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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 

PVT (totaal) 
 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

29 0 0 0 29 0 

 totaal: 29 totaal: 0 totaal: 29 

 
 
Erkenningsaanvraag 
Op 30/01/2015 diende de voorziening een aanvraag in tot het bekomen van een nieuwe erkenning/verlenging 
van erkenning voor: 
 

 definitieve bedden uitdovende bedden totaal aantal bedden 

PVT (totaal) 
 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

29 0 0 0 29 0 

 totaal: 29 totaal: 0 totaal: 29 

 

2.2 INSPECTIE-OPDRACHT 
 
Opdrachtnummer  0-2015-MAPU-0134 
Op 15/04/2015 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht.  

 
Op basis van voorgaand inspectiebezoek en de administratieve opvolging door het agentschap Zorg en 
Gezondheid hebben alle toendertijd vastgestelde knelpunten1 een oplossing gevonden.  
 
In het kader van deze inspectie werd gesproken met: 

Naam functie 

XXX Coördinator PVT 

                                                           
1 knelpunten met een link naar organisatie, infrastructuur, hulp- en dienstverlening, personeel/permanentie, 

informatieverstrekking, klachten en inspraak  
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XXX Hoofdverpleegkundige PVT 

XXX Superviserend psychiater PVT 

3 bewoners van het PVT  
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3 BELEID  

3.1 DOELGROEP 
 

hoofddiagnose DSM IV As I aantal 
bewoners percentage 

Schizofrenie 13 40,6 

Psychotische stoornis NAO 3 9,4 

Affectieve stoornis 10 31,2 

Dysthyme stoornis 1 3,2 

Alcoholverslaving 5 15,6 

Middelenmisbruik   

Geen hoofddiagnose op As I   

Onbekend   

Totaal  32 100% 
 
 

Het PVT heeft 29 erkende bedden.  
Er staan 33 bedden opgesteld (gebruiksklare posities).  
Er zijn 32 bewoners opgenomen.  

AV 
 

Het aantal opgenomen bewoners is hoger dan het aantal erkende bedden. 
32 plaatsen worden ‘bewoond’. Het gebruik van deze 3 bedden is niet uitzonderlijk, maar maakt 
deel uit van de dagdagelijkse bedbezetting en organisatie van het PVT. 
 
In de reactienota stellen de gesprekspartners dat  

• de extra bedden een middel zijn om de financiële druk te compenseren, aangezien het 
B1 budget ontoereikend is voor de uitbating van een PVT in al zijn functies (incl. logistiek 
en administratie).  

• Er in de regio een fundamenteel en langdurig tekort aan dergelijke specifieke 
woonvormen is. 

 

NC 
 
 
 

Verder is er nog een extra bed, dat gebruikt wordt als kortverblijf. Dit bed kan voor maximaal 3 
maand door eenzelfde bewoner bezet worden.  
Recent werden de criteria voor dit ‘kortverblijf’ bed verscherpt:  

- als kennismaking vanuit Beschut wonen  
- voor het ontlasten van families.  

Op jaarbasis is dit bed ongeveer 80 % van de tijd bezet. 

AV 

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

AV 
 

Op de dag van het inspectiebezoek bedroeg de gemiddelde leeftijd van de bewoners 56,34 jaar.  
De oudste bewoner is 70 jaar.  
De jongste bewoner is 32 jaar. 
Er zijn 32 bewoners, waarvan 21 mannen en 11 vrouwen. 

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

Het PVT werkt met 4 woonvormen/groepen, opgedeeld volgens zorgprofiel: carpe diem, huisje 1, 
huisje 2 en huisje 3. De bewoners kunnen doorstromen binnen de verschillende woonvormen in 
functie van hun evolutie. Huisje 3 is de woonvorm met het hoogste niveau van verwachte 
zelfstandigheid, van waaruit sommige bewoners kunnen doorstromen naar beschut wonen.  
Deze doorstroom-filosofie zal nog meer aandacht krijgen door het recente ‘nieuwe’ beleid 
binnen het PVT en de formele samenwerking tussen PVT en Beschut Wonen De Raster, waarbij 
zowel de coördinator als 2 medewerkers betrokken en werkzaam zijn in beide voorzieningen. 

AV 
 
 
 
 

SP 

Het PVT maakt geen verschil in benadering in functie van de leeftijd, wel in functie van het 
zorgprofiel. 
Bewoners met een zwaarder zorgprofiel worden ondergebracht in de woonvorm carpe diem, 
waar ze een grotere ondersteuning op vlak van ADL en specifieke zorgen krijgen. 

 

In het PVT wonen   7 bejaarde bewoners (65-plussers).  
Deze bewoners worden omschreven als jong-bejaarden. Nochtans laten het verouderingsproces 
en de hiermee gepaard gaande ongemakken en risico’s zich recent duidelijker opmerken (o.a. 
valincidenten, algemene aftakeling, …).  

AV 

Specifieke benadering voor bejaarde bewoners is nog in ontwikkeling en verdient de nodige 
aandacht om verder uit te werken over alle woonvormen heen. Volgende aspecten dienen 
bekeken (en indien nodig gebruikt) te worden: 
− communicatie: gebruik van grote pictogrammen, …,  
− behoud van zelfstandigheid: ADL training, …. 
− activatie: actualiteit, reminiscentie-therapie, snoezelen, muziek, …,  
− extra specifieke zorg: preventie doorligwonden, mobilisatie, valpreventie… 
− ROT: duidelijke signalisatie ruimtes, aangeven datum en tijd, … 

Aanb 

Een aantal valincidenten bij bejaarde bewoners is de trigger geweest om via een werkgroep 
(PZ/PVT/BW) een screeningsinstrument voor valpreventie binnen PVT op te maken. Hierin zal 
ook extra aandacht gaan naar een analyse van geneesmiddelen.  Er heeft zich 2 maal een val-
incident met dezelfde bewoner voorgedaan. Zijn medicatieschema werd nog niet geanalyseerd. 
We bevelen aan aspecten binnen valpreventie die onmiddellijk aangepakt en onderzocht kunnen 
worden ook daadwerkelijk op te starten en niet te wachten tot de werkgroep een formeel 
eindproduct heeft uitgewerkt.  

Aanb 

 

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

kalenderjaar aantal opnames 

2010 8 

2011 8 

2012 4 

2013 8 

2014 8 
 
 



  pagina 9 van 28 

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

doorverwijzer aantal opnames in 2014 

Eigen PZ 3 

Ander PZ 1 

Huisartsen / 

Andere / 

 Verschil in cijfers met 
bovenstaande tabel heeft 
te maken met het al dan 

niet meetellen van 
(her)opnames in PZ/AZ. 

 
 

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. 

SP 
 

In kader van het artikel 107 is een nauwe samenwerking en gemeenschappelijke aansturing van 
beschut wonen De Raster en het PVT Kraaienberg. Er is een functionele samenwerkingsovereen-
komst opgesteld met gemeenschappelijke doelen en prioriteiten. 
Eén van deze doelstellingen is de uitbouw van een gemeenschappelijk beleid m.b.t. de in- en 
uitstroom van bewoners. De samenwerkingsovereenkomst is gestart in juli 2014. 
Het instroombeleid is al volledig geïmplementeerd. De bestaande wachtlijst is uitgezuiverd en 
werd ingekeken. Er is een evenwichtige samenstelling van eigen PZ-aanvragen en andere PZ-
aanvragen. 
Een aantal stappen in het gezamenlijke opnamebeleid zijn o.a.: 

• gebruik van 1 gemeenschappelijk aanmeldingsformulier,  
• centralisatie van de aanmeldingen, 
• tweewekelijkse overlegmomenten met aanwezigheid van verantwoordelijke psychiaters 

van het PVT, de woonbegeleiding van beschut wonen, de hoofdverpleegkundige  van het 
PVT en de psychologen,  

• 2 voorstellingen op het aanmeldingsteam,  
• bij akkoord tot opname intakegesprek met psychiater, 
• schriftelijk besluit aan cliënt en verwijzende instantie, 
• aanvullen en up to date houden van wachtlijsten. 

De uitwerking van de gemeenschappelijke uitstroom is nog in volle ontwikkeling. 

SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanb 

Het PVT maakt gebruik van een wachtlijst, waarop momenteel 15 personen staan (waaronder 3 
wachtenden geselecteerd volgens de nieuwe procedure, deze 3 zijn afkomstig van een ander PZ).  
Er is een wachtlijst voor beschut wonen en een wachtlijst voor het psychiatrisch verzorgingstehuis. 
Binnen de gemeenschappelijke opnameprocedure wordt na aanvaarding van het dossier de  
bewoner door de “contactpersoon aanmeldingen” op de juiste wachtlijst geplaatst. De wachtlijst 
van het PVT is onderverdeeld in verschillende wachtlijsten die corresponderen met de plaatsen die 
beschikbaar zijn in carpe diem, huisje 1, 2 en 3.  
De meerwaarde van de gemeenschappelijke opnameprocedure is dat er op basis van grondige 
besprekingen een juistere inschatting voor de aanvrager/bewoner kan gebeuren,  zowel voor het 
vinden van de juiste woonvorm als voor het toeleiden /doorstromen naar een andere woonvorm. 

AV 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

AV 
 

Het PVT hanteert een proefperiode van 3 maand. AV 

Er kunnen rolstoelpatiënten opgenomen worden in het PVT.  
− De infrastructuur  is aangepast aan deze doelgroep.  
− Bewoners die rolstoelafhankelijk worden, kunnen blijven in het PVT. 
Momenteel zijn er geen rolstoelpatiënten opgenomen in het PVT. Indien dit in de toekomst wel 
het geval zou zijn moeten de spiegels aan de lavabo’s verlaagd of kantelbaar gemaakt worden. 

AV 
 
 

Aanb 

 

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: 2014 2013 2012 2011 2010 

Eigen PZ 2 3  3 1 

Ander PZ      

AZ      

Naar huis (alleen of met partner)  1 1 1  

Ander PVT  1     

Rust- en verzorgingstehuis / Woon-zorgcentrum  1  1 4 

Initiatief beschut wonen      

Voorziening VAPH      

Andere   4 3 3   
 
 
Tabel: aantal overlijdens gedurende de vijf jaren voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige erkenning  
 

overlijden door: 2014 2013 2012 2011 2010 

Natuurlijke dood 0 1 1 3 2 

Suïcide       

Onbekende oorzaak      
 
 

Er wordt aan nieuwe bewoners in de onthaalbrochure niet meegedeeld dat het verblijf in een PVT 
tijdelijk is.  

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. 

AV 
 

Aanb 
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Een inschatting van de termijn waarop doorstroming mogelijk zal zijn (aantal jaren, nooit) is er niet 
in opgenomen. 

 

Er wordt actief gewerkt aan activering en zelfredzaamheid.  
Er is een voldoende uitgebreid aanbod om te werken aan activering en zelfredzaamheid, maar de 
mate waarin dat ook effectief gebeurt voor de verschillende bewoners kon niet steeds en 
onvoldoende worden vastgesteld. 
Doelstellingen en/of acties over zelfredzaamheid zijn niet opgenomen in begeleidingsplannen (zelf 
wassen / aankleden / bankzaken / administratie / externe tijdsbesteding / openbaar vervoer 
gebruiken / leren koken / …..). 

AV 
 
 
 

TK 
 

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

AV 

Bij ontslag naar huis / BW / WZC / VAPH-voorzieningen, is er steeds communicatie (een brief) naar 
de huisarts.  
Uit gesprek blijkt dat bij ontslag naar huis / BW / WZC / VAPH-voorzieningen steeds schriftelijk 
wordt gecommuniceerd naar de huisarts, in de vorm van een verslag van een overleg en de 
ingevulde Gordon-schaal. Deze schriftelijke communicatie (of een verifieerbare aanduiding dat 
deze is gebeurd) maakt evenwel geen deel uit van het patiëntendossier en kon niet worden 
voorgelegd. 

AV 
 

Aanb 
 

Bij ontslag van de bewoner naar huis, BW, WZC of VAPH-voorzieningen wordt het ontslag samen 
met de patiënt voorbereid. In principe zijn er steeds: 
− gesprekken met de bewoner,  
− gesprekken met de familie,  
− progressief ontslag. 
Dit kon niet steeds duidelijk worden vastgesteld in dossiers: gesprekken met de bewoner, 
gesprekken met de familie, progressief ontslag. 

AV 
 
 
 
 
 

Aanb 
 

Volgens de gesprekspartners wordt de nazorg momenteel sterk geïndividualiseerd uitgebouwd. 
Het uitgewerkt netwerk wordt gedurende minimum 3 maanden ondersteund door de individuele 
begeleider, de maatschappelijk werker en de behandelende psychiater. Indien relevant wordt voor 
het ontslag van de bewoner een zorgoverleg opgestart met de betrokken partners in het netwerk. 
Het PVT –team blijft beschikbaar voor verdere informatieverstrekking en advies. Ook de medische 
psychiatrische follow up blijft gewaarborgd. Op het moment van de inspectie zijn er geen ex-
bewoners in een nazorgfase. 
We bevelen aan om net zoals bij de instroom de gemaakte afspraken/gewoontes te formaliseren 
en te linken met een weergave in het dossier. Op deze manier kunnen alle stappen in de 
nazorgfase gedocumenteerd en geverifieerd worden. 
 

AV 
 
 
 
 
 
 

Aanb 

 

3.4 BELEID IVM OMGAAN MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
Medewerkers hebben geen vorming gekregen over: 
− wat betekent (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 
− relatie bewoner – bewoner / relatie begeleider – bewoner. 
Er is wel een visietekst vanuit het PZ die handelt over professionele relaties tussen zorgverleners 
en patiënten. 

Aanb 

Er zijn geen relaties tussen begeleiders en bewoners buiten de zorgcontext.  AV 
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Relatievorming / intimiteit / seksualiteit is geen volwaardig aspect binnen de begeleiding.  
Binnen de Gordonpatronen wordt dit wel bevraagd en het staat ook genoteerd. De behandeling en 
begeleiding wordt hier verder evenwel niet op afgestemd.  

Aanb 

Bewoners worden gesensibiliseerd om hun grenzen te bewaken en duidelijk te maken. AV 

Tijdens de intake is er , via de Gordonpatronen, wel  aandacht voor het thema seksualiteit maar 
niet voor de bevraging van grenzen van de bewoner  en het luik intimiteit (hoe aangesproken 
worden, al of niet aangeraakt worden, omgaan met privébezit, …). 

Aanb 
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4 DIENSTVERLENING  

4.1 AANBOD ACTIVATIE EN VRIJETIJDSBESTEDING  
Aan elke bewoner is een individuele psychiater van het ziekenhuis toegekend (zes psychiaters die 
elk een vijftal bewoners opvolgen). Elke psychiater komt wekelijks één uur langs in het  PVT om de 
briefing van zijn/haar bewoners bij te wonen en om individuele gesprekken te hebben met 
zijn/haar bewoners. Deze gesprekken kunnen op vraag van de bewoner of op vraag van de 
psychiater plaats vinden.  

AV 

Het PVT werkt actief mee in het Rhea project (Rehabilitatie en Herstel via Empowerment en 
Activering). Een PVT begeleider werkt halftijds voor dit Rhea project. Het Rhea Team voorziet een 
aanbod van zowel interne als externe activiteiten. De activiteiten zijn divers en aangepast aan de 
mogelijkheden van de bewoners. Tijdens deze activiteiten komen de bewoners in contact met 
mensen uit de zelfstandige of begeleide woonvormen. De participatie aan Rhea-activiteiten kan mits 
een aanmelding en een halfjaarlijkse bijdrage van 15 euro. Momenteel zijn ¾ van de PVT bewoners 
ingeschreven. Er wordt aanklampend gewerkt. 
De gesprekspartners stellen dat het Rhea project een gegarandeerd aanbod is inzake ‘op maat’ 
activiteiten voor de bewoners. Tijdens de rondgang en het gesprek met bewoners werd dit 
bevestigd.  
Toch bevelen we aan om na te gaan of alle noden van de bewoners worden ingevuld en vervolgens 
te bekijken of die kunnen ingevuld worden, hetzij vanuit Rhea, hetzij vanuit het PVT zelf. Begeleide 
uitstapjes naar de markt en het dorp (niet alle bewoners kennen de weg), ondersteuning bij het 
installeren van een ‘tafel’moestuintje, … zijn enkele van de ideeën die de bewoners zelf aangaven.  

SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanb 
 

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. 
− De activiteiten zijn op maat van de bewonerspopulatie. 

AV 
 
 
 

Volgende items inzake het aanbod activatie en vrijetijdsbesteding kunnen verder uitgewerkt worden:  
− Activiteiten zijn niet gelinkt aan doelstellingen in het begeleidingsplan van de bewoners. 
− Niet alle bewoners hebben/beschikken over een weekschema.  
− Sommige bewoners beschikken over weekschema’s die structuur brengen door de dagdagelijkse 

activiteiten weer te geven, maar deze zijn niet steeds aangevuld met eventuele andere 
activiteiten/ontspanning en daginvulling. 

− We bevelen aan om voor alle bewoners weekschema’s op te maken waar zowel de dagdagelijkse 
structuur en activiteiten in opgenomen zijn en anderzijds deze activiteiten/ontspanning die 
gelinkt zijn aan hun individuele interesses, capaciteiten, vaardigheden en noden. 

 

Aanb 
 

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

AV 

Er werden recent inspanningen gedaan om de bewoners zelfstandig hun geld te laten afhalen aan de 
geldautomaat. 24 bewoners doen dit nu zelf, 8 krijgen nog hun zakgeld in het PVT toebedeeld. 

SP 

Bewoners worden betrokken in dagdagelijkse taken (tafelgebeuren, wasgebeuren, poetsen kamer, 
zelfzorg, verversen bedlinnen, keuze verzorgingsproducten, …). 

AV 

 

4.2 CONTINUÏTEIT VAN DE ZORG 
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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 steeds even duidelijk geformaliseerd.  
Voor het PVT betekent dit o.a. dat de verwachtingen omtrent  volgende items duidelijker gesteld 
kunnen worden: 
− Er wordt  voorzien in overdracht (bv. verwijsbrief, overdrachtformulier, ….. ). 
− Contacten, gesprekken, acties worden steeds genoteerd in het patiëntendossier van PVT.  
− Er worden specifieke afspraken gemaakt met AZ of PZ omtrent de PVT-patiënt.  
− Er wordt voorzien in een ontslagbrief. 
− PVT-psychiaters hebben een directe link naar het PZ-verslag van de patiëntenbesprekingen  in 

het eigen PZ.  

Aanb 
 
 
 
 
 
 

AV 

 

4.3 MEDISCHE OPVOLGING 
 

Bewoners kunnen een 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 (externe consulten worden in gescand). 

AV 

Er is geen volledig vrije keuze van artsen en specialisten.   
- In de bewonersbrochure staat : ‘Het PVT doet een beroep op 2 huisartsen uit de 

onmiddellijke omgeving, één mannelijke en één vrouwelijke arts. Bij het begin van de 
opname mag je kiezen bij welke van de twee artsen je op consultatie zal gaan.’ 
Deze werkwijze laat geen volledig vrije keuze toe. Het PVT mag zijn voorkeur laten blijken 
en wijzen op de voordelen om te werken met 2 vaste huisartsen maar het moet te allen 
tijde duidelijk zijn dat bewoners ook een arts kunnen kiezen buiten de ‘vaste’ huisartsen. 
Deze formulering dient bijgevolg aangepast te worden.  

NC 
 
 
 
 
 
 

 

Het recht van vrije keuze van arts is niet vermeld in de onthaalbrochure.  TK 

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 zijn 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).  

AV 
 

 

4.4 MEDICATIE  

4.4.1 Medicatieschema 

Medicatieschema’s maken deel uit van het elektronisch patiëntendossier.  
Er werden 3 medicatieschema’s gecontroleerd. 

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

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

AV  
 

Het is traceerbaar wie de medicatie heeft toegediend. AV 

De voorgeschreven medicatie werd gecontroleerd op de naam, de vorm, de sterkte, de dosis en de 
frequentie.  
Er werden 5 medicatieschema’s nagekeken.  

 

De gecontroleerde voorgeschreven medicatie is volledig. AV 

De medicatieschema’s werden gecontroleerd op aanwezigheid van een reden waarom medicatie 
niet werd toegediend. 
In totaal werd er 1 niet-toegediende medicatie gecontroleerd. 

 

De reden waarom medicatie niet toegediend werd, is steeds te achterhalen.  AV 

De medicatieschema’s werden voor de antibiotica gecontroleerd op de aanwezigheid van een 
start- en stopdatum. Op moment van inspectie was geen antibiotica voorgeschreven voor één van 
de bewoners. 

 

 

4.4.2 Bewaring van medicatie  

De medicatie wordt afgesloten bewaard voor onbevoegden.  AV 

Bij het klaarzetten van medicatie wordt gebruik gemaakt van medicatiebakjes/schuifjes.  
Deze bevatten enkel de achternaam van de bewoner. Hierop ontbreken voor alle bakjes de 
voornaam en de geboortedatum van de bewoner. 
 

TK 

Van alle gecontroleerde medicatie in de voorraad was de vervaldatum niet overschreden.  AV 

De vervaldata en de identificatie van de medicatie is niet steeds controleerbaar tot net voor 
toediening.  
− Er werden versneden blisters teruggevonden waarop de vervaldatum ontbrak  
− Er werden losse pillen (medicatie  uit de blister) aangetroffen  

TK 

De temperatuur van de koelkast voor bewaring van medicatie wordt dagelijks opgevolgd via een 
logger, rechtstreeks verbonden met de apotheek in het ziekenhuis. De temperatuur was niet 
afwijkend op moment van inspectie. 

AV 

Bij afwijkende temperaturen worden acties ondernomen i.v.m. de medicatie (o.a. 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 
 

4.4.3 Toediening van medicatie 

Medicatie wordt door de nacht klaargezet voor de komende 24 u.  AV 

Medicatie wordt steeds klaargezet door een verpleegkundige.  AV 

Medicatie wordt toegediend door een verpleegkundige of een zorgkundige onder supervisie van 
een verpleegkundige.  

AV 

Er zijn richtlijnen voor het pletten van medicatie. AV 
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De medicatiepletter bevat resten van vorige medicatie. TK 

Er werd geen vooraf opgetrokken medicatie teruggevonden. AV 
 

4.5 SUÏCIDEPREVENTIE 
 

Er is aandacht voor vorming betreffende suïcidepreventie: 
− In 2015 was er een verplichte vorming suïcidepreventie voor alle personeelsleden, vooral over 

manieren om het onderwerp te bevragen en over het omgaan met de weerstand die dit kan 
oproepen.  

− De thema’s alertheid, detectie, aanpak verhoogd toezicht en afname screeningsinstrument 
kwamen minder aan bod. We bevelen aan deze thema’s ook te onderrichten voor de gehele 
groep van PVT-medewerkers.  

AV 
 
 
 

Aanb 

Er is (beperkte) aandacht voor suïcidepreventie binnen het PVT: 
− De ramen op de (boven)verdiepingen zijn beveiligd.  
− Er waren in de laatste 5 jaar geen suïcidepogingen onder de PVT-bewoners/of binnen het PVT. 

AV 
 

Er is onvoldoende aandacht voor suïcidepreventie binnen het PVT: 
− Suïciderisico is niet steeds een 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.  
− Suïcidepogingen worden niet besproken en geanalyseerd binnen het PVT.  
− Het is niet duidelijk of de werkwijze/richtlijnen die gehanteerd wordt bij het opvolgen van een 

bewoner met suïcidale gedachten door alle psychiaters dezelfde is. Het is eveneens niet 
duidelijk wat een code 2 (= verhoogd toezicht nodig) betekent voor de werkvloer en dit zowel 
in de dagdagelijkse verzorging en observatie als in wat er verwacht wordt neer te schrijven in 
de dossiers (frequentie, inhoud, …), wanneer gesprekken met de psycholoog aangewezen zijn 
(frequentie, dossier, …) 

− Er zijn richtlijnen omtrent suïcidepreventie (suïcideprotocol PZ) maar ze zijn niet vertaald naar 
de PVT setting en zijn niet geïmplementeerd.  

  

TK 
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5 BETROKKENHEID BEWONER / FAMILIE 

5.1 INFORMATIEVERSTREKKING AAN BEWONER 
Het PVT beschikt over een bewonersbrochure. AV 

De bewoners worden niet in kennis gesteld over een vertegenwoordiging in het beheersorgaan. 
Dit dient aangevuld te worden in de bewonersbrochure of het Huishoudelijk reglement. 

TK 

Bewoners hebben weet van een loper.  AV 

Bewoners weten wanneer het personeel de loper kan / mag gebruiken.  AV  

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

5.2 EMPOWERMENT BEWONER 
Er worden – zoals blijkt uit de ingekeken verslaggeving – in het PVT bewonersvergaderingen 
georganiseerd waarop onderstaande aspecten aan bod komen: 
− inrichting kamer, keuze menu, … 
− invulling vrije tijd, dagindeling  
− bezoek 
 

AV 
 
 
 
 

Bewoners kunnen de verslagen van de bewonersvergaderingen niet nalezen.  
 

TK  

Begeleidingsplannen worden met de bewoner besproken/teruggekoppeld aan de hand van de 
ingevulde Gordonschalen. 
Aangezien de begeleidingsplannen geen doelstellingen bevatten, is een gesprek over richting en 
evolutie vertaald in concrete doelstellingen moeilijker aan te gaan met de bewoner. 

AV 
 

Aanb 

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. AV 

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

TK 

Relaties binnen het PVT zijn niet verboden.  Er staat niet in de onthaalbrochure dat relaties 
verboden zijn. 

AV 

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

Een relatie wordt gerespecteerd 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.  
− We bevelen aan om steeds aan te kloppen en na toestemming binnen te gaan op de kamers 

AV 
 

Aanb 
 

Er is een vertegenwoordiger van bewoners.  AV 
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De vertegenwoordiger is onvoldoende gekend door de bewoners. De naam en gegevens worden niet 
meegedeeld bij de opname.  

TK 
 

De vertegenwoordiger is onvoldoende bereikbaar: 
− Contactgegevens worden niet meegedeeld aan de bewoners 
− De persoon is onvoldoende frequent aanwezig in het PVT 
− Er is nauwelijks / geen contact tussen de bewoners en hun vertegenwoordiger 

TK 

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

5.3 KLACHTEN 
Het PVT beschikt over een interne klachtenprocedure. AV 

Het PVT beschikt over een externe klachtenprocedure. AV 

Het is niet duidelijk wie de ‘interne ombudspersoon’ is. Volgens de procedure en volgens de 
gesprekspartners kan dit iedereen van de personeelsleden zijn, die een klacht ontvangen.  
Uit diezelfde procedure blijkt dat automatisch bij schriftelijke klachten sowieso een kopie bezorgd 
wordt aan de betrokken zorgeenheid/dienst, de betrokken arts, de teamcoördinator, de 
zorgcoördinator, de directeur patiëntenzorg, de administratief directeur en de hoofdgeneesheer. 
Los van de schriftelijke klachten wordt de mogelijkheid vermeld dat de personeelsleden beroep 
kunnen doen zowel op de interne ombudspersoon als op de directeur patiëntenzorg. 
De neutrale positie van een ombudspersoon wordt hierdoor niet gewaarborgd. 
De volledige klachten procedure dient herbekeken te worden: 

• Er dient een duidelijker verschil te zijn tussen de omschrijving en de keuze voor een 
interne klachtbehandeling en de omschrijving en keuze  van een externe 
klachtbehandeling. 

• Het moet duidelijk zijn dat het de keuze van de bewoner is welke klachtenprocedure hij 
kiest (extern of intern) 

• De procedures en de betrokken personen moeten duidelijk omschreven zijn: o.a. wie is de 
interne ombudspersoon, de doorlopen stappen (ontvangst, registratie, 
behandelstappen/bemiddeling, gesprek, resultaat, feedback, …) moeten duidelijk vooraf 
beschreven staan. 

• De bestaande procedures moeten op juistheid gescreend worden. Het kan niet dat alle 
klachten doorgegeven worden aan de directeur patiëntenzorg. De onafhankelijke 
afhandeling van een klacht moet doorheen de ganse procedure aangehouden blijven. 

 

TK 

Klachten worden zonder toestemming van de bewoner aan de directie gemeld / doorgegeven.  
(het betreft hier klachten binnen de interne klachtenprocedure) 

NC  

Er worden beperkt inspanningen geleverd om de patiënten te informeren over de patiënten-
rechten en ombudsfunctie en om een laagdrempelige toegang tot de ombudspersoon te 
bevorderen:  
− Er hangt een affiche met foto van de externe ombudspersoon en er is een klachtenbus 

geïnstalleerd aan het bureau van de ombudspersoon. 
− De externe ombudspersoon bezoekt het PVT op wekelijkse basis (dinsdagvoormiddag). 

AV 
 
 
 
 

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 onthaalmap bevat geen folder van de externe ombudspersoon. Er is enkel een verwijzing 

naar wie de ombudspersoon is en de bereikbaarheid, er is geen uitleg over haar opdracht 

TK 
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binnen het PVT en wat zij kan betekenen voor de bewoners. In de bewonersbrochure (of het 
huishoudelijk reglement of een ander formeel document ) moet de interne en externe 
klachten procedure omschreven worden evenals een verwijzing naar en/of een beknopte 
uitleg van de patiëntenrechten. 

− Bewoners worden niet geïnformeerd over wat Patiëntenrechten en ombudsfunctie inhouden 
(o.a. informatiesessies, duidelijke uitgeschreven procedures die uithangen en meegegeven 
worden aan de bewoner en zijn familie, ...)  

− De ombudspersoon heeft haar bureau in het PVT maar doet geen rondgang in het PVT. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aanb 
 

Uit de reactienota blijkt dat er reeds acties ondernomen werden om aan een aantal van 
bovenstaande opmerkingen tegemoet te komen (o.a. onthaalbrochure, informatiesessies, …). 

 

 

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 12 

familie 4 

PVT  

andere, nl. 
13 

 (zelfstandig, budgetbeheer, 
budgetbegeleiding) 

 
 

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. Er zijn momenteel 8 bewoners waarvan het 
zakgeld gespreid toebedeeld wordt.  

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 
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5.5 INZAGERECHT IN DOSSIER  
Er is direct en indirect inzagerecht mogelijk in het dossier. In 2014 waren er geen aanvragen voor 
(in)directe inzage in het dossier.  

AV 

De bekendmaking van dit patiëntenrecht aan de bewoners en de familie gebeurt onvoldoende. 
In de huidige procedure inzagerecht zitten drempels ingebouwd; de procedure is niet volledig 
conform de regelgeving en moet herbekeken worden. 
Concreet voorziet de procedure in een aantal mogelijke antwoorden/acties op een vraag tot 
inzagerecht welke niet stroken met de regelgeving o.a.:  

• Een eventuele negatieve beslissing tot inzage is niet omschreven als ‘uitzondering’ en 
slechts mogelijk indien het de gezondheid van de patiënt ernstig zou schaden. 

• Verder stelt men dat inzage steeds gebeurt in het onthaallokaal van het ziekenhuis, in 
aanwezigheid van de betrokken beroepsbeoefenaar, eventueel met de directeur 
patiëntenzorg en de hoofdgeneesheer. 

De volledige procedure moet herschreven en aangevuld worden zoals in de regelgeving 
opgetekend. Inzage is een recht.  Negatief beoordelen kan slechts ‘indien het de gezondheid van 
de patiënt ernstig zou kunnen schaden’. Zelfs in dit geval is inzage nog steeds een recht maar 
onrechtstreeks (door een andere beroepsbeoefenaar). Alle negatieve beslissingen moeten 
gemotiveerd in het dossier staan. 
Elke vraag tot inzage moet behandeld worden en mag niet enkel op een alternatieve wijze 
beantwoord worden (bv. door bijkomende informatie, doorverwijzing, …) zoals de huidige PVT-
procedure beschrijft.  
Inzage moet volledig vrij kunnen gebeuren, bv. patiënt (en familie) kijkt in dossier zonder de 
aanwezigheid van betrokken beroepsbeoefenaar/directeur. Deze kunnen zich wel ter beschikking 
houden voor verdere vragen achteraf, maar de inzage zelf moet niet onder supervisie gebeuren. 
De vraag tot afschrift van het dossier moet uitgewerkt en aangevuld worden in de procedure. 
 

 
NC 

Het recht op (in)directe inzage in het dossier wordt niet vermeld in de onthaalbrochure of het 
huishoudelijk reglement. 

TK 
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6 COMMUNICATIE TUSSEN DE ZORGVERSTREKKERS 

6.1 DOSSIER 
Zorg wordt op maat van de bewoner gepland. De afdeling werkt via individuele 
patiëntentoewijzing voor de Carpe Diem en met wooncoachen voor de huisjes. De opdracht van de 
begeleider is het opvolgen van zijn zorgvragers. Twee maal per jaar gaat de begeleider het 
zorgplan met de bewoner bespreken. Dit gebeurt gestructureerd aan de hand van de evaluatie via 
de Gordonpatronen.  
Er is heel wat informatie in de dossiers terug te vinden, maar deze is niet steeds even 
gestructureerd opgeslagen. Overzichten, syntheses, doelstellingen, vaste afspraken over wat er 
minimaal moet opgetekend worden zijn niet altijd terug te vinden of moet men afleiden of zelf 
samenstellen. 
Er werden recent al heel wat nieuwe voorstellen en plannen gemaakt rond het werken met 
doelstellingen en dit duidelijk te integreren in de behandelplannen en dossiers. 

AV 
 
 
 
 

Aanb 

Er werden 3 bewonersdossiers ingekeken, waarvan: 
− 1 recent opnamedossier (tot 1 jaar)  
− 2 dossiers met een langere opnameduur   

 
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 elektronische dossiers. 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. 
Eén van de huisartsen is begonnen met samenvattingen van de volledige somatische toestand van 
de opgevolgde bewoners.  

SP 

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

AV 

In 2 van de 3 gecontroleerde dossiers ontbraken de gegevens van de contactpersonen of waren 
deze niet meer up to date: 
− in 2 dossiers ontbraken de gegevens van familie/belangrijke derden 
 

TK 
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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 de dossiers worden  geen duidelijke therapeutische doelstellingen genoteerd (onder de vorm 
van een behandelplan / geplande acties / SMART geformuleerde doelstellingen). 
 
Uit reactienota blijkt dat het PVT  na de inspectie het systeem ‘PESDIE’ heeft geïmplementeerd en 
therapeutische doelstelling zo mee in de dossiers worden opgenomen. 

NC 

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

AV 

 

6.2 OVERLEG 
Er is een bespreking van bewoners in team. 
De bespreking vindt wekelijks plaats. De bewonersbespreking is alternerend  door de 6 psychiaters.  Er 
worden telkens 2 bewoners besproken. De planning voor 2015 werd voorgelegd. 
De psychiater is steeds aanwezig op de besprekingen van zijn toegewezen bewoners volgens de 
ingekeken opgemaakte planning. 
 

AV 
 
 

Tussentijdse evaluaties werden gecontroleerd in 3 dossiers van bewoners.  

In alle gecontroleerde dossiers werden tussentijdse evaluaties teruggevonden. AV 

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

Er is een bewonersraad: er is overleg tussen de bewoners(vertegenwoordiger) en de directie. 
Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats.  

 

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

Er wordt een verslag gemaakt van dit overleg. AV 
 

 

  



  pagina 23 van 28 

7 PERSONEEL  
De actuele personeelslijst en de effectief uitgevoerde uurroosters van de huidige maand april van het jaar 
2015 werden opgevraagd en ingekeken samen met de coördinator. 
 
Tabel totaal aantal personeel: 
 

personeel (VTE)  

Bachelor en master 2 9,3 

Zorgkundigen 4,3 

Totaal 13,3 
 
 

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  tijdens de weekdagen en 
weekenddagen: 
Het absolute minimum is 2 vroege en 2 late shiften  en 1 ’s nachts. Maar men streeft zoveel 
mogelijk om naast de shift ’s nachts 3 vroege en 2 late shiften in te plannen.  

 

Deze minimumpermanentie werd op het uurrooster gecheckt tijdens alle shiften van 4 weekdagen 
en 4 weekenddagen.  

 

De eigen bepaalde minimumpermanentie wordt bereikt op alle gecheckte dagen. AV 

Er kan te allen tijde 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 32 bewoners, geregistreerd op het moment van de inspectie, dient dit PVT te beschikken 
over 13,33  VTE personeelsleden. 
 
Het PVT beschikt over  14,125VTE 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.  
 

AV 

                                                           
2 Bachelor in de (ortho)pedagogie / opvoeder, orthopedagoog, ergotherapeut, kinesitherapeut, bachelor verpleging, 

sociaal assistent / maatschappelijk werker,  psycholoog,  
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Voor 32 bewoners, geregistreerd op het moment van de inspectie, dient de neuropsychiater / 
psychiater  6,4 uur / week beschikbaar te zijn voor het PVT.  
 

Het PVT beschikt over 6 neuropsychiaters / psychiaters waaronder 2 superviserende psychiaters.  
De 2 superviserende psychiaters zijn contractueel verbonden tot elk 3 uur /per week  
beschikbaarheid voor het PVT. De 2 superviserende psychiaters worden bijgestaan door 4 andere 
psychiaters in de opvolging van de bewoners. 
De psychiaters zijn voldoende beschikbaar in verhouding tot het aantal bewoners.  
Sinds het najaar 2014 hebben alle 6 de psychiaters (eveneens werkzaam in het PZ) het 
engagement genomen om ook binnen het PVT te weren. Concreet betekent dit dat per psychiater 
een 5-tal bewoners zijn toegewezen. De psychiater woont steeds de bewonersbesprekingen van 
zijn toegewezen bewoners bij (de ingekeken planning bevestigd dit); daarnaast komen zij naar het 
PVT voor de wekelijkse briefings en individuele consulten. 
 
De verdeling van welke psychiater hoeveel uur besteedt aan de werking binnen het PVT is moeilijk 
te achterhalen. Minimum moet steeds de 6,4 uur psychiatertijd gegarandeerd kunnen worden en 
is het belangrijk dat de contractuele afspraken kloppen met de realiteit. Indien in de praktijk 
andere regelingen getroffen worden om aan de vereiste psychiatertijd te komen (of zelfs meer tijd 
hierin te investeren) is het belangrijk deze regelingen ook formeel te omschrijven, zodat hierop 
kan teruggevallen worden en de bewoners te allen tijde verzekerd zijn van de nodige 
psychiatertijd. 

AV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanb 

We bevelen aan om deze ‘nieuwe’ werking (= verdeling over en opvolging door 6 psychiaters) in de 
nabije toekomst te evalueren naar sturing,  communicatie, gelijklopende 
werking/behandelingswijzen/dossieropbouw en de praktische organisatie van deze werking voor 
de andere personeelsleden. 
 

Aanb 

Het PVT beschikt over een coördinator die 0,2 VTE voor het PVT werkt (minder dan de vereiste 
0.5).  
 
De coördinator is sinds het najaar van 2014, 20% werkzaam binnen PVT en 80% werkzaam binnen 
beschut wonen. Er is een functionele samenwerking gestart tussen PVT en Beschut Wonen die een 
gemeenschappelijk beleid uitwerken voor in- en uitstroom van psychiatrische bewoners. Vanuit dit 
oogpunt zal de functie van coördinator geëvalueerd worden en wordt bekeken om hier 1 
coördinerende functie van te maken al dan niet uitgebreid met extra VTE. 

TK 
 
 

AV 

Per 30 psychiatrische zorgbehoevenden dient er een hoofdverpleegkundige te worden aangesteld.  
Momenteel zijn er 32 bewoners  opgenomen in het PVT. 3 

 

Het PVT beschikt over 1 hoofdverpleegkundige. AV 

Er zijn op het moment van de inspectie geen bewoners met een statuut mentale handicap en dus 
dient het PVT niet te beschikken over een orthopedagoog. 

AV 

                                                           
3De berekening gebeurt als volgt: 
− 0-45 bewoners: 1 hoofdverpleegkundige 
− 46-75 bewoners: 2 hoofdverpleegkundigen 
− 76-105 bewoners: 3 hoofdverpleegkundigen 
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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 beschikt in totaal over  14,125 VTE personeelsleden en dient te beschikken volgens het 
aantal bewoners over 13,33 VTE 

AV 

Men dient dus te beschikken over: 
− maximaal 5,33 VTE zorgkundigen 
− minimaal 8 VTE personeel met bovenstaande kwalificaties. 

 

Men beschikt over: 
− 4,825 VTE zorgkundigen (de halftijdse voor activiteitenbegeleider binnen rhea meegerekend) 
− 9,3 VTE personeelsleden met bovenstaande kwalificaties. 

AV 
 

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 32 bewoners dient het PVT dus 4,2 personeelsleden te hebben met minimaal een bachelor-
opleiding. 

 

Het PVT beschikt over 5,8 personeelsleden met minimaal een bacheloropleiding en voldoet aan de 
eis. 

AV 

Het team van de nacht bestaat uit 1 verpleegkundige en 2 zorgkundigen  met artikel 54 bis. 
 
Voor de handelingen waarvoor de zorgkundigen niet gemachtigd zijn, voorziet het psychiatrisch 
ziekenhuis een verpleegkundige permanentie. Elke nacht is er één verpleegkundige 
verantwoordelijk voor de nachtcoördinatie. Deze is steeds oproepbaar én komt elke nacht rond op 
alle afdelingen.  
 

AV  
 

 

7.4 TAKEN VOLGENS FUNCTIE 
 
Coördinator 
 

In het arbeidscontract staat vermeld dat de coördinator tewerkgesteld is in het PVT.  AV 

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

Er is een functieomschrijving voor de functie van coördinator. AV 
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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. AV 
 

 

8 INFRASTRUCTUUR 

8.1 LIGGING EN CAPACITEIT 
 

Ingebruikname van de nieuwbouw PVT Kraaienberg was in februari 2011. 
Het centraal gebouw heeft 2 verdiepen met een capaciteit van elk 16 bedden.  Elke bouwlaag geeft 
uit op de begane grond aangezien het gebouw gelegen is op een helling. 
Het bovenverdiep bestaat uit 3 woonunitshuisjes die door een gang aan elkaar verbonden zijn. In 
elk huisje wonen 6 bewoners. 
In het hoofdgebouw verblijven de bewoners van carpe diem. Op de benedenverdieping van het 
hoofdgebouw bevindt zich de centrale refter voor de bewoners van de huisjes en van Carpe Diem 
Op het benedenverdiep bevindt zich eveneens een polyvalent lokaal. 

AV 

Het PVT ligt aan de rand van de campus van een psychiatrisch centrum. AV 

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

 

8.2 GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES  
 
Door middel van een rondgang in het bijzijn van de coördinator  werd de infrastructuur van het gebouw en de 
uitrusting gecontroleerd.  
Alle 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: AV 
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− eetkamer,  
− zitkamer,  
− een ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en bezigheidstherapie  
− een ruimte voor individuele hulp en begeleiding).  

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

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 

De 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 een overdekte rokersfaciliteit buiten.  AV 
 

8.3 KAMERS  
 
Er werden in totaal 5-tal kamers  gecontroleerd:   
− 4 eenpersoonskamers 
− 1 tweepersoonskamers 

Het maximaal toegestaan aantal bedden per kamer(2) wordt niet overschreden. Het PVT beschikt 
over 2 tweepersoonskamer en 29 eenpersoonskamers. 

AV 
 

De gecontroleerde tweepersoonskamers garanderen voldoende privacy.  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 

Alle gecontroleerde kamers beschikken over zonnewering of airco. (voor kamers aan de 
zonnekant) 

AV 

Alle gecontroleerde kamers beschikken over verduistering. AV 

Alle gecontroleerde kamers zijn uitgerust met een oproepsysteem. AV 

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

AV 

 

8.4 SANITAIR 
Alle bewoners beschikken over een lavabo op de kamer.  AV 
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Het PVT beschikt over voldoende toiletten. (norm is 1 toilet/6 bewoners). AV 

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

Het PVT beschikt over voldoende baden. AV 

Alle sanitaire lokalen zijn uitgerust met een oproepsysteem.  AV 

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

AV 
 

De deuren van de sanitaire ruimtes 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 . AV 

 

8.5 AFZONDERINGSKAMER 
 

Het PVT  beschikt niet over een afzonderingskamer. AV 
 

8.6 ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID 
 

De infrastructuur van het PVT is aangepast aan rolstoelgebonden bewoners. Alle kamers zijn 
rolstoeltoegankelijk.  
− Er zijn hellende vlakken / geen drempels / geen trappen 
− Er is een rolstoeltoegankelijke lift  
− Er is een rolstoeltoegankelijke tuin / terras  
− Er is een aangepast bad  
− Er is een rolstoeltoegankelijk toilet  
− Er zijn sanitaire installaties voor rolstoelgebruikers in de onmiddellijke omgeving van eet- en 

zitkamers en ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten. 

AV 

Er zijn rolstoeltoegankelijke bewonerskamers voorzien.   AV 
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