één gemeenschappelijke rolstoel ter beschikking. Sommige bewoners beschikken over 
één of meerdere (elektrische) rolstoelen. 

 

het sanitair 
 

• Alle kamers beschikken over een toilet. Alle bewoners beschikken over een persoonlijke 
lavabo. (AV) 

 
• Het PVT beschikt over voldoende badkamers met bad en/of douche. De sanitaire lokalen zijn 

uitgerust met een oproepsysteem. 
De deuren draaien naar buiten toe en kunnen zo niet geblokkeerd worden door de bewoners. 
(AV) 

 
 

De isolatiekamer 
 
• Het PVT beschikt niet over een isolatiekamer. (AV) 

 
 

het verticaal verkeer 
 

• Het PVT Nieuwemeers is laagbouw. Het PVT Leilinde beschikt over een lift, voldoende ruim 
voor een rolstoelpatiënt en een begeleider. (AV) 

 
 
 
5 Informatieverstrekking 

 
• Het PVT beschikt over aparte onthaalbrochures voor de beide campussen. O.a. volgende 

onderwerpen komen aan bod: werking, voorstelling team, activiteitenaanbod en dagindeling, 
financiële aspecten, toegewezen artsen, … (AV) 

 
• Het huishoudelijk reglement wordt overhandigd en overlopen met de bewoners op beide 

campussen en bevat volgende informatie: het wonen in het PVT, infrastructuur, veiligheid, 
aspecten m.b.t. het dagelijkse leven in het PVT, zinvolle dagbesteding, privacy, inspraak, 
klachten. (AV) 

 
6 Hulp- en dienstverlening 

6.1 Onthaal en opname 
 
 
• Alle huidige bewoners zijn afkomstig van het eigen psychiatrisch ziekenhuis of zijn gemuteerd 

vanuit het eigen PVT (andere campus). (AV) 
 
• Er zijn geen psychiaters betrokken bij de opname. De patiënten zijn reeds gekend vanuit het 

ziekenhuis, waar ze gevolgd werden door (dezelfde) psychiaters. Alle opnamevragen dienen 



17 
Inspectieverslag PVT Zoete Nood Gods – Lede (015) 

 

schriftelijk gericht te worden aan het psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods. Op het 
ogenblik dat er plaats beschikbaar is, onderzoekt het lokaal beheerscomité (in overleg met de 
stuurgroep) of de bewoner voldoende stabiel is om de transfer naar het PVT te maken. Er gebeurt 
een intake gesprek en uitgebreide screening door de maatschappelijk werker en de stuurgroep. In 
de mate van het mogelijke wordt de chronologie van de wachtlijst (gemiddeld 2 jaar wachten) 
gerespecteerd. De inclusie- en exclusiecriteria zijn beschreven. (AV) We bevelen aan de rol van 
de psychiaters bij de opname en onthaal te formaliseren zodat ook bij een externe opname de 
psychiatrische expertise verzekerd is. (AB) 

 
 

6.2 Begeleiding, verzorging en verpleging 
 
 
• Er werden 10 bewonersdossiers ingekeken (verdeeld over de 2 campussen). Hierbij werden (de 

meest) recente opnamedossiers ingekeken (tot 1 à 3 jaar) en dossiers met een langere 
opnameduur ( › 5 jaar). 

 
• Men maakt gebruik van elektronische dossiers. 

Het patiëntendossier is toegankelijk voor alle zorgverleners. De medische informatie kan via 
leesrechten ingekeken worden. In infomedic, het elektronisch voorschrift, kan enkel door de 
verpleegkundigen geregistreerd worden (voor aanvinken van klaarzetten, controle, toediening). 
(AV) 

 
• Het standaard (elektronische) zorgplan voorziet in een duidelijke structuur en doelstellingen. (AV) 

 
Identificatiegegevens en anamnesegegevens 

• In 6 dossiers werden de identificatiegegevens en anamnesegegevens teruggevonden. In 4 
dossiers ontbraken deze gegevens onder het specifieke luik. Een zoektocht levert wel de nodige 
gegevens (gedeeltelijk op) via andere registratieluiken in het dossier. Dit is te wijten aan het feit 
dat de het gros van de dossiers van afdeling B (campus Nieuwemeers) nog overgezet dient te 
worden naar de elektronische versie. Dit project heeft vertraging opgelopen (wegens langdurige 
ziekte). Tegen maart 2014 engageert het PVT zich om alle gegevens over gezet te hebben naar 
het elektronische dossier. 

 
Diagnose en behandeling 

• In alle ingekeken (en volledig ingevoerde) dossiers werden multidisciplinaire diagnose 
teruggevonden. (AV) 

• In alle ingekeken (en volledig ingevoerde) dossiers werden therapeutische doelstellingen 
teruggevonden. (AV) 

• In alle ingekeken (en volledig ingevoerde) dossiers werden behandelplan/therapieschema 
teruggevonden. (AV) 

• In alle ingekeken (en volledig ingevoerde) dossiers observaties/inbreng door verschillende 
disciplines teruggevonden. (AV) 

• Er werden onvoldoende tussentijdse evaluaties teruggevonden (om de 3 maand, na 1 jaar , 
jaarlijks) met gemotiveerde besluiten tot staving van het verdere verblijf. De tussentijdse 
evaluatiemomenten dienen formeler en duidelijker geformuleerd en geregistreerd te worden in het 
zorgplan. (TK) 

 
medicatie 

• Alle medicatieschema’s maken deel uit van het elektronisch patiëntendossier. (AV) 



18 
Inspectieverslag PVT Zoete Nood Gods – Lede (015) 

 

• In de dossiers werden er correct ingevulde medicatieschema’s teruggevonden en was de 
handtekening/elektronische identificatie van de arts aanwezig bij de opmaak en de wijziging van 
de medicatie. (AV) 

• In de dossiers was de elektronische identificatie bij toediening van de medicatie aan de bewoners 
aanwezig. (AV) 

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

• Medicatie wordt voor 24 u. op voorhand klaargezet door een verpleegkundige. (AV) 
• Er werd geen vervallen medicatie gevonden in de medicatiekast. (AV) 
• De vervaldata en de identificatie van de medicatie is niet steeds controleerbaar tot net voor 

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

 
• Beide campussen hebben een activiteiten kalender opgemaakt waarbij een overzicht gegeven 

wordt over alle activiteiten van dit jaar. (SP) 
Op campus Leilinde werd hierrond een omstandig ‘Jaarverslag dagbesteding Leilinde’ opgemaakt. 
Hierin wordt de gehele werking, organisatie en opbouw van de dagbesteding en activiteiten uit de 
doeken gedaan. Men vertrekt van de verschillende doelstellingen per leefeenheid en werkt zo 
naar overkoepelende en specifieke activiteiten. De bijzondere extramurale samenwerkingsvormen 
met o.a. het Stad, de parochie, Similes, het dagactiviteitencentrum, … staan beschreven evenals 
het recente initiatief ‘den wensenboom’, waarbij aan alle bewoners gevraagd wordt naar een 
(realistische) wens om in 2013 te realiseren. Het PVT (campus Leilinde) biedt jaarlijks een reis 
aan. In 2013 werd met een 9-tal bewoners naar Spanje afgereisd. 

 
• Er zijn specifieke handelingsplannen opgemaakt voor de doelgroep ouderen en de doelgroep 

mentale handicap. (AV) 
 
 
 
6.3 Ontslag en nazorg 

 
• We bevelen aan om de reeds bestaande afspraken en acties in kader van de nazorg te 

formaliseren. (o.a. welke acties (rond dossier, registratie, behandeling, …) moeten gebeuren bij 
heropname in AZ, PZ, bij opname in BW, mutatie ander PVT, …). (AB) 

 
 
7 Klachten en inspraak 

 
• In de beheersorganen van het PVT zetelt een vertegenwoordiger van de bewoners. (AV) 

 
• Er worden in het PVT bewonersvergaderingen georganiseerd. De verslagen liggen ter inzage aan 

de ontvangstbalie. (AV) 
 
• Het PVT beschikt over een interne klachtenprocedure. (AV) 

 
• Het PVT beschikt over een externe klachtenprocedure. (AV) Voorafgaandelijk aan het 

inspectiebezoek werd telefonisch contact opgenomen met de externe ombudsman voor het PVT. 
Er werd gepeild naar zijn werkomstandigheden en eventuele organisatorische of inhoudelijke 
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knelpunten van het PVT. Er werden geen knelpunten geformuleerd. Enkel de verhuis van enkele 
PVT-bewoners naar WZC Mariatroon kon beter voorbereid worden. (AV) 

 
 
 
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 op campus Nieuwemeers 

Advocaat 30 

Familie 14 

PVT 8 

Notaris 1 

Persoonlijk 7 

Totaal 60 

Persoonlijke bewindvoerder is Aantal bewoners op campus Leilinde 

Advocaat 27 

Familie 14 

PVT 1 

OCMW 1 

Persoonlijk 1 

Totaal 44 

 
 

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

 
• Het PVT werkt met beleidsplannen, waarin doelstellingen voor het komende jaar (of twee jaar) 

staan opgesomd. Het verhogen van de bewonersparticipatie is een doelstelling voor het jaar 2014. 
Tussen beide PVT ’s wordt soms afgesproken om bepaalde projecten als piloot uit te werken en 
dan na evaluatie en bespreking door te trekken naar de andere campus en afdelingen. (SP) 
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• Het PVT heeft binnen het overlegplatform voor Oostvlaamse PVT ’s gewerkt aan een ‘outcome’ 
meting. (SP) Dit project diende nog gevalideerd te worden, maar staat momenteel ‘on hold’ 
wegens geen expertise of contacten om hiervan een gevalideerd instrument te kunnen maken. 

 
• Het PVT heeft op beide campussen bewoners tevredenheidsmetingen gehouden en hieraan 

acties gekoppeld. (SP) We bevelen aan om de vragenlijst uit te breiden met o.a. aspecten van 
begeleiding, contacten met begeleiders en psychiaters, inspraak in behandeling, participatie in de 
behandeling …. (AB) 
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