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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 de voorziening 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 (van 02/04/2010 tot en 
met 31/03/2015):   
 

 definitieve bedden uitdovende bedden totaal aantal bedden 

campus Duffel 
 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

48 12  / / 48 12 

 totaal 60 totaal / totaal 60 

 

 definitieve bedden uitdovende bedden totaal aantal bedden 

campus Heist 
 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

12 18 / / 12 18 

 totaal 30 totaal / totaal 30 

 

 definitieve bedden uitdovende bedden totaal aantal bedden 

PVT (totaal) 
 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

60 30 / / 60 30 

 totaal 90 totaal / totaal 90 

Erkenningsaanvraag 
De voorziening diende een aanvraag in tot het bekomen van een (aangepaste) verlenging van erkenning voor: 
 

 definitieve bedden uitdovende bedden totaal aantal bedden 

campus Duffel 
 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

25 35 / / 25 35 

 totaal 60 totaal / totaal 60 
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 definitieve bedden uitdovende bedden totaal aantal bedden 

campus Heist 
 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

5 25 / / 5 25 

 totaal 30 totaal / totaal 60 

 

 definitieve bedden uitdovende bedden totaal aantal bedden 

PVT (totaal) 
 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

30 60 / / 30 60 

 totaal 90 totaal / totaal 90 

 

2.2 INSPECTIE-OPDRACHT 
 
Opdrachtnummer 0-2015-MAPU-221. 
Op datum van 23/04/2015 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht. Op de campus Duffel werd een 
volledige inspectie gedaan met inbegrip van dossier en documenten inzage. Op de campus Heist-op-den-Berg 
werd enkel een rondgang en beoordeling van de infrastructuur gedaan. 

 
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 directeur (coördinator PVT) 

XXX Psychiater 

 

  

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

informatieverstrekking, klachten en inspraak  
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3 BELEID  

3.1 DOELGROEP 
 

hoofddiagnose DSM IV As I aantal 
bewoners percentage 

Schizofrenie 49 54 

Psychotische stoornis NAO 22 24 

Affectieve stoornis 6 7 

Dysthyme stoornis 1 1 

Alcoholverslaving 2 2 

Middelenmisbruik 1 1 

Geen hoofddiagnose op As I 8 9 
 
 

Het PVT heeft 90 erkende bedden (Duffel 60 en Heist 30).  
Er staan In Duffel 61 bedden opgesteld (gebruiksklare posities).  
Er staan in Heist 31 bedden opgesteld (gebruiksklare posities). 
Er zijn in Duffel 59 bewoners opgenomen.  
Er zijn in Heist 31 bewoners opgenomen. 

AV 
 

Het aantal opgestelde bedden is hoger dan het aantal erkende bedden doordat er extra bedden 
opgesteld staan voor opname van bewoners.   

AV 
 

Het aantal opgenomen bewoners is hoger dan het aantal erkende bedden op de campus Heist. NC 

Er zijn in Duffel 12 en in Heist 18 bedden erkend voor de opname van bewoners met een mentale 
handicap.  
Er zijn in Duffel 28 en in Heist 31 bewoners opgenomen met een mentale handicap.  

AV 
 

Het aantal opgenomen bewoners met een mentale handicap is hoger dan het aantal erkende 
bedden voor bewoners met een mentale handicap.  

NC 

De huidige erkenningsaanvraag heeft het aantal bedden met statuut mentale handicap verhoogd 
van 30 bedden (de 2 campi samen) naar 60 bedden. 

 

Op de dag van het inspectiebezoek bedroeg de gemiddelde leeftijd van de bewoners 61,92 jaar.  
De oudste bewoner is 33 jaar.  
De jongste bewoner is 85 jaar. 
Het PVT telt op moment van het invullen van de vragenlijst (04/12/2014)  89 bewoners, waarvan 
31 mannen en 58 vrouwen. 
Naar leeftijd toe wordt er een maximum leeftijd van 70 jaar als leidraad genomen. Als minimum 
leeftijd wordt er 30 jaar gehanteerd bij het moment van aanmelding. 

AV 

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

Het PVT werkt bewust zeer heterogeen. Waar vroeger gewerkt werkt met homogene groepen 
wordt nu zeer doorgedreven individueel gewerkt volgens de herstelvisie. Ook de grote groep 
mentale statuten (weliswaar merendeel matig mentaal gehandicapt)zijn verdeeld over de 
verschillende leefgroepen (5 leefgroepen te Duffel, 2 leefgroepen te Heist). 

AV 
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Naast de factor herstelvisie is eveneens de huidige infrastructuur  en de grootte van de 
doelgroep een factor die dwingt tot bepaalde keuzes waarbinnen de filosofie van de herstelvisie 
verder uitgebouwd wordt.  

In het PVT (beide campi) wonen  een 60-tal bewoners met mentale handicap.  AV 

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

Er is een specifieke benadering voor bewoners met mentale handicap, meer bepaald: 
− communicatie: gebruik van pictogrammen, …  
− ROT: duidelijke signalisatie ruimtes, aangeven datum en tijd, … 
− activatie: kiné, muziek, … 
− extra specifieke zorg: mobilisatie, … 
− behoud van zelfstandigheid: ADL training, …. 

AV 
 

In het PVT verblijven ook een aantal bejaarde bewoners (65 plussers). 
Er is een specifieke benadering voor bejaarde bewoners. 
− communicatie: gebruik van grote pictogrammen, …,  
− behoud van zelfstandigheid: ADL training, kleuren gelinkt aan leefgroepen,…. 
− activatie: actualiteit, onder begeleiding TV journaal bekijken, muziek, …,  
− extra specifieke zorg: mobilisatie, … 
− ROT: duidelijke signalisatie ruimtes, aangeven datum en tijd, … 

AV 
 

 

3.2 OPNAMEBELEID  
 
Tabel: aantal opnames (beide campi) in de vijf kalenderjaren voor de vervaldatum van de huidige erkenning  
 

Kalenderjaar aantal opnames 

2010 10 

2011 12 

2012 16 

2013 13 

2014 12 
 
 
Tabel: aantal opnames per doorverwijzer in het kalenderjaar voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige 
erkenning 
 

Doorverwijzer aantal opnames in 2014 

Eigen PZ 12 

Ander PZ 0 

Huisartsen 0 

Andere 0 
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Het PVT stelt zich actief open voor patiënten uit andere psychiatrische ziekenhuizen dan het 
ziekenhuis waaraan het PVT verbonden is (sinds een 5-tal jaar).  
Er wordt samengewerkt met PZ Duffel en het PVT van Antwerpen.  

AV  

Het PVT maakt gebruik van een wachtlijst. Momenteel staan er 51 personen op de wachtlijst, 
hiervan zijn er 12 personen  die niet in het eigen ziekenhuis verblijven.  
De wachttijd bedraagt ongeveer 2,5 jaar. 
Binnen de groep van de eerste 5 ‘wachtenden’ wordt bekeken wie er het best past binnen de 
groep. 

AV 

De psychiater is betrokken bij de opnameprocedure.  
Meestal volgt de hoofdverpleegkundige de intakeprocedure op van de patiënten afkomstig uit het 
eigen ziekenhuis, hier heeft de psychiater sowieso toegang tot het dossier. Bij externe bewoners 
wordt een overleg gepland tussen de behandelende psychiater en de psychiater van het PVT. 
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 blijven in het PVT. 

Momenteel is er één rolstoel afhankelijke bewoner aanwezig in het PVT. 

AV 

 

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 0 0 4 1 0 

Ander PZ 0 0 0 0 0 

AZ 0 1 1 0 0 

Naar huis (alleen of met partner) 1 1 0 0 1 

Ander PVT 1 0 0 0 0 

Rust- en verzorgingstehuis / Woon-zorgcentrum 7 6 5 3 5 

Initiatief beschut wonen 0 0 0 0 0 

Voorziening VAPH 0 0 0 0 0 

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 7 5 6 2 

Suïcide  0 0 0 0 0 
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Onbekende oorzaak 0 0 0 0 0 
 
 
 

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

AV 

Bij de jaarlijkse evaluatie van de bewoners is er (via een standaardsjabloon) een gemotiveerd 
besluit over het verdere verblijf in PVT of over doorstroming in het dossier genoteerd. 
In elk dossier staat standaard ook een DNR-code (verwacht vanuit de lokale kring van huisartsen). 

AV 
 

Er wordt actief gewerkt aan activering en zelfredzaamheid.  
Er is een voldoende uitgebreid aanbod. 
Dit kon worden vastgesteld in de gecontroleerde dossiers en tijdens de rondgang waar op centraal 
geplaatste krijtborden het dagelijkse aanbod genoteerd staat. 
Het is belangrijk om de acties duidelijker te koppelen aan de 
doelstellingen/verwachtingen/wensen van de bewoners en deze linken duidelijk in de 
begeleidingsplannen/dossiers te formuleren. 

AV 
 
 
 

TK 

Er wordt in de praktijk sterk ingezet op de eigenheid van de bewoners , op hun wensen, verlangens 
en interesses, dit wordt bevestigd door verschillende voorbeelden: 

• Bewoners worden gestimuleerd in wat ze graag doen (en goed kunnen) zoals fotografie, 
cartoontekenen, breien, schilderen, werken in de reguliere sector, … Hieruit groeien 
mensen vaak door zoals bv. PVT-huisfotograaf, worden tentoonstellingen georganiseerd, 
komen opdrachten vanuit de reguliere sector voor de cartoonist, … 

• Los van activiteiten wordt ook ingezet op hun wens naar medicatie afbouw en naar 
zelfstandig wonen.  

• Privacy wordt gerespecteerd (o.a. post wordt gericht aan de bewoners en wordt niet 
geopend door de begeleiding, …) 

• Zelfbeschikking  wordt gestimuleerd: 
o  de meeste bewoners  (tot 80%) vervullen hun kiesplicht (dit project ‘van stemmen 

horen , tot je stem laten horen’ houdt zowel een grondige voorbereiding (oefenen 
stembureau) als informering in, dit alles in samenwerking met Tomeca ), 

o Bewoners leerden zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer,  
o Sommige bewoners nemen deel aan het reguliere werkcircuit,  
o wensen tot verandering van bewindvoerder worden ingewilligd,… 
o Binnenkort gaat er een koppel trouwen en zelfstandig samenwonen… 

• Opvallend is ook de participatie van de bewoners aan ‘het reilen en zeilen’ binnen het PVT. 
Bewoners staan op hun ‘rechten’ en op hun ‘privacy’, wat hen zo is aangeleerd.  

• Verschillende voorbeelden werden aangehaald waarbij de keuze van de bewoner en het 
beslissingsrecht van de bewoner doorslaggevend is boven de keuze van de begeleiding (zo 
respecteert men de beslissing tot zelfstandig wonen van het binnenkort trouwende 
koppeltje, weliswaar na  hen grondig geïnformeerd te hebben over de pro’s en contra’s 
van het volledig zelfstandig samenwonen). 

SP 

Bij doorverwijzing van de bewoner naar een PZ, PAAZ, WZC, BW, thuisbegeleidingsdienst … is er 
steeds een schriftelijke overdracht (via een brief of een verslag). 
Er is een procedure voor ontslag naar RVT, WZC. 
Een multidisciplinaire ontslagbrief wordt eveneens bezorgd aan het woon- en zorgcentrum 
(opmaak van de ontslagbrief wordt gecoördineerd door de hoofdverantwoordelijke). 
Er is tevens een standaard ‘transferblad ‘ dat gebruikt wordt tussen het PVT, de huisartsen en de 
specialisten. 

AV 
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Bij ontslag naar huis / BW / WZC / VAPH-voorzieningen, is er steeds een brief voor de huisarts.  
De brief kon in de gecontroleerde 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 niet worden vastgesteld in dossiers. Deze zorgdossiers zitten in het archief en werden niet 
opgevraagd tijdens het inspectiebezoek. 

AV 
 

 

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. 
Een visietekst rond deze thema’s is in opmaak. 

Aanb 

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

Relatievorming / intimiteit / seksualiteit is een aspect binnen de begeleiding.  
(notitie in dossier) 

AV 

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

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, …) 

AV 
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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 week aanbod is op maat van de bewonerspopulatie/betrokken personen. 

AV 
 
 
 
 

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

AV 

Er worden inspanningen gedaan om de aanvaardbaarheid van de bewoners in de omgeving te 
vergroten. Voorbeelden hiervan zijn:  
− Het PVT stimuleert door tal van projecten en activiteiten om de buitenwereld naar het PVT te 

trekken; o.a. vernissages, tentoonstellingen, … 
− De meeste bewoners nemen deel aan tal van activiteiten en ontspanningsmogelijkheden buiten 

het PVT; sociaal restaurant, bibliotheek, regulier werk, openbaar vervoer, sociale kruidenier… 
− Het PVT heeft eveneens aandacht voor ‘omgekeerde integratie’. Zo worden yogalessen gegeven 

in het PVT zelf, waar ook buitenstaanders kunnen op intekenen. Ook bij elk studiebezoek van  o.a. 
scholen worden de bewoners betrokken om zelf iets over hun leven in het PVT te vertellen. 

SP 
 

Bewoners worden betrokken in dagdagelijkse taken (tafelgebeuren, wasgebeuren, poetsen kamer, 
zelfzorg, verversen bedlinnen, keuze verzorgingsproducten, …). 
Het PVT beschikt over verschillende computers. Elke leefgroep  bestelt via elektronische weg (centrale 
besteldienst van het PVT/PZ)  zijn charcuterie voor bij het ontbijt en avondmaal. Zij hebben een 
budget en moeten rekening houden met assortiment keuze en gewenste hoeveelheid. 

AV 
 

SP 

 

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 geformaliseerd.  
Voor het PVT betekent dit o.a.: 
− Er wordt voorzien in overdracht (bv. verwijsbrief, overdrachtformulier, ….. ). 
− Contacten, gesprekken, acties worden 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. 
− Bij heropnames in het PZ (= eigen PZ) hebben alle patiëntenbesprekingen/verslagen een 

directe link naar de psychiater van het PVT. 

SP 

 

4.3 MEDISCHE OPVOLGING 
 

Bewoners kunnen een beroep doen op somatische zorg (huisarts, specialist, tandarts, opname AZ). AV 
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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.  
 
Deze opdracht is sinds 2014 toevertrouwd aan ‘de verpleegpost’. Alle verpleegkundige 
handelingen o.a. medicatie-aangelegenheden (klaarzetten ,controleren en toedienen ) , opvolgen 
consulten, opvolgen somatische toestand, … worden centraal vanuit deze verpleegpost opgevolgd 
en gecoördineerd. Er is maw een duidelijke scheiding in gewone zorg, begeleiding en 
verpleegkundige opvolging. Deze werkwijze heeft ondermeer geleid tot minder medisch 
specialistische overconsumptie bij de bewoners. 

AV 
 
 
 

Er is vrije keuze van artsen / specialisten. 
Op campus Duffel loopt dit aantal op tot ongeveer een 10-tal verschillende huisartsen. 
Er wordt gewerkt aan duidelijke afspraken tussen de psychiater en de huisartsen. Hierbij wordt 
gedacht aan de opmaak van staande orders. 
Op campus Heist zijn er slechts een tweetal huisartsen die bereid zijn om tot in het PVT te komen 
waardoor de afspraken tussen de psychiater en de huisartsen reeds vlot geïmplementeerd zijn. 

AV 

Het recht van 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, …). 
Vaak wordt de familie ingeschakeld enerzijds ter ondersteuning voor de bewoner anderzijds om de 
familiebanden aan te halen. 

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). 

AV 
 

 

4.4 MEDICATIE  

4.4.1 Medicatieschema 

Medicatieschema’s zijn opgemaakt op een excelblad, dat door de verpleegkundigen wordt 
ingevoerd (op basis van de voorschriften door de arts).   
Er werden een 3-tal medicatieschema’s gecontroleerd. 

AV 

De medicatieschema’s (= de Excel bladen) zijn niet gevalideerd door de arts. NC 

Verschillende bewoners hebben de wens  hun medicatie  ‘af te bouwen’ waar mogelijk.  Op deze 
wens wordt ingegaan door de psychiater. Deze bewoners worden nauwlettend in het oog gehouden 
en  dit item wordt wekelijks standaard besproken. Dossierinzage bevestigt de extra aandacht en 
observatie die gaat naar deze bewoners. 

SP 

Op de gecontroleerde medicatieschema’s waren niet steeds alle toedieningsmomenten 
afgetekend nadat de medicatie was toegediend.  

NC 

Het is niet steeds traceerbaar wie de medicatie heeft toegediend. TK 

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

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 en de maximale dosis per 24u.  
In totaal werd er 2 “zo nodig”-medicatie  gecontroleerd (dafalgan).  

 

De gecontroleerde voorgeschreven ‘ zo nodig’-medicatie is niet steeds volledig. 
Volgende informatie is niet (steeds) neergeschreven: 
− De minimale tijd tussen twee toedieningen ontbrak 2 maal. 

TK 

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. 

 

De start- en stopdatum voor antibiotica is ingevuld voor de gecontroleerde medicatieschema’s.  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.  
Hierop ontbreekt 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 losse pillen (medicatie  uit de blister) aangetroffen  

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 een aantal (3) van de gecontroleerde geopende flessen van vloeibare medicijnen stond geen 
vermelding van de openingsdatum. 

TK 

 

4.4.3 Toediening van medicatie 

Medicatie wordt 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 wordt geen medicatie geplet. AV 

Er werd geen vooraf opgetrokken medicatie teruggevonden. AV 
 

4.5 SUÏCIDEPREVENTIE 
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Er is aandacht voor vorming inzake suïcidepreventie: 
− personeelsleden zijn opgeleid rond suïcide  

(alertheid  detectie, aanpak verhoogd toezicht) 
(afname screeningsinstrument maakte geen deel uit van de vorming. ) 

AV 

Er is (beperkte) aandacht voor suïcidepreventie binnen het PVT: 
− Het PVT is laagbouw.  
− Suïciderisico is een item bij elke intake (voorgeschiedenis, verhoogd risico, pogingen). 
− Alle PVT-bewoners worden nauwgezet geobserveerd, elke verandering in gemoedstoestand 

wordt besproken, indien er sprake is van depressieve gevoelens is er verhoogd toezicht.  
− Suïcidepogingen worden geregistreerd en besproken binnen het PVT. 
− Extra aandacht gaat ook naar patiënten met een euthanasie aanvraag en patiënten met een 

vraag tot het opmaken van een wilsbeschikking. 

AV 
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5 BETROKKENHEID BEWONER / FAMILIE 

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

De bewoners worden in kennis gesteld over een vertegenwoordiging in het beheersorgaan. AV 

Kamers kunnen niet op slot gedaan worden door de bewoners.  
Op de kamer zelf is een geldkoffer , waarvan de bewoners wel een sleutel hebben.  

TK 
AV 

 

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

AV 
 

Bewoners worden sinds 2014 in allerlei werkgroepen betrokken. Standaard worden een 3 tot 4-tal 
bewoners uitgenodigd in o.a. werkgroep zingeving, feest comité, werkgroep woonbegeleiding, 
redactieraad bewonerskrantje… 

SP 

Er worden 3 jaarlijks tevredenheidsenquêtes gehouden, ook ROPI is geïmplementeerd in het PVT. AV 

Begeleidingsplannen worden met de bewoner besproken (zowel voor als na de bespreking). 
 
Op vraag van een specifieke bewoner, heeft deze haar volledige patiëntenbespreking zelf 
voorbereid, haar visie uitgeschreven en beargumenteerd op de patiëntenbespreking zelf. 
Men overweegt om patiënten aan hun eigen patiëntenbespreking te laten deelnemen in de 
toekomst. 

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 niet afsluiten. TK 

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 zijn in het PVT geen veralgemeende maatregelen die ingaan tegen het zelfbeschikkingsrecht.  AV 

Er is een vertegenwoordiger van bewoners.  AV 

De vertegenwoordiger is gekend door de bewoners.  AV 

De vertegenwoordiger is bereikbaar.  
Er is voldoende contact tussen de bewoners en hun vertegenwoordiger. Er zijn systematische 
bijeenkomsten waarop de vertegenwoordiger van de bewoners samen met de bewoners het 
overleg met directie voorbereidt. 

AV 
SP 

 

De vertegenwoordiger van de bewoners zetelt in de beheersorganen van het PVT. AV 
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5.3 KLACHTEN 
Het PVT beschikt over een interne klachtenprocedure. AV 

Het PVT beschikt over een externe klachtenprocedure. AV 

De klachtenprocedure gemaakt voor bewoners dient verder uitgewerkt te worden.  
• Er is geen duidelijke interne ombudspersoon.   
• Er is geen duidelijke procedure, waarbij vooraf de te doorlopen interne stappen en 

handelingen, welke een geuite klacht volgen, uitgeschreven staan (o.a. melding, 
registratie, verantwoordelijke, acties, terugkoppeling, …).  

TK 

Klachten worden niet zonder toestemming van de bewoner aan de directie gemeld / doorgegeven. AV 

Er worden voldoende inspanningen geleverd om de patiënten te informeren over de patiënten-
rechten en ombudsfunctie en om een laagdrempelige toegang tot de ombudspersoon te 
bevorderen:  
− De onthaalinformatie bevat een folder van de externe ombudspersoon  
− Er zijn folders van de externe ombudspersoon beschikbaar  
− Er hangt een affiche met foto van de externe ombudspersoon 

AV 
 
 
 
 

Een aantal bijkomende inspanningen, om de patiënten te informeren over de patiëntenrechten en 
ombudsfunctie en om een laagdrempelige toegang tot de ombudspersoon te bevorderen, zijn 
aangewezen:  
− De laatste informatiesessie over patiëntenrechten en ombudsfunctie dateert van een aantal 

jaren geleden. 
− De externe ombudspersoon bezoekt het PVT niet op regelmatige basis. De ombudspersoon 

zetelt enkel op de campus van het PZ (wekelijks op vrijdagochtend). Gezien het doelpubliek is 
de aanwezigheid en rondgang van de ombudspersoon op regelmatige tijdstippen in het PVT 
aangewezen. 

TK 

 

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 45 

familie 21 

PVT 0 

andere, nl. 0 
 
 
 

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 
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Het minimumzakgeld van de bewoner wordt niet gebruikt voor:  
− aankoop, was, onderhoud en herstellen 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 

Voor bewoners met weinig middelen (of omwille van het veiligheidsgevoel) is er de mogelijkheid 
om vakantie in eigen tuin te nemen. Een caravan is hiervoor ingericht aan de rand van een bosje 
en met zicht op de vijver. De caravan kan geboekt worden tijdens de ‘zomermaanden’ en hier 
wordt gretig gebruik van gemaakt. Vrienden (zelfs niet PVT-bewoners) kunnen uitgenodigd worden 
door de PVT-bewoner om samen vakantie te nemen (eveneens overnachtingen). 

SP 

 

5.5 INZAGERECHT IN DOSSIER  
Het recht op direct en indirecte inzage in het dossier wordt niet vermeld in de onthaalbrochure of 
het huishoudelijk reglement.  

TK 

Er is geen uitgeschreven procedure betreffende het direct en indirect inzagerecht in het dossier.  TK 
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6 COMMUNICATIE TUSSEN DE ZORGVERSTREKKERS 

6.1 DOSSIER 
 

Er werden 3 bewonersdossiers ingekeken, waarvan: 
 

Daarnaast werden ook dossiers ingekeken van patiënten met een (her)opname in AZ en 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 papieren dossiers, het medicatieschema wordt overgezet en elektronisch 
bijgehouden. 
Het dossier is verdeeld in een verzamel map, bewaard in het bureau van de directie/arts, een 
medisch somatisch luik, bewaard op de verpleegpost, en een werkmap (observaties, begeleiding) 
bewaard op de leefgroep. 

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. 
Via een standaardblad  

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. Deze 
doelstellingen kon men evenwel niets steeds even eenvoudig terugvinden en dienden afgeleid te 
worden uit verschillende verslaggeving in de dossiers.  

AV 
 
 

TK 
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Het is belangrijk deze therapeutische doelstellingen (en/of  de wensen en verwachtingen van de 
bewoners zelf)  duidelijker in de dossiers te formuleren onder de vorm van o.a. een  behandelplan 
/ geplande acties / SMART geformuleerde doelstellingen/… 

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.  
Elke bewoner wordt minimum 1à2 /jaar grondig geëvalueerd en besproken.  
Het gehele zorgteam en de psychiater zijn hierbij aanwezig. 
 
Telkens de wekelijkse briefing worden alle bewoners  kort overlopen en besproken  (begeleiding, 
medisch, zorgen).  

AV 
 
 

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.  AV 

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

Er wordt een verslag opgemaakt van dit overleg.  AV 
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7 PERSONEEL  
 
Tabel totaal aantal personeel: 
 

personeel (VTE) campus Duffel campus Heist 

Bachelor en master 2/ Gegradueerde / A2 20,21 VTE 10,5 VTE 

Zorgkundigen 10,82 VTE 9 VTE 

Totaal aantal personeelsleden (excl. Coördinator, 
inclusief logistiek assistenten) 31,43 VTE 22,6 VTE 

 
 

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: 
− Campus Duffel : 2 vroege shiften, 1 avondshift per leefgroep, bovenop wordt telkens 1 

avondshift overkoepelend ingepland. ’s Nachts wordt 1 verpleegkundige ingepland. 
− Campus Heist :3 vroege shiften en 2 late shiften. ’s Nachts wordt 1 verpleegkundige ingepland. 
 
Tijdens de weekenddagen: 
− Campus Duffel : 2 vroege shiften, 1 avondshift per leefgroep, bovenop wordt telkens 1 

avondshift overkoepelend ingepland. ’s Nachts wordt 1 verpleegkundige ingepland. 
− Campus Heist :3 vroege shiften en 2 late shiften. ’s Nachts wordt 1 verpleegkundige ingepland. 
 

 

Deze minimumpermanentie werd tijdens het inspectiebezoek niet gecheckt op het uurrooster.   

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 60 bewoners, op campus Duffel, dient dit PVT te beschikken over 25  VTE personeelsleden. 
Het PVT beschikt over 31,43 VTE personeelsleden (exclusief de coördinator). 
 
Voor 30 bewoners, op campus Heist, dient dit PVT te beschikken over 12,5  VTE personeelsleden. 
Het PVT beschikt over 22,6 VTE personeelsleden (exclusief de coördinator). 

 

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

sociaal assistent / maatschappelijk werker,  psycholoog,  
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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 90 bewoners, geregistreerd op het moment van de inspectie, dient de neuropsychiater / 
psychiater  18uur / week beschikbaar te zijn voor het PVT.  

 

Het PVT beschikt over een psychiater.  
Hij  werkt  18 uren per week  voor het PVT en is dus voldoende beschikbaar in verhouding tot het 
aantal bewoners.  

AV 

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

Het PVT beschikt over een coördinator die 80%  VTE voor het PVT werkt. AV 

Per 30 psychiatrische zorgbehoevenden dient er een hoofdverpleegkundige te worden 
aangesteld. 3 

 

Voor 90 bewoners, geregistreerd op moment van de inspectie, dient het PVT te beschikken over 3 
hoofdverpleegkundigen. 

 

Het PVT heeft  3 hoofdverpleegkundigen. 2 hoofdverpleegkundigen op campus Duffel (60 
bewoners) en 1 hoofdverpleegkundige op campus Heist op den Berg voor 30 bewoners. 

AV 

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

 

Er zijn op het moment van de inspectie 60 bewoners met een statuut mentale handicap (op beide 
campi; 35 te Duffel en 25 te Heist) en dus dient het PVT niet te beschikken over een 
orthopedagoog.  
Het PVT heeft een orthopedagoog (licenciaat)  die 80% VTE werkt voor beide campi. Op de campus 
Duffel zijn er nog extra gegradueerden 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 in Duffel dient in totaal over 25 VTE personeelsleden te beschikken. 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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Het PVT in Heist dient in totaal over 12,5 VTE personeelsleden te beschikken. 

Men dient dus te beschikken te Duffel over (berekend volgens 31,43 VTE aan personeel): 
− maximaal 12,56 VTE zorgkundigen 
− minimaal 18,85 VTE personeel met bovenstaande kwalificaties. 
Men dient dus te beschikken Te Heist over (berekend volgens 22,6 VTE aan personeel): 
− maximaal 9,04 VTE zorgkundigen 
− minimaal 13,56 VTE personeel met bovenstaande kwalificaties. 

 

Men beschikt te Duffel over: 
− 10,82 VTE zorgkundigen 
− 20,21 VTE personeelsleden met bovenstaande kwalificaties. 
Men beschikt te Heist over: 
− 9 VTE zorgkundigen 
− 10,5 VTE personeelsleden met bovenstaande kwalificaties. (als men de berekening maakt 

volgens de minimum vereiste 12,5 VTE personeelsleden waarvan er slechts 7,5 een kwalificatie 
dienen te hebben, is het PVT in orde) 

AV 
 

Er is geen tekort aan 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.  
 
Het PVT beschikt (op campus Duffel en op campus Heist) over voldoende personeelsleden met 
minimaal een bacheloropleiding en voldoet aan de eis. 

AV 

De nachtpermanentie wordt waargenomen door een gekwalificeerd personeelslid.  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 

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 (te checken in verslagen). 
− De psychiater is ter beschikking van bewoners (mogelijkheid tot consulteren). 
− De psychiater doet familiegesprekken.  

AV 
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Hoofdverpleegkundige 
 

Er is een functieomschrijving voor de functie van hoofdverpleegkundige. AV 
 

 

8 INFRASTRUCTUUR 

8.1 LIGGING EN CAPACITEIT (beide campi) 

 
Campus Duffel : de nieuwbouw is in gebruik genomen vanaf 2002. Het PVT is buiten de campus 
van het PZ gelegen, is volledig gelijkvloers en gemakkelijk te bereiken via het openbaar vervoer. De 
bewoners verblijven in leefgroepen van 10 of 15 bewoners met elk hun eigen zit-en leefruimte en 
eigen terras en tuin. Er is ook een ruime gemeenschappelijke tuin. 
 
Campus Heist op den Berg: het gebouw werd in gebruik genomen in 1989. Oorspronkelijk was dit 
gebouw voorzien voor de huisvesting van een oudere zorgafhankelijke doelgroep waar toezicht en 
controle belangrijk waren. In 2002 was er een herconditionering voor de huisvesting van PVT 
bewoners. Het huidig gebouw voldoet minder aan de PVT doelgroep waarbij criteria zoals privacy 
en vrijheid belangrijke uitgangspunten zijn. Het gebouw heeft klein bemeten kamers en een grote 
centrale open ruimte , waarop de gangen (met bewonerskamers) op uitkomen. In deze grote open 
centrale ruimte is geprobeerd om kleinere hoekjes en afgeschermde ruimtes te creëren (dmv 
strategisch geplaatste kasten.) 
Het gebouw ligt in een groene bosrijke omgeving op wandelafstand van het dorp. 
 

 

Het PVT ligt buiten 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.  
 

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 

Het PVT campus Heist beschikt niet over een aparte ruimte voor individuele hulp en begeleiding. 
Hiervoor wordt meestal het staflokaal gebruikt. 

TK 

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

AV 
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De zitkamers zijn gescheiden van de eetkamers.  TK 

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 op campus Duffel.  AV 

Het PVT heeft geen uitgesproken huiselijke sfeer op campus Heist op den Berg.  
Het gebouw voelt kil aan, het geluid in de open gemeenschappelijke ruimte klinkt snel luid en 
schril. Gezellige aankleding aangepast aan de doelgroep en het creëren van kleinere hoekjes zijn te 
weinig aanwezig. 

TK 

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 

Het PVT beschikt over een overdekte rokersfaciliteit buiten.  AV 
 

8.3 KAMERS  
 
Er werden in totaal een 10-tal kamers gecontroleerd.  

 

Het maximaal toegestaan aantal bedden per kamer(2) op campus Heist wordt niet overschreden (6 
tweepersoonskamers).  
Campus Duffel beschikt niet over tweepersoonskamer en meerpersoonskamers. 

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 verduistering. AV 

Alle gecontroleerde kamers zijn uitgerust met een oproepsysteem. AV 

 

8.4 SANITAIR 
Alle bewoners beschikken over een lavabo op de kamer.  AV 

Alle bewoners beschikken over een toilet op de kamer. AV 

Het PVT beschikt over voldoende toiletten. (norm is 1 toilet/6 bewoners). AV 

Het PVT  campus Heist beschikt over 30 bewoners. De norm vereist 1 bad per 6 bewoners.  
Het PVT beschikt over 3 badkamers met bad en/of douche.  

AV 
 

Het PVT campus Heist beschikt niet over voldoende baden. NC 

Het PVT campus Duffel beschikt over voldoende baden AV 

De deuren van de sanitaire ruimtes op campus Duffel draaien naar buiten toe.   AV 
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De deuren van de sanitaire ruimtes op campus Heist draaien naar binnen toe en kunnen zo 
geblokkeerd worden door de bewoners.  

TK 

Er is een apart toilet voor bezoekers en voor het personeel.  
Maar dit toilet is bewust in gemeenschappelijk gebruik gesteld. Vanuit de herstelvisie en respect 
voor bewoners wordt geen onderscheid gemaakt op dit vlak. 

AV 

Het PVT beschikt over een aangepast bad (hoog-laagbad ). 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: 
− Er zijn hellende vlakken / geen drempels / geen trappen 
− Er is een rolstoeltoegankelijke tuin / terras  
− Er is een aangepast bad  
− Er is een rolstoeltoegankelijk toilet 

AV 

Er zijn rolstoeltoegankelijke bewonerskamers voorzien.  AV 
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