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1 INLEIDING 

1.1 TOEPASSINGSGEBIEDEN 
Kwaliteit van zorg. 
Toetsing van de 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 verzorgings- 
tehuizen. 
Daartoe geeft het verslag een overzicht van alle geïnspecteerde items waarbij per vraag wordt aangegeven 
welke de verbeterpunten zijn en 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: 

Algemene vaststellingen (AV) 

Deze elementen scoren niet negatief en niet positief. Het is neutrale informatie, bv. om de context 
te schetsen. 

Non-conformiteiten (NC) en tekortkomingen (TK) 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zijn knelpunten in de kwaliteit van zorg of risico’s op het 
vlak van patiëntveiligheid, die door de voorziening moeten aangepakt worden en waarop vooruit- 
gang moet geboekt worden. 
Non-conformiteiten hebben steeds een juridische basis. Het zijn elementen die niet aan normen 
voldoen zoals geformuleerd in o.a. wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzend- 
brieven. 
Tekortkomingen zijn niet gebaseerd op een juridisch vastgelegde norm, maar bv. op (evidence 
based) richtlijnen, standaarden en internationaal aanvaarde kwaliteitsnormen. Redenen om een 
element als een tekortkoming te classificeren kunnen bv. ook zijn: 

− opvallend zwakker scoren dan het sectorgemiddelde zonder voldoende objectiveerbare 
verklaring 

− weliswaar enigszins maar in onvoldoende mate voldoen aan een norm met een juridische 
basis; strikt gezien is er in dergelijk geval geen sprake van een non-conformiteit, anderzijds 
haalt het ziekenhuis niet de nodige kwaliteit m.b.t. de betreffende norm (men voldoet bv. 
vormelijk aan een juridische norm, maar de inhoud voldoet niet). 

Sterke Punten (SP) 

Dit zijn punten die worden beoordeeld als opvallend beter dan het gemiddelde van de sector of dan 
de rest van de voorziening. 
Het minimaal voldoen aan de normen of verwachtingen wordt niet als een sterk punt aanzien. 

 
Aanbevelingen (Aanb) 

Een aanbeveling is een vrijblijvend advies ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. 
Een aanbeveling wordt enkel geformuleerd als ze ook een kwaliteitsverbetering kan betekenen voor 
de betreffende voorziening. 
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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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2 SITUERING 

2.1 ERKENNINGSGEGEVENS 
 

Op het moment van de inspectie gelden voor het PVT volgende erkenningsgegevens: 
 

definitieve bedden uitdovende bedden totaal aantal bedden 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

 
78 

 
42 

 
13 

 
7 

 
91 

 
49 

totaal 120 bedden totaal 20 bedden totaal 140 bedden 

 

Erkenningsaanvraag 
De voorziening diende een aanvraag in tot het bekomen van een verlenging van erkenning van deze bedden. 

 
Voor de uitdovende bedden werd recent een projectaanvraag ingediend (proeftuinproject). Het project 
bestaat uit een samenwerking tussen het PVT en het WZC, met uitwisseling van personeel en expertise. 
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2.2 INSPECTIE-OPDRACHT 
 

Op 14/10/2015 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht. 

In het kader van deze inspectie werd gesproken met: 

Naam functie 

XXXX Psychiater 

XXXX directie PVT 
 2 hoofdverantwoordelijken 

2 begeleiders 
1 medicatie-verpleegkundige 
De zorginhoudelijke coördinator/psychologe 

 3 bewoners 
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3 BELEID 

3.1 DOELGROEP 
 
 
 

hoofddiagnose DSM IV As I aantal 
bewoners percentage 

Stoornissen  kind & adolescent 11 8 

Dementie & cognitieve stoornissen 2 1 

Middelenmisbruik 10 7 

Schizofrenie & psychotische stoornissen. 69 48 

Stemmingsstoornissen 16 11 

Angststoornissen 3 2 

Somatoforme stoornissen 1 1 

Zwakzinnigheid 15 10 

Stoornissen inzake impulsbeheersing 2 1 

Andere aandoeningen 1 1 

Persoonlijkheidsstoornisen cluster B. 2 1 

Persoonlijkheidsstoornissen cluster C 11 8 

Hoofddiagnose op As 3 1 1 

Aanpassingsstoornisen 1 1 

Totaal  100% 
 
 

Het PVT heeft 140 erkende bedden. 
Er staan 142 bedden opgesteld (gebruiksklare posities). 
Er zijn 142 bewoners opgenomen. 

AV 

Het aantal opgenomen bewoners is hoger dan het aantal erkende bedden. 
De 2 extra plaatsen zijn bufferplaatsen om de (her)opnames in PZ en AZ van de verschillende 
bewoners op te vangen. Het PVT haalde een bezettingsgraad van 98 % in 2014. 

NC 

Op datum van erkenningsaanvraag waren er 142 bewoners in het PVT, waarvan 29 mannen en 
123 vrouwen. 

AV 

Er zijn meer dan 60 bedden op de campus. 
Het PVT bestaat uit 3 units (Waaier, Wende en wissel). 
De 140 bedden zijn verdeeld over deze 3 gebouwen. 

 
Wissel is gehuisvest in een nieuwbouw (2009). Hierbij werd gekozen voor kleine woongroepen en 
individuele studio’s. 
Wende en Waaier hebben een ouder gebouw ter beschikking (één gebouw is het vroegere 
algemene ziekenhuis van Zoersel). Het gebouw ‘Waaier’ is PVT geworden in 1990. 
Er zijn plannen om deze 2 oudere gebouwen te vervangen door nieuwbouw. 

AV 
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De in de regelgeving bedoelde kleinschaligheid wordt behaald door het verdelen van de bedden 
over de gebouwen en binnen de gebouwen te werken in leefgroepen. 

 

Er zijn 49 bedden erkend voor de opname van bewoners met een mentale handicap. 
Er zijn 33 bewoners opgenomen met een mentale handicap. 

 
Mensen met een ernstige mentale handicap worden niet (meer) opgenomen. 

AV 

Sinds kort staat het PVT, op vraag van het Hof van Beroep, ook open voor forensische patiënten. 
Mensen met een forensische problematiek worden als doelgroep niet rechtstreeks vanuit de 
gevangenis opgenomen. Indien mensen met een forensisch statuut vanuit een andere instelling 
worden doorverwezen dan bepalen de aard van deze problematiek en de mate van stabilisatie of 
iemand in aanmerking kan komen voor opname in dit PVT. 

AV 

De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 64 jaar (op datum van het indieningsdossier). 
De oudste bewoner is 100 jaar. 
De jongste bewoner is 28 jaar. 

AV 

Er is een grote diversiteit binnen de bewonersgroep van het PVT. AV 

Hoewel de bewonerspopulatie een grote diversiteit vertoont, worden een aantal activiteiten en 
therapieën georganiseerd per doelgroep en vooral op maat van de individuele bewoner (er 
wordt rekening gehouden met de zorg nood, de sociale integratie en het functioneringsniveau 
van de bewoners). 

SP 

Er is een aparte leefgroep voor bewoners met diep mentale handicap. AV 

Er is een specifieke benadering voor bewoners met mentale handicap, meer bepaald: 
− activatie: snoezelen, muziek, versiering op basis van jaargetijden/gebeurtenissen… 
− extra specifieke zorg: mobilisatie, … 
− behoud van zelfstandigheid: ADL training, samen met begeleiding inkopen doen…. 

AV 

In het PVT wonen een 80-tal bejaarde bewoners (65 plussers). AV 

Er is een specifieke benadering voor bejaarde bewoners. 
− behoud van zelfstandigheid: ADL training, …. 
− activatie: actualiteit, reminiscentie-therapie, snoezelen, muziek, …, 
− extra specifieke zorg: preventie doorligwonden, mobilisatie, … 
− ROT: aandacht voor jaargetijden/specifieke gebeurtenissen, aangeven datum en tijd, … 

AV 

 
We bevelen aan het gebruik van pictogrammen en duidelijke signalisatie van ruimtes/kamers te 
integreren in de werking, indien hiertoe noodzaak zou zijn voor mensen met een mentale 
handicap en bejaarde PVT-bewoners. 

Aanb 
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3.2 OPNAMEBELEID 
 

Tabel: aantal opnames in de vijf kalenderjaren voor de vervaldatum van de huidige erkenning 
 

Kalenderjaar aantal opnames 

2010 9 

2011 22 

2012 14 

2013 14 

2014 40 
 

Tabel: aantal opnames per doorverwijzer in het kalenderjaar voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige 
erkenning 

 
doorverwijzer aantal opnames in 2014 

Eigen PZ 29 

Ander PZ 1 

Huisartsen 1 

Andere (BW, WZC, AZ, PVT) 9 
 
 

Het PVT stelt zich actief open voor patiënten uit andere psychiatrische ziekenhuizen dan het 
ziekenhuis waaraan het PVT verbonden is. 
Er worden in het PVT niet enkel opnames vanuit het eigen PZ doorgevoerd. 
Vooral de laatste jaren vertoont de wachtlijst ook kandidaten doorverwezen vanuit andere 
psychiatrische ziekenhuizen (momenteel minimum 2 aanvaarde kandidaten op wachtlijst en 3 
kandidaten, die tijdens de eerstvolgende vergadering besproken worden). 

AV 

Samen met het IBW De Sprong is er een gezamenlijk aanmeldpunt: Woonfunctie Zoersel. Interne 
en externe verwijzers kunnen met het aanmeldingsformulier ‘Langdurige woonvormen’ een cliënt 
elektronisch aanmelden. Alle aanmeldingen worden maandelijks besproken op het 
aanmeldingscomité in aanwezigheid van de intakecoördinator, de psychiaters PVT en BW, de 
hoofdverpleegkundigen van de ‘wooneenheden’, de zorginhoudelijke coördinator van PVT-BW en 
de directeur van PVT-BW. Vanuit deze bespreking wordt de opdracht voor een 
kennismakingsgesprek toegewezen aan de afdelingsarts en hoofdverantwoordelijke van het meest 
gepaste woonmilieu. Bij indicatie tot opname in het PVT wordt men op de wachtlijst geplaatst van 
‘woonfunctie Zoersel’. 

SP 

Het PVT maakt gebruik van een wachtlijst. AV 

De wachtlijst is onderverdeeld in een actieve en een passieve lijst. De actieve wachtlijst bevat alle 
kandidaten die op de dag van aanmelding klaar zijn om te verhuizen naar een gepaste 
wooneenheid binnen het PVT. De passieve wachtlijst omvat alle kandidaten die nog onvoldoende 
gestabiliseerd zijn op het moment van de aanmelding. Bij de plaatsing van de kandidaat-bewoners 
op de wachtlijst wordt gespecifieerd welke zorg mensen nodig hebben en welke wooneenheid 
daarbij het best aansluit. De lijst wordt actueel gehouden. 

AV 
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Opname vanuit de wachtlijst gebeurt niet uitsluitend chronologisch er wordt ook rekening 
gehouden met bewoners- en leefgroepkenmerken. 
De gemiddelde wachttijd, berekend over de jaren 2012 en 2013 komt neer op 1 jaar en 10 
maanden waarbij de minimumwachttijd 1 maand  en de maximumwachttijd 65 maanden was. 

 
Momenteel staan er 16 personen op de actieve wachtlijst en 18 op de passieve wachtlijst. 

 

De psychiaters zijn betrokken bij de opnameprocedure. 
De psychiaters zijn betrokken bij de intake. 
De beslissing tot opname wordt besproken in team, waarbij de psychiater aanwezig is. 

AV 

Er kunnen rolstoelpatiënten opgenomen worden in het PVT. 
− De infrastructuur is aangepast aan deze doelgroep. 
− Bewoners die rolstoelafhankelijk worden, kunnen in het PVT blijven. 

AV 
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3.3 DOORSTROMING / ONTSLAGBELEID 
 

Tabel: aantal definitieve ontslagen in functie van de plaats van ontslag in de vijf kalenderjaren voorafgaand 
aan de vervaldatum van de huidige erkenning 

 

ontslagen naar: 2010 2011 2012 2013 2014 

Eigen PZ 2 5 4  7 

Ander PZ  3    

AZ  2  1 1 

Naar huis (alleen of met partner)    2 2 

Ander PVT   1   

Rust- en verzorgingstehuis / Woon-zorgcentrum  4 2 7 13 

Initiatief beschut wonen   1  4 

Voorziening VAPH      

Andere      

 

Tabel: aantal overlijdens gedurende de vijf jaren voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige erkenning 
 

overlijden door: 2010 2011 2012 2013 2014 

Natuurlijke dood 4 8 8 4 7 

Suïcide      

Onbekende oorzaak      

 
 

In de onthaalbrochure wordt aan nieuwe bewoners niet meegedeeld dat het verblijf in een PVT 
tijdelijk is. 
Binnen het PVT is er de mogelijkheid om, naargelang de evolutie naar meer zelfstandigheid, door 
te groeien naar een andere woonvorm (bv. van leefgroep naar studio, woning) 

Aanb 

Bij de jaarlijkse evaluatie van de bewoners is er een gemotiveerd besluit over het verdere verblijf 
in PVT of over doorstroming in het dossier genoteerd. 
Deze evaluatie en gemotiveerd besluit staan evenwel niet in alle dossiers even duidelijk 
neergeschreven. Vaak moet dit afgeleid worden uit de verslaggeving. 
Er is niet steeds een inschatting van de termijn waarop doorstroming mogelijk zal zijn (bv. aantal 
jaren, nooit). 

AV 
 

Aanb 

Er wordt actief gewerkt aan activering en zelfredzaamheid. 
Er is een voldoende uitgebreid aanbod. 
Dit kon worden vastgesteld in de gecontroleerde dossiers. Doelstellingen en acties over 
zelfredzaamheid zijn opgenomen in begeleidingsplannen (zelf wassen / aankleden / bankzaken / 
administratie / externe tijdsbesteding / openbaar vervoer gebruiken / leren koken / …..). 

AV 

Bij doorverwijzing van de bewoner naar een PAAZ, WZC, BW, thuisbegeleidingsdienst, … is er 
steeds een schriftelijke overdracht (via een brief of een verslag). 
Bij een doorverwijzing naar het eigen PZ verloopt de overdracht telefonisch tussen de psychiaters 

AV 
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onderling. Er is eveneens een persoonlijke overdracht door de individuele begeleider, waar de 
medische, verzorgende  en verpleegkundige aspecten besproken worden. 
Van deze mondelinge overdrachten is niet steeds een schriftelijke neerslag in de dossiers terug te 
vinden. We bevelen aan ook voor deze doorverwijzingen te voorzien in een schriftelijke 
overdracht. 

 
 

Aanb 

Bij ontslag naar huis / BW / WZC / VAPH-voorzieningen is er steeds een brief voor de huisarts. De 
brief kon bij controle van dossiers van ontslagen bewoners voorgelegd worden. 

AV 

Bij ontslag van de bewoner naar huis, BW, WZC of VAPH-voorzieningen wordt het ontslag samen 
met de patiënt voorbereid. 
Bij een ontslag naar huis / BW / WZC / VAPH-voorzieningen zijn er steeds: 
− gesprekken met de bewoner, 
− gesprekken met de familie, 
− progressief ontslag. 
Dit kon worden vastgesteld in 1dossier. 
In een ander dossier werden hierrond geen specifieke nota’s teruggevonden. 

AV 
 
 
 
 
 
 

TK 

Momenteel heeft men binnen het PVT deels elektronische, deels papieren dossiers. 
Er zijn grote verschillen in de dossiervorming binnen het PVT. 

• In afwachting van het nieuwe elektronische dossier wordt het huidige elektronische 
dossier niet meer ‘onderhouden’ en/of aangepast. 

• De inhoud (observaties, doelstellingen, acties) en de uitgebreidheid van verslaggeving is 
verschillend van dienst tot dienst. 

• Het werken met persoonlijke profielen van de bewoner (waarrond vormingen werden 
gevolg in het kader van herstelgericht werken) is nog niet overal geïmplementerd in de 
dossiervorming/werking. 

• Er zijn niet steeds vaste afspraken over wat er juist in de dossiers moet komen, zodat 
binnen eenzelfde dienst ook verschillen vast te stellen zijn (bv: wat wordt genoteerd rond 
ontslag, (her)opname, …) 

AV 
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3.4 BELEID IVM OMGAAN MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
 

Er is een beleid i.v.m. seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) op PC niveau. 
Er is eveneens een procedure SGOG uitgewerkt voor PC. 

AV 

Niet alle medewerkers hebben vorming gekregen over: 
− wat betekent (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 
− relatie bewoner – bewoner / relatie begeleider – bewoner. 
In 2016 is vorming voor zien voor alle medewerkers rond dit thema. 

 
De zorgkundigen binnen het PVT hebben reeds vorming gevolgd rond ‘hoe omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag’. 

Aanb 
 
 
 
 

AV 

Er zijn geen relaties tussen begeleiders en bewoners buiten de zorgcontext. AV 

Relatievorming / intimiteit / seksualiteit is een aspect binnen de begeleiding. AV 

Bewoners worden gesensibiliseerd om hun grenzen te bewaken en duidelijk te maken. 
Dit werd ook in een dossier (2 PVT-bewoners met onderlinge relatie) vastgesteld. 

SP 

 
Tijdens de intake is er aandacht voor de bevraging van grenzen van de bewoner (hoe 
aangesproken worden, al of niet aangeraakt worden, omgaan met privébezit, …). 
Het PVT wil het werken met persoonlijkheidsprofielen volledig implementeren bij al zijn bewoners. 
Het persoonlijkheidsprofiel bevat een luik rond relaties (en ruimer intimiteit, grenzen…). 
Verder is er aandacht voor dit onderwerp binnen de schakel (bijeenkomst van 
ervaringsdeskundigen en bewoners en medewerkers) onder het thema ‘vriendschap en stigma’ en 
binnen de intervisiegroep vanuit het PZ (met een medewerker van Sensoa) onder het thema ‘ 
zoenen en zo’. De zorginhoudelijke coördinator en een aantal medewerkers van het PVT nemen 
hieraan deel. 

 
AV 

 
 
 

SP 
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4 DIENSTVERLENING 

4.1 AANBOD ACTIVATIE EN VRIJETIJDSBESTEDING 
 

Er is een aanbod inzake activatie en vrijetijdsbesteding “op maat” van de bewoners 
− Bij de intake wordt er gepeild naar interesses / capaciteiten / vaardigheden. 
− Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten. 
− Een deel van de activiteiten zijn gelinkt aan de doelstelling(en) in het begeleidingsplan. 
− Bestaande weekschema’s zijn op maat van de bewonerspopulatie. 
− Bestaande weekschema’s zijn op maat van de betrokken personen. 

AV 

Er worden inspanningen gedaan om bewoners naar het reguliere vrijetijdsaanbod te laten 
doorstromen (bibliotheek, café, restaurant, vrijwilligerswerk, kunstencentrum van Antwerpen, 
wandelclubs…). 

AV 

Er worden inspanningen gedaan om de aanvaardbaarheid van de bewoners in de omgeving te 
vergroten. Voorbeelden hiervan zijn: 
− Schoolbezoek, jaarlijks bezoek van een motorvereniging , openhouden van ‘zomers terras’, 

aansluiting bij de wandelclubs,… 

AV 

Bewoners worden betrokken in dagdagelijkse taken (tafel zetten en afruimen, wassen en strijken, 
poetsen kamer, zelfzorg, verversen bedlinnen, keuze verzorgingsproducten, …). 

AV 

Het PVT beschikt over 3 centrale woonactivatoren en 1 overkoepelende woonactivator. Deze maken 
een aanbod voor activiteiten op. De focus verschuift de laatste jaren meer naar ‘op maat’ activiteiten 
en minder naar grote groepsactiviteiten. 
De vrijetijdsraad (bewoners en medewerkers) geeft eveneens input voor het organiseren van 
activiteiten (voorbeelden hiervan zijn halloweenfuif, kerstmarkt, …) 

SP 
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4.2 CONTINUÏTEIT VAN DE ZORG 
 
 

Bij (her)opname in PZ / AZ wordt er contact gehouden met de bewoner. 
Bij (her)opname wordt er (mits akkoord van de bewoner) contact gehouden met de betrokken 
hulpverleners. 

AV 

Afspraken hierover zijn niet geformaliseerd. 
Voor het PVT betekent dit o.a.: 
− De overdracht is niet steeds terug te vinden in het dossier omdat de overdracht enkel 

mondeling gebeurde of omdat de schriftelijke neerslag niet bewaard wordt binnen het PVT- 
dossier. 

− Contacten, gesprekken, acties worden niet steeds genoteerd in het patiëntendossier van PVT. 
− Specifieke afspraken gemaakt met AZ of PZ omtrent de PVT-patiënt, konden niet steeds terug 

gevonden worden in dossiers. 
− Er wordt niet steeds voorzien in een ontslagbrief. 

Uit gesprek (en de reactienota) wordt aangegeven dat het huidig verouderd elektronisch 
dossier dit niet toelaat. Bij opname in een andere voorziening wordt het dossier geblokkeerd 
en kan er omwille van technische aangelegenheden niet in geschreven worden. Het verouderd 
systeem kan niet aangepast worden. Bij de uitrol van het nieuwe elektronische 
bewonersdossier zal dit knelpunt weggewerkt worden. 

TK 

Er is een ontslagprocedure opgemaakt binnen het PVT. Er zijn duidelijk afspraken, 
aandachtspunten en toegewezen taken binnen deze procedure. 
Belangrijk is van al deze taken en acties ook een weergave in het dossier te noteren. 
Een vertaling van deze ontslagprocedure voor een (her)opname in een PZ/AZ, zou eveneens een 
leidraad kunnen zijn voor de medewerkers en een gestandaardiseerde werkwijze bevorderen. 

SP 
 
 

Aanb. 
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4.3 MEDISCHE OPVOLGING 
 
 

Bewoners kunnen beroep doen op somatische zorg (huisarts, specialist, tandarts, opname AZ). AV 

Het PVT volgt op of periodieke onderzoeken plaatsvinden (controle bij tandarts, gynaecologisch 
consult, opvolging cardio, opvolging diabetes…) en biedt hierbij de nodige ondersteuning 
(aanmoedigen, herinneren, afspraken maken, meegaan indien gewenst, …) en documenteert dit in 
het dossier. 

AV 

Er is vrije keuze van artsen / specialisten. AV 

Het PVT werkt met 3 vaste huisartsen (er is keuze tussen vrouwelijke en mannelijke huisartsen) 
Het staat de bewoner vrij om een andere arts te kiezen indien hij/zij dit wenst. 
In de praktijk hebben 2 bewoners een andere arts dan één van de vaste PVT-huisartsen. 

AV 

Het recht op vrije keuze van arts is vermeld in de onthaalbrochure. AV 

Somatische problematiek wordt door het team gesignaleerd en opgevolgd (bv. herhaaldelijk geuite 
medische klachten vanuit de bewoner). 

AV 

Bewoners worden indien nodig ondersteund bij het verkrijgen van somatische zorg (plannen 
consultaties, transport naar onderzoeken, …). 

AV 

Financiële overwegingen zijn nooit de reden om onderzoeken of consulten te weigeren. 
Als dit wel het geval is omwille van een beslissing van de bewindvoerder, onderneemt het PVT 
stappen om de bewoner te ondersteunen (gesprekken met de bewindvoerder, alternatieve 
financiering, sociale dienst, inschakeling OCMW, …). 

AV 

 
 

4.4 MEDICATIE 
 

4.4.1 Medicatieschema 
 

Medicatie werd tijdens het inspectiebezoek enkel gecontroleerd op de Wissel.  

Het medicatiebeleid werd neergeschreven in procedures voor het gehele PVT. 
Onderstaande opmerkingen (NC, TK) weergegeven in dit verslag dienen aangepast te worden in 
deze procedure. 

AV 

Op alle 3 de locaties werden vaste verpleegkundigen aangeduid, die instaan voor alles wat met 
medicatie, opvolging onderzoeken en medische zorgen te maken heeft. 

SP 

Medicatieschema’s maken deel uit van het papieren dossier. 
Er werden 5 medicatieschema’s gecontroleerd. 

AV 

Alle gecontroleerde medicatieschema’s zijn gevalideerd door de arts. AV 

De medicatieschema’s worden driewekelijks tot maandelijks gevalideerd door de arts op papier. 
Elke tussentijdse wijziging en/of aanvulling wordt door de verpleegkundige genoteerd op het 
medicatieschema. Deze wijziging wordt niet steeds apart gevalideerd. 2/5 gecontroleerde 
medicatieschema’s waren zo niet volledig gevalideerd door de arts 

NC 

Op alle gecontroleerde medicatieschema’s was alle medicatie na toediening afgetekend per 
toedieningsmoment. 

AV 

De voorgeschreven medicatie werd gecontroleerd op de naam, de vorm, de sterkte, de dosis en de 
frequentie. 
Er werden 5 medicatieorders nagekeken. 
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De gecontroleerde voorgeschreven medicatie is volledig. AV 

De voorgeschreven ‘zo nodig’- medicatie werd gecontroleerd op de vorm, de dosis per toediening, 
minimum aantal uren tussen twee toedieningen, de maximale dosis per 24u en de indicatie. 
In totaal werden er 5 “zo nodig”-medicatieorders gecontroleerd. 

 

Alle gecontroleerde voorgeschreven ‘zo nodig’-medicatie was volledig. AV 

Er werden geen medicatieschema’s gecontroleerd op de reden waarom medicatie niet toegediend 
werd. 
Er werden geen medicatieschema’s nagekeken op start- en stopdatum van antibiotica (er waren 
op dat moment in de gecontroleerde leefgroep geen bewoners die antibiotica voorgeschreven 
hadden). 

AV 

 
 

4.4.2 Bewaring van medicatie 
 

De medicatie wordt afgesloten bewaard voor onbevoegden. AV 

Bij het klaarzetten van medicatie wordt gebruik gemaakt van medicatiepotjes. Deze bevatten de 
naam, voornaam en de geboortedatum van de bewoner. 

AV 

Van alle gecontroleerde medicatie in de voorraad (waarvan de vervaldatum aanwezig was) was de 
vervaldatum niet overschreden. 

AV 

De vervaldata en de identificatie van de medicatie is niet steeds controleerbaar tot net voor 
toediening. 
− Er werden verschillende losse pillen (medicatie uit de blister) aangetroffen in de Wissel. 

TK 

De temperatuur van de koelkast voor bewaring van medicatie wordt dagelijks opgevolgd. AV 

Bij afwijkende temperaturen worden acties ondernomen i.v.m. de medicatie (check met apotheker 
over wat mag behouden blijven en wat niet) en om de temperatuur te normaliseren. 

AV 

Medicatie in de koelkast wordt niet samen bewaard met etenswaren. AV 

Op alle gecontroleerde geopende vloeistoffen stond de datum van opening vermeld. AV 
 
 

4.4.3 Toediening van medicatie 
 

Medicatie wordt klaargezet voor de komende week. AV 

Medicatie wordt steeds klaargezet door een verpleegkundige. AV 

Medicatie wordt meestal toegediend door een zorgkundige van de afdelingen zelf. 
Er is overdag steeds minimum één verpleegkundige aanwezig op elke unit waardoor indien nodig 
steeds verpleegkundig toezicht en assistentie mogelijk is. 

AV 

Het PVT (De Wissel)  beschikt niet over een medicatiepletter. AV 

Er werd geen vooraf opgetrokken medicatie teruggevonden. AV 
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4.5  SUÏCIDEPREVENTIE 
 
 

Er is geen / onvoldoende aandacht voor vorming inzake suïcidepreventie: 
− Geen enkel personeelslid is opgeleid rond suïcide 

(alertheid detectie, aanpak verhoogd toezicht, afname screeningsinstrument). 
De gesprekspartners geven aan dit eveneens een belangrijk thema te vinden, maar stellen de 
afgelopen jaren voorkeur te hebben gegeven aan een implementatie (via intensieve vorming) van 
de herstelgerichte visie. 

TK 

Er is geen/onvoldoende aandacht voor suïcidepreventie binnen het PVT: 
− Suïciderisico is geen vast item bij de intake (voorgeschiedenis, verhoogd risico, pogingen). 
− Er worden geen screenings gedaan bij PVT-bewoners waarvan gekend is dat zij een 

depressieve en suïcidale achtergrond hebben. 
− Er zijn geen richtlijnen en/of afspraken omtrent het thema suïcide (preventie, verhoogd 

toezicht, opvang na poging, …) 

TK 

De psychiater stelt tijdens het gesprek dat suïcide geen vast item is tijdens het 
kennismakingsgesprek. Depressieve klachten, periodes en gedachten komen steeds aan bod, 
indien de voorgeschiedenis daar aanleiding toe geeft en is uiteraard sterk individueel afhankelijk. 
We bevelen aan om dergelijke thema’s als duidelijk apart item (en checkpunt) aan te geven en te 
beschrijven in de verslaggeving. Indien dit thema niet van toepassing is voor een bepaalde 
bewoner, kan dit ook zo weergegeven worden in het verslag. 

 
Uit het gesprek met de medewerkers en de voorbeelden die zij aanhalen, blijkt dat dergelijke 
thema’s gedurende de gehele begeleiding deel uitmaken van de observatie-focus van de 
begeleiders en dit voor alle bewoners. Veranderingen in gedrag worden opgemerkt en 
doorgegeven aan de psychiater en andere begeleiders. Verschillende voorbeelden staven deze 
stelling. We bevelen aan deze alertheid en aanpak ook steeds duidelijk in de dossiers weer te 
geven. 

Aanb 
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5 BETROKKENHEID BEWONER / FAMILIE 

5.1 INFORMATIEVERSTREKKING AAN BEWONER 
 

Het PVT beschikt over een bewonersbrochure. Per gebouw (Wissel, Wende, Waaier) zijn 
afdelingsbrochures opgemaakt. 

AV 

In de bewonersbrochure wordt melding gemaakt van de bestaande inspraakorganen binnen het 
PVT. 
De afdelingsraad, de bewonersraad en de vrijetijdsraad worden beschreven binnen de 
afdelingsbrochures. 

AV 

De vertegenwoordiging in het beheersorgaan staat niet vermeld in de bewonersbrochure of het 
huishoudelijk reglement. 
De bewoners worden enkel mondeling in kennis gesteld over een vertegenwoordiging in het 
beheersorgaan. 
De laatste jaren is sterk ingezet om de participatie en inspraak van de bewoners te verhogen. Er 
werden inspanningen geleverd om op een persoonlijke manier de bewoners warm te maken om 
deel te nemen aan één of andere vorm van overleg binnen het PVT. De vertegenwoordigers van de 
bewoners doen vaak mee aan de activiteiten georganiseerd voor de bewoners en de trajecten die 
gelopen worden met de bewoners en de medewerkers, op deze manier is men erin geslaagd de 
participatie van de bewoners te verhogen en te borgen. 

TK 
 
 
 

SP 

Bewoners hebben weet van een loper. AV 

Bewoners weten wanneer het personeel de loper kan gebruiken. AV 

Het gebruik van de loper staat niet vermeld in de onthaalbrochure of het huishoudelijk reglement. TK 
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5.2 EMPOWERMENT BEWONER 
 

 
Het PVT heeft heel wat aandacht voor het betrekken van de bewoners en de familie. 
− Het PVT zet sterk in op vormingen (voor alle medewerkers) rond herstelgerichte zorg en het 

werken met persoonlijkheidsprofielen om aan deze visie concreet vorm te geven. 
Centraal binnen de herstelgericht zorg staan de kansen en de keuzes van de bewoners zelf. 
In deze visie en methodiek worden ook coaches en docenten opgeleid om de implementatie 
binnen het PVT verder te ondersteunen. De titel van coach werd behaald door een aantal 
medewerkers van het PVT. 

− De medewerkers van de hersteldenktank maken ook een plan om de visie van herstelgerichte 
zorg op elke afdeling te borgen (terugkomdagen, organiseren van jaarlijkse herstelweek, het 
opvolgen van het implementeren van de visie op elke afdeling, …). 

− 1 woonbegeleider volgt de vierjarige opleiding tot contextuele hulpverlening met het 
engagement om het werken met familie binnen het PVT in de toekomst verder te 
ondersteunen. 

− Het PVT beschikt over een leesgroep waar ook de psychiater aan deelneemt. Zo worden 
bepaalde artikels, boeken (of bepaalde hoofdstukken) geselecteerd, gelezen en achteraf 
bediscussieerd in groep. De geselecteerde artikels staan allemaal in het teken van 
empowerment van de bewoner en de herstelgerichte zorg. 

− Binnen het PVT kregen enkele bewoners (10-tal) de kans om een opleiding tot 
ervaringsdeskundige te volgen. 

Op regelmatige basis wordt gekozen voor het geven van de Training Cliëntenparticipatie door de 
ervaringsdeskundigen bijgestaan door eigen bewoners. Dit om de gevoeligheid van medewerkers 
voor het ‘perspectief van de bewoner’ te vergroten. 

 
SP 

Er worden in het PVT bewonersvergaderingen georganiseerd waarop onderstaande aspecten aan 
bod komen: 
− inrichting kamer, keuze menu, … 
− invulling vrije tijd, dagindeling 
− bezoek 

AV 

Er is een vertegenwoordiger van bewoners. AV 

De vertegenwoordiger is gekend door de bewoners (wordt mondeling meegedeeld en de 
vertegenwoordigers nemen deel aan verschillende activiteiten binnen het PVT). 
Op deze manier zijn de vertegenwoordigers ook bereikbaar voor de bewoners en zijn er contacten 
mogelijk. 
De ‘formele’ bereikbaarheid is onvoldoende geregeld. 
De ‘formele’contactgegevens worden niet medegedeeld aan de bewoners/familie. 

AV 
 
 
 

TK 

De vertegenwoordiger van de bewoners zetelt in de beheersorganen van het PVT. AV 

De aanwezigheid van bewoners(vertegenwoordiger) op de vergaderingen blijkt uit verslagen. AV 

Er wordt een verslag opgemaakt van dit overleg. AV 

Om de participatiegraad van bewoners te verhogen, heeft het PVT inspraakmomenten 
georganiseerd op elk niveau van de werking. 
− Individueel wordt de bewoner bevraagd in het kader van zijn/haar bespreking op het MBO 

(multidisciplinair bewonersoverleg). 
− Op niveau van de woningen in Wissel wordt maandelijks met de groep samengezeten en 

wordt er samen gezocht naar antwoorden op vragen m.b.t. het dagelijkse leven in het huis. Op 
Waaier en Wende werkt men met tweemaandelijks terugkomende afdelingsraden waarop 
bewoners hun mening kunnen geven over verschillende aspecten van hun leven. 

AV 
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− Dit zoeken naar hoe te participeren gebeurt ook op PVT-niveau via een PVT-bewonersraad die 
vier keer per jaar plaats vindt. Bewoners van elke afdeling zijn hierop uitgenodigd. 

− In het bestuurscomité PVT zetelen een aantal bewoners, de algemeen directeur PC, de 
administratief directeur PC, de psychiater PVT en de directeur PVT. Dit overleg vindt 3 keer 
per jaar plaats. 

 

Er worden verslagen opgemaakt van het bestuurscomité. 
Deze verslagen worden enkel naar de leden gestuurd. 
Bewoners kunnen de verslagen van het bestuurscomité niet nalezen. 
Er bestaat wel een systeem dat de belangrijkste afspraken en besprekingen van het 
bestuurscomité ook vermeld worden op de bewonersraden, zodat alle bewoners via deze weg ook 
geïnformeerd worden over het bestuurscomité. 

AV 
TK 

 
AV 

Begeleidingsplannen worden met de bewoner besproken. AV 

Bewoners hebben inspraak/keuzemogelijkheden op het vlak van het dagelijks leven. 
− inrichting kamer, keuze kledij , menu 
− invulling vrije tijd, dagindeling 
− bezoek (uren, weggaan met bezoek, bezoek op kamer mogelijk, cafetaria, …) 

AV 

Bewoners kunnen hun eigen kamer afsluiten. 
Bepaalde doelgroepen (o.a. diep mentale handicap) kunnen hun eigen kamer niet afsluiten. 

AV 

Er wordt niet binnengegaan in kamers zonder toestemming van de bewoner in kwestie. Er wordt 
steeds geklopt voor het binnengaan in een individuele kamer. 

AV 

Er staat niet in de onthaalbrochure / huishoudelijk reglement dat relaties verboden zijn. AV 

Bewoners hebben de mogelijkheid een relatie aan te gaan met medebewoners of anderen. AV 

Een relatie wordt gerespecteerd en gefaciliteerd vanuit de begeleiding (samen weggaan of tijd 
mogen doorbrengen, …). 

AV 

Er zijn in het PVT geen veralgemeende maatregelen (voor iedere bewoner / voor de meeste 
bewoners) die ingaan tegen het zelfbeschikkingsrecht. 
− Maatregelen die ingaan tegen het zelfbeschikkingsrecht worden steeds individueel 

gemotiveerd in het dossier. 
− Er wordt respectvol omgegaan met de bewoners (binnengaan op kamer na kloppen en 

toestemming, niet betuttelend…) 
− Bewoners worden niet geïsoleerd als strafmaatregel. 

AV 

 
 

5.3 KLACHTEN 
 

Het PVT beschikt over een interne klachtenprocedure. AV 

Het PVT beschikt over een externe klachtenprocedure. AV 

De interne ombudspersoon heeft geen neutrale positie (een directiefunctie). 
De interne klachtenprocedure duidt geen echte interne ombudspersoon aan. Iedereen kan 
klachten/ontevredenheden afhandelen. De flow-chart bij de interne procedure, stelt dat klachten 
door een bevoegd persoon moeten gebeuren. Wie deze bevoegde persoon is wordt nergens 
verder omschreven. De bevoegde persoon kan volgens de flow chart ook de algemeen directeur 
zijn. 

TK 

Het is niet duidelijk of klachten zonder toestemming van de bewoner aan de directie gemeld / 
doorgegeven worden. Volgens de neergeschreven interne klachtenprocedure/flowchart is dit een 

TK 
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reëel knelpunt.  

Er worden onvoldoende inspanningen geleverd om de patiënten te informeren over de patiënten- 
rechten en ombudsfunctie en om een laagdrempelige toegang tot de ombudspersoon te 
bevorderen: 
− De laatste informatiesessie over patiëntenrechten en ombudsfunctie dateert van 5 jaar 

geleden, wat betekent dat een aanzienlijk deel van de patiënten (en medewerkers) dergelijke 
infosessie nog niet heeft gekregen; 

− De onthaalmap bevat geen folder van de externe ombudspersoon 
− Er zijn geen folders van de externe ombudspersoon beschikbaar 
− De externe ombudspersoon bezoekt het PVT niet (bv. ook niet maandelijks). De externe 

ombudspersoon zetelt enkel in het PZ en komt niet naar de PVT-gebouwen. 
− De bewoners kennen de ombudspersoon niet. 

TK 
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5.4 VERMOGENSBEHEER 
 

Tabel: 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 93 

Familie 28 

PVT 0 

OCMW 2 

andere, nl. zelf, familie, … 19 
 
 

19 bewoners staan zelf in voor het beheer van hun geld. AV 

Alle bewoners (met onvoldoende middelen om de PVT-factuur te betalen) kunnen beschikken over 
het vastgelegde minimale maandelijkse zakgeld (zijnde € 184.96 dd. 1/12/2012). 

AV 

Vermogensbeheer van een bewoner gebeurt niet door het PVT. AV 

Het vrij gebruik van zakgeld is niet aan banden gelegd (bv. gespreid krijgen van zakgeld) door het 
PVT zonder indicatie en motivatie in het dossier. 

AV 

Het minimumzakgeld van de bewoner wordt niet gebruikt voor: 
− aankoop, was, onderhoud en herstelling van kleding, schoenen, bril en prothesen; 
− de kosten betreffende het persoonlijk financieel aandeel in de zorg; 
− behandeling en medicatie; 
− incontinentiemateriaal of ander zorgmateriaal; 
− de franchise van de familiale verzekering en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering; 
− de vergoeding van de voorlopige bewindvoering. 

AV 

Als de bewoner omwille van een beslissing van de bewindvoerder zijn minimumzakgeld niet krijgt, 
onderneemt het PVT stappen om de bewoner te ondersteunen (gesprekken met de 
bewindvoerder, alternatieve financiering). 

AV 

 
 

5.5 INZAGERECHT IN DOSSIER 
 

Er is indirect inzagerecht in het dossier (behoudens de uitzonderingen die wettelijk bepaald zijn). 
In 2014 waren er geen aanvragen voor indirecte inzage in het dossier. 

AV 

Het recht op indirecte inzage in het dossier wordt vermeld in het huishoudelijk reglement. AV 

Er is direct inzagerecht in het dossier (behoudens de uitzonderingen die wettelijk bepaald zijn). In 
2014 waren er geen aanvragen voor directe inzage in het dossier. 

AV 

Het recht op directe inzage in het dossier wordt vermeld in het huishoudelijk reglement. AV 

Niettegenstaande er een vermelding is in het huishoudelijk reglement omtrent de mogelijkheid om 
het dossier in te kijken, kan de omschrijving nog duidelijker het recht van de bewoner op deze 
inzage beschrijven. 

Aanb 
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6 COMMUNICATIE TUSSEN DE ZORGVERSTREKKERS 

6.1 DOSSIER 
 

Er werden 5 bewonersdossiers ingekeken (op Wissel), waarvan: 
− 1 recent opnamedossier (tot 1 jaar) 
− 4 dossiers met een langere opnameduur ( > 5 jaar). 
Er werd 1 dossier ingekeken op Waaier. 
Daarnaast werd ook 1 dossier ingekeken van patiënten met een (her)opname in PZ. 

 
Volgende aspecten met betrekking tot onthaal, behandeling, continuïteit van zorg werden 
bekeken in de dossiers: 
− Ontslag als duidelijk item tijdens de evaluaties. 
− Aspecten van werken aan zelfredzaamheid. 
− Aanwezigheid psychiater bij intake. 
− Verslagen van patiëntenbesprekingen en de tussentijdse evaluaties. 
− Medicatieschema’s. 
− De minimale aspecten om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren en een volledig 

dossier te hebben (identificatiegegevens, anamnese, contactgegevens, probleemgebieden in 
de levensdomeinen, doelstellingen, observaties van alle disciplines, …). 

 
Dossier-specifieke aspecten worden hieronder beschreven. Inhoudelijke aspecten met betrekking 
tot de zorg / begeleiding worden in het verslag beschreven onder de titels / zorgaspect waarop het 
item betrekking heeft. 

AV 

Men maakt gebruik van een combinatie van elektronische/papieren dossiers. AV 

Volgende gegevens worden elektronisch bewaard: observaties, begeleidingsplannen, 
doelstellingen, anamnese. 

AV 

Volgende gegevens worden op papier bewaard: medicatieschema’s. AV 

Het dossier wordt bewaard in de verpleegpost en/of bureaus van de medewerkers. AV 

Het dossier wordt veilig bewaard, afgesloten voor onbevoegden. AV 

Er is voor elke bewoner een dossier. AV 

Het dossier is multidisciplinair. AV 

De notities in het bewonersdossier zijn toegankelijk voor alle zorgverleners. AV 

Huisartsen noteren hun follow-up in het dossier. SP 

In alle gecontroleerde dossiers waren de identificatiegegevens aanwezig (naam, geboortedatum, 
datum van opname, gegevens van contactpersonen). 

AV 

In alle gecontroleerde dossiers werden alle noodzakelijke anamnesegegevens teruggevonden 
(gegevens over de fysieke toestand, de psychologische toestand en over het sociaal en dagelijks 
functioneren). 

AV 

In alle gecontroleerde dossiers werden de probleemgebieden binnen de verschillende 
levensdomeinen beschreven in het dossier. 

AV 

In alle gecontroleerde dossiers waren er therapeutische doelstellingen genoteerd (onder de vorm 
van een  behandelplan of een persoonlijkheidsprofiel) . 
In de dossiers die al werken volgens de persoonlijkheidsprofielen werden de doelstellingen 
duidelijker gekoppeld aan de acties. 

AV 
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6.2 OVERLEG 
 

Er is een bespreking van bewoners in team. 
De bespreking vindt naargelang de afdeling wekelijks, tweewekelijks of maandelijks   plaats.  
Naargelang de afdeling en de frequentie van vergaderen worden een kleiner of groter gedeelte van de 
bewoners besproken. De bedoeling is sowieso om voor iedere bewoner jaarlijks een grondige 
multidisciplinaire bespreking te houden. 

 
Hierbij zijn aanwezig: psychiater, begeleiding, afdelingsverantwoordelijke, psychologe, 
maatschappelijk werker. 

AV 

Tussentijdse evaluaties werden gecontroleerd in 5 dossiers van bewoners.  

In alle gecontroleerde dossiers werden tussentijdse evaluaties teruggevonden. AV 

In 1 dossier werden onvoldoende tussentijdse evaluaties teruggevonden: 
− In 1 dossier (van de 5 dossiers waarbij van toepassing) was er niet steeds een jaarlijkse 

patiëntenbespreking na het eerste jaar. In het betreffende dossier dateerde de laatste 
jaarlijkse bespreking van 14/02/2014. 

TK 

De psychiater is steeds aanwezig op de bespreking van de bewoners. AV 

In alle gecontroleerde dossiers waren regelmatige observaties van alle betrokken zorgverleners 
genoteerd. 

AV 
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7 PERSONEEL 
De actuele personeelslijst en de effectief uitgevoerde uurroosters van oktober 2015 werden opgevraagd en 
ingekeken samen met de coördinator. 

 
Tabel totaal aantal personeel: 

 
personeel (VTE) PVT De Landhuizen 

Bachelor en master 
Gegradueerde / A2 (verpleegkundigen en opvoeders ) 48,34 

Zorgkundigen 5,61 

Totaal (inclusief de coördinator, logistiek en ander 
zorgondersteunend personeel) 74,25 

 
 

7.1 PERMANENTIE PERSONEEL 
 

Er is te allen tijde iemand aanwezig om toezicht te houden, m.a.w. er is minstens 1 persoon per 60 
bewoners om toezicht te houden. 

AV 

De nachtwacht is niet inslapend. AV 

Het PVT stelt zelf een meer uitgebreide minimumpermanentie voorop per gebouw (en per 
leefgroep): 

 
Tijdens de weekdagen: 
Voor Waaier: 2 vroegdiensten, 2 dagdiensten, 2 late diensten. Voor Wende 6 vroegdiensten, 1 
dagdienst, 4 late diensten. Voor Wissel 2 vroegdiensten, 1 dagdienst, 2 late diensten. 
Tijdens de weekenddagen: 
Voor Waaier 2 vroegdiensten, 1 dagdienst en 2 late diensten. Voor Wende 5 vroegdiensten, 4 late 
diensten. Voor Wissel 2 vroeg diensten en 2 late diensten. 

AV 

Er kan steeds assistentie verleend worden door een verpleegkundige bij medicatietoediening. AV 
 

7.2 AANTAL PERSONEEL 
 

Er zijn 12,5 VTE personeelsleden per 30 PVT-bewoners vereist. 
Voor 142 bewoners, geregistreerd op het moment van de inspectie, dient dit PVT te beschikken 
over 59,1 VTE personeelsleden. 

 
Het PVT beschikt over 74,25 VTE personeelsleden (inclusief de coördinator). 

 

Het PVT heeft voldoende VTE personeelsleden ter beschikking. AV 

Het PVT dient te beschikken over een arts-specialist in de neuro-psychiatrie of een arts-specialist in 
de psychiatrie. Per 120 bewoners dient deze 24uur / week (= 1 VTE) beschikbaar te zijn. 

 
Voor 142 bewoners, geregistreerd op het moment van de inspectie, dient de neuropsychiater / 
psychiater  28,5 uur / week  beschikbaar te zijn voor het PVT. 

 

Het PVT beschikt over 2 psychiaters. 
De ene arts werkt 10 uren per week voor het PVT, de andere 20 uren per week voor het PVT en 

AV 
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zijn dus voldoende beschikbaar in verhouding tot het aantal bewoners.  

Het PVT dient te beschikken over een coördinator die minstens 0.5 VTE voor het PVT werkt.  

Het PVT beschikt over een coördinator die 0,5 VTE voor het PVT werkt. 
De directeur PVT is eveneens directeur beschut wonen (0,5 VTE). 

AV 

Per 30 psychiatrische zorgbehoevenden dient er een hoofdverpleegkundige te worden aangesteld.  

Voor 142 bewoners, geregistreerd op moment van de inspectie, dient het PVT te beschikken over 
4 hoofdverpleegkundigen. 

 

Het PVT beschikt over 6 personeelsleden die de coördinatie en de dagdagelijkse 
verantwoordelijkheid van de begeleiding en verzorging op zich nemen. Het PVT heeft 3 
hoofdverantwoordelijken en 3 adjunct verantwoordelijken. Deze zijn per paar verdeeld over de 3 
gebouwen. 

AV 

Vanaf 15 bewoners met een statuut mentale handicap is er een orthopedagoog vereist die minstens 
0.5 VTE werkt. 

 

Het PVT heeft vier orthopedagogen die samen voor 2,84 VTE werken in de functie van 
orthopedagoog. 
Daarnaast hebben verschillende personeelsleden in de functie van woonbegeleider een diploma 
“gegradueerde in de orthopedagogie”. 

AV 

 
 

7.3 KWALIFICATIE PERSONEEL 
 

Per 12,5 VTE personeelsleden zijn er maximum 5 VTE zorgkundigen. 
Per 12,5 VTE personeelsleden zijn er minstens 7,5 VTE personeelsleden die een kwalificatie hebben 
van: 
− opvoeder, 
− maatschappelijk werker, 
− master in het sociaal werk, 
− bachelor in de orthopedagogie, 
− orthopedagoog, 
− ergotherapeut, 
− psycholoog, 
− kinesitherapeut of 
− verpleegkundige, bij voorkeur psychiatrisch verpleegkundige. 

 

Het PVT dient minimaal te beschikken over 59,1 VTE personeelsleden AV 

Men dient dus te beschikken over: 
− maximaal 23,64 VTE zorgkundigen 
− minimaal 35,46 VTE personeel met bovenstaande kwalificatie 

 

Men beschikt over: 
− 5,61 VTE zorgkundigen 
− 48,34VTE personeelsleden met bovenstaande kwalificaties. 
− 74,25 VTE is het totaal aan personeel werkzaam binnen het PVT (opvoeders, (adjunct)- 

hoofdverantwoordelijke, coördinator, centrale activator, verpleegkundigen, 
hulpverpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, logistiek assistenten, 
maatschappelijk werkers, orthopedagogen, verpleegassistenten, woonbegeleiding, 
ervaringsdeskundige, zorginhoudelijk coördinator) 

AV 
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Per 30 bewoners dienen er 4 personeelsleden (van de bovenstaande gekwalificeerde personeels- 
leden) minimaal een bacheloropleiding (of vroegere graduaatsopleiding, gelijkgesteld aan een 
bacheloropleiding) te hebben. 

 
Voor 142 bewoners dient het PVT dus 18,93 personeelsleden te hebben met minimaal een 
bacheloropleiding. 

 

Het PVT beschikt over 40 personeelsleden met minimaal een bacheloropleiding en voldoet aan de 
eis. 

AV 

De nachtpermanentie wordt niet steeds waargenomen door een gekwalificeerd personeelslid. 
De nachtpermanentie wordt ook door zorgkundigen waargenomen, evenwel steeds gebufferd 
door de verpleegkundige loopwaak vanuit het PZ 

TK 

 

7.4 TAKEN VOLGENS FUNCTIE 
 

Coördinator 
 

De brief van de Raad van Bestuur van 12/06/2013 vermeldt de aanstelling van mevrouw Geentjes 
als directeur voor PVT De Landhuizen en Beschut Wonen De Sprong. 
Het addendum aan het bestaande arbeidscontract maakt enkel melding van de directeursfunctie 
binnen Beschut Wonen. 
Het arbeidscontract (of desgevallend het addendum) dient duidelijk te vermelden dat de 
coördinator tewerkgesteld is in het PVT. 

AV 

TK 

De coördinator cumuleert deze functie niet met de functie van hoofdverpleegkundige. AV 

Er is een functieomschrijving voor de functie van coördinator. AV 

In de functieomschrijving is de aansturing van het PVT opgenomen in de taken. AV 
 

Psychiater 
 

In het contract met de psychiater staat de tewerkstelling in het PVT vermeld. AV 

Het takenpakket van de psychiater is uitgeschreven. AV 

De taak van de psychiater omvat de coördinatie van het PVT: 
− De psychiater volgt de somatische en psychiatrische toestand van de bewoner op. 
− De psychiater is betrokken bij de intake. 
− De psychiater woont de bespreking van begeleidingsplannen bij. 
− De psychiater is ter beschikking van bewoners (mogelijkheid tot consulteren). 
− De psychiater doet familiegesprekken. 

AV 

 

Hoofdverpleegkundige 
 

 
Er is een functieomschrijving voor de functie van hoofdverpleegkundige (hier 
hoofdverantwoordelijke). 

AV 
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8 INFRASTRUCTUUR 

8.1 LIGGING EN CAPACITEIT 
 
 
 

Het PVT ligt op de campus van een psychiatrisch centrum. 
Het PVT is gelegen op het grote domein van PC Bethanië. De PVT-site heeft een eigen ingang (en 
een ander adres dan PC Bethanië). 
Het PVT bestaat uit 3 units (Waaier, Wende en wissel). Wissel is gehuisvest in een nieuwbouw 
(2009). Hierbij werd gekozen voor kleine woongroepen en individuele studio’s. 
Wende en Waaier hebben een ouder gebouw ter beschikking (één gebouw is het vroegere 
algemene ziekenhuis van Zoersel). Het gebouw ‘Waaier’ is PVT geworden in 1990. 
Er zijn plannen om deze 2 oudere gebouwen te vervangen door nieuwbouw. 

 
De indeling van de gebouwen en de infrastructuur voldoen niet aan de huidige woonstandaarden 
(privacyproblemen, indelingsproblemen zoals aan elkaar gelinkte kamers waardoor de eerste 
kamer doorlopen moet worden vooraleer aan de andere kamer te komen, slaapzalen, oude 
sanitaire cellen, kleine kamers). Niettegenstaande de vele infrastructuurproblemen beschikt men 
over alle vereiste ruimtes en wordt werk gemaakt van de aankleding en gezelligheid, er werden 
tussenschotten geplaatst in de slaapzalen, valse muren, …. De units beschikken over alle 
technische middelen, noodzakelijk voor de doelgroepen (o.a. tilliften, bedbad, hooglaagbad, …) 

AV 
 
 
 
 
 
 
 
 

TK 

De lokale woon- en leefkern van het dorp is gemakkelijk bereikbaar voor de bewoners. AV 
 
 
 

8.2 GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES 
 

Door middel van een rondgang in het bijzijn van de directie werd de infrastructuur van het gebouw en de 
uitrusting gecontroleerd. 
De gemeenschappelijke ruimtes, liften, gangen, tuin en terras werden gecontroleerd. 

 
De gebouwen van het PVT zijn voldoende licht en luchtig. AV 

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

Het PVT beschikt over alle vereiste gemeenschappelijke ruimtes: 
− eetkamer, 
− zitkamer, 
− een ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en bezigheidstherapie 
− een ruimte voor individuele hulp en begeleiding. 

AV 

De eetkamer, de zitkamer en de activiteitenruimte zijn voldoende ruim zodat alle bewoners van de 
afdeling er gelijktijdig gebruik van kunnen maken. 

AV 

De zitkamers zijn gescheiden van de eetkamers. AV 

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. 

AV 

De gemeenschappelijke ruimtes laten voldoende zicht toe op de ruime omgeving van het tehuis. AV 

Het PVT heeft een huiselijke sfeer. AV 
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De nieuwbouw infrastructuur is voorzien op indeling in kleinere leefgroepen. SP 

Het PVT beschikt over een tuin en/of terras. AV 

Het terras en de tuin zijn afgeschermd van inkijk en garanderen de privacy van de bewoners. AV 

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

Het PVT beschikt over overdekte rokersfaciliteiten buiten. AV 
 
 

8.3 KAMERS 
 

Alle 3 de gebouwen werden bezocht (in Wissel en Waaier werden de meeste kamers bezocht, Wende werd 
kort bezichtigd). Er werden in totaal 10 kamers gecontroleerd. 
− 4 eenpersoonskamers (waarvan één in een huis voor 6 PVT- bewoners) 
− 1 studio met 4 eenpersoonskamers 
− 1 driepersoonskamer 

 
 

Het maximaal toegestaan aantal bedden per kamer (2) wordt overschreden. Het PVT beschikt over 
1 slaapzaal van 3 personen. 
Het PVT beschikt over 9 tweepersoonskamers. 

NC 
 

AV 

De gecontroleerde tweepersoonskamers garanderen voldoende privacy. 
De privacy wordt geregeld doordat kasten als tussenschotten zijn opgesteld tussen de bedden. 
Op één gecontroleerde slaapzaal staan de 3 lavabo’s aan één kant van de slaapzaal, wat tevens ook 
behoort tot het stukje ‘kamer’ van één van de bewoners. Deze lavabo’s worden enkel gebruikt 
voor het tandenpoetsen. Deze slaapzaal behoort ook toe aan de doelgroep diep mentale handicap 
met psychiatrische stoornis. Deze doelgroep (ontwikkelingsniveau van een 2-jarige) heeft nood 
aan gezelschap waardoor het ‘samen’ slapen en de aanwezigheid van de anderen kalmerend 
werken. 

AV 

Alle gecontroleerde kamers voldoen aan de vereiste oppervlakte van 8 m² voor een 
eenpersoonskamer en/of 12 m² voor een tweepersoonskamer. 

AV 

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

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

Niet alle gecontroleerde kamers aan de zonnekant beschikken over zonnewering of airco. TK 

Alle gecontroleerde kamers beschikken over verduistering. AV 

De gecontroleerde kamers (o.a. de slaapzaal) van de doelgroep diep mentale handicap zijn niet 
uitgerust met een oproepsysteem. 
De doelgroep diep mentale handicap begrijpt en gebruikt het systeem van elektronische oproep 
niet. 
We bevelen aan om zoveel mogelijk alternatieven uit te proberen en te omschrijven in het dossier 
(o.a. alternatieve bellen, frequenter toezicht, auditief alarm, alarmen bij uit bed komen, …). 

AV 
 
 
 

Aanb 

Alle gecontroleerde sanitaire lokalen van de bewonersruimtes zijn uitgerust met veiligheidssloten 
die door het personeel van buitenaf bediend kunnen worden. 

AV 

Een bewoonster met statuut mentale handicap (ontwikkelingsniveau 2-jarige) slaapt elke nacht in 
een verpleegdeken (= slaapzak waarvan de onderkant vastgemaakt is aan de matras. Dit belet de 
bewoonster uit bed te komen). Deze slaapzak met 2 armsgaten is voorzien van een rits aan de 

AV 
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8.4 SANITAIR 
 

Nagenoeg alle bewoners beschikken over een lavabo op de kamer. AV 

Van alle gecontroleerde bewonerskamers, beschikte 1 bewoner niet over een lavabo op de kamer 
(op Waaier, doelgroep diep mentale handicap). 

 
Er zijn afbraakplannen voor deze verouderde infrastructuur. 

NC 
 
 

AV 

Het PVT beschikt over voldoende toiletten. 
Op Waaier wordt voor sommige diep mentaal gehandicapten gebruik gemaakt van extra 
toiletstoelen. Men heeft er 7 toiletten voor 29 bewoners. 

AV 

Bij de toiletten zijn er lavabo’s die een doeltreffende handhygiëne toelaten. AV 

Het PVT beschikt over voldoende baden voor Wissel en Waaier. AV 

In unit Wende zijn er onvoldoende baden. Men beschikt over 6 badkamers voor 53 bewoners. De 
norm vereist 1 bad per 6 bewoners. 

NC 

Alle sanitaire lokalen zijn uitgerust met een oproepsysteem. AV 

De sanitaire blokken op Waaier 1 zijn niet uitgerust met een oproepsysteem. 
De doelgroep diep mentale handicap begrijpt en gebruikt het systeem van elektronische oproep 
niet. Het wassen van de bewoners gebeurt steeds samen met een begeleider. 

AV 

De deuren van de sanitaire lokalen op Wissel zijn uitgerust met veiligheidssloten die door het 
personeel van buitenaf bediend kunnen worden. 

AV 

De deuren van de sanitaire ruimtes op Wissel draaien naar buiten toe en kunnen zo niet 
geblokkeerd worden door de bewoners. 

AV 

Er is een apart toilet voor bezoekers en voor het personeel. AV 

Het PVT beschikt over een aangepast bad (hoog-laagbad / bedbad…). AV 

voorkant. Deze rits wordt extra beveiligd door een slot en kan door de dame zelf niet losgemaakt 
worden. Zonder deze slaapzak doolt deze dame tijdens de nacht en is zij storend voor de andere 
bewoners (maakt hen wakker). Volgens de gesprekspartners is er geen weerstand van de 
bewoonster rond het toepassen van deze techniek en geeft dit de dame in kwestie een zekere 
rust. Er zijn geen andere bewoners bij wie gebruik gemaakt wordt van een verpleegdeken. 
We bevelen aan om steeds de minst ingrijpende (vrijheidsbeperkende-) technieken uit te 
proberen, zoals het gebruik van een verzwaringsdeken, een ballendeken, …Alle gebruikte 
alternatieven en hun uitwerking moeten geëvalueerd en neergeschreven worden in het dossier. 

Aanb 
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8.5 AFZONDERINGSKAMER 
 
 

 
Het PVT beschikt over een afzonderingskamer. 
Waaier 1 maakt gebruik van deze afzonderingskamer. Deze kamer wordt beschouwd als een 
prikkelarme kamer en de afzondering wordt beschouwd als een time-out. 
Deze kamer wordt enkel en alleen gebruikt voor 1 diep mentaal gehandicapte dame, waarvoor 
elke andere aanpak (ook medicamenteus) niet helpt. Deze persoon, met extreme reacties op elke 
vorm van prikkels, verblijft 1 à 2 maal daags in deze kamer. 
Uit gesprek blijkt dat alternatieven (medicamenteus, andere aanpak/begeleiding van deze  
persoon, …) al verscheidene malen besproken werden met de psychiater en uitgeprobeerd werden 
maar geen resultaten opleverden. 
Deze time-outs duren gemiddeld 20 à 30 minuten. Uit gesprek blijkt dat om de 10 minuten (door 
middel van een raam in de deur) geobserveerd wordt. 
Omdat deze time-outs met gesloten deur gebeuren, dienen deze dan ook als afzondering 
beschouwd te worden. Dit betekent dat zowel infrastructureel als naar de neerslag in het dossier 
en het afzonderingsregister bepaalde voorwaarden moeten nageleefd worden. 

AV 

De infrastructuur van de afzonderingskamer (los van de momenteel opgenomen 
bewonersdoelgroep) voldoet niet. 
Volgende aspecten ontbreken: 
− Sas 
− Klok zichtbaar opgehangen 
− Veilig oproepsysteem 
− Verluchting 
− Klimaatregeling 

TK 

De afzonderingskamer beschikt niet over een afdoend oproepsysteem. NC 

Er wordt geen afzonderingsregister bijgehouden. NC 

Observaties, reden van afzondering en start en stop worden niet beschreven in het dossier van de 
bewoonster. 
Er kan niet achterhaald worden of men tijdens de observaties ook effectief naar binnen is geweest 
en contact had met persoon in afzondering. 

TK 

 

8.6 ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID 
 
 

De infrastructuur van het PVT is aangepast aan rolstoelgebonden bewoners: 
− Er is een rolstoeltoegankelijke lift 
− Er is een rolstoeltoegankelijke tuin / terras 
− Er is een aangepast bad/inrijdouche 
− Er is een rolstoeltoegankelijk toilet 
− Er zijn sanitaire installaties voor rolstoelgebruikers in de onmiddellijke omgeving van eet- en 

zitkamers en ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten. 
De bovenverdieping van Waaier is niet bereikbaar voor rolstoelgebonden bewoners ( geen lift). 
Rolstoelgebruikers worden steeds op de benedenverdieping gehuisvest. 

AV 

Er zijn rolstoeltoegankelijke bewonerskamers voorzien. 
Uit de erkenningsaanvraag blijkt dat 26 PVT- bewoners over een eigen rolstoel beschikken. 

AV 
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