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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. 
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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. 
 

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 

campus Sint-
Jan  
 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

40 0 1 0 41 0 

 Totaal: 40 bedden  Totaal: 1 bed Totaal: 41 bedden  

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

 definitieve bedden uitdovende bedden totaal aantal bedden 

campus  
Sint-Jan 
 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

gewoon statuut 
mentale 
handicap 

40 0 1 0 41 0 

 Totaal:  40 bedden  Totaal: 1 bed  Totaal: 41 bedden   
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2.2 INSPECTIE-OPDRACHT 
 
Op 16/06/2015 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht.  

 
Op basis van voorgaand inspectiebezoek en de administratieve opvolging door het agentschap Zorg en 
Gezondheid worden volgende knelpunten1 opnieuw gecheckt tijdens dit inspectiebezoek 

o Functieomschrijving voor verpleegkundigen en zorgkundigen 
o Taken van de coördinerend psychiater 
o Aantal uur beschikbare psychiatertijd 
o Permanentie ’s nachts door gekwalificeerd personeel  

Deze knelpunten worden in het verslag weerlegd wanneer ze ondertussen opgelost zijn, of vermeld als “deze 
vaststelling werd vorige inspectie ook al als TK/NC geclassificeerd” en vetgedrukt indien het knelpunt nog 
steeds bestaat.  
 
In het kader van deze inspectie werd gesproken met: 

naam functie 

XXX Algemeen directeur 

XXX Coördinator PVT 

XXX  Hoofdverpleegkundige 

XXX  Beleidsarts (psychiater)  

2 bewoners  Bewoners van het PVT 

  

                                                           
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 
De tabel is ingevuld op basis van de vooraf doorgegeven informatie: 

hoofddiagnose DSM IV As I aantal 
bewoners percentage 

Schizofrenie 8 19.5 % 

Schizo-affectieve stoornis 1 2.4 % 

Depressieve stoornis  13 31.7 % 

Dysthyme stoornis 1 2.4 % 

Bipolaire stoornis 6 14.6% 

Dissociatieve stoornis 3 7.3 % 

Autistische stoornis 3 7.3 % 

Onbekend 6 14.6 % 

Totaal  41 100 % 
 
 

Het PVT heeft  41 erkende bedden.  
Er staan 42 bedden opgesteld (gebruiksklare posities).  
Er zijn op het moment van de inspectie 42 bewoners opgenomen.   

AV 
 

Het aantal opgestelde bedden is hoger dan het aantal erkende bedden (1 bufferbed). Men 
hanteert het extra bed om een bezetting van 100 % te garanderen om zo de PVT rendabel te 
kunnen houden. De reden hiervoor is dat er geen verblijfsdagen kunnen gefactureerd worden 
tijdens afwezigheden van meer dan 48 dagen en tijdens verblijf in een andere voorziening (bv 
bij opname in AZ of PZ). 

AV 

Het aantal opgenomen bewoners is hoger dan het aantal erkende plaatsen (42 bewoners t.o.v. 
41 erkende bedden) . 1 bewoner is op het moment van de inspectie tijdelijk opgenomen in het 
ziekenhuis. 

AV 

Er zijn geen bedden erkend voor de opname van bewoners met een mentale handicap.  
Er is 1 bewoner 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. Het gaat over een bewoner van 80 jaar die 
sinds jaren in het PVT verblijft en waarvoor er geen heroriëntatie meer mogelijk is.  

AV 

De gemiddelde leeftijd van de bewoners bedraagt 61 jaar.  
De oudste bewoner is 84 jaar. De jongste bewoner is 39 jaar. 

AV 

Er is geen grote diversiteit binnen de bewonersgroep van het PVT.  
Het PVT heeft een groot aantal bewoners met depressieve stoornis en schizofrenie (zie tabel 
diagnoses) . 

AV 

Het PVT werkt met 3 leefgroepen opgedeeld volgens de functionele zorgnoden: 
− Leefgroep 1 telt 14 bewoners  die dagelijks actieve hulp nodig hebben. 
− Leefgroep 2 telt 14 bewoners die dagelijks ondersteunende hulp nodig hebben. 
− Leefgroep 3 telt 14 bewoners die autonoom kunnen functioneren.  

AV 



Inspectieverslag PVT Sint-Jan Eeklo – erkenningsnummer 007  pagina 8 van 33 

Het aantal 65 plussers (17 personen) bedraagt 40.5 %.  
 
Er is onvoldoende specifieke benadering voor bejaarde bewoners in het kader van behoud van 
oriëntatie, behoud van mobilisatie en preventie van vallen:   

− Er zijn geen aanduidingen (tekst of pictogrammen)  om aan te geven wat de functie van 
een lokaal is (bv. toiletten, badkamers, eetplaats, zitplaats, bergplaats, ..) 

− Muren en deuren zijn in dezelfde kleur geschilderd waardoor deze minder goed te 
onderscheiden zijn. 

− De activiteiten zijn niet specifiek gericht op een ouder publiek. 
− Er is geen ADL training in de doelstellingen van geïnspecteerde bewonersdossiers  

opgenomen. 
− Er is geen systematische ROT training. 

 
Volgende aspecten kunnen verbeterpunten zijn: 
− Communicatie: gebruik van grote pictogrammen,  
− Behoud van zelfstandigheid: ADL training …., 
− Activatie: mobiliteit en bewegen, actualiteit, reminiscentietherapie …, 
− Rust: snoezelen …, 
− Extra specifieke zorg: preventie doorligwonden, valpreventie door extra mobilisatie en 

contrasten in kleuren tussen muur en deuren ……, 
− ROT: duidelijke signalisatie ruimtes, aangeven datum, tijd, seizoenen … 

AV 
 

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

kalenderjaar aantal opnames 

2010 15 

2011 26 

2012 13 

2013 23 

2014 35 
 
 
Tabel: aantal opnames per doorverwijzer in het kalenderjaar voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige 
erkenning 

doorverwijzer aantal opnames in 
2014 

Eigen PZ 25 

Ander PZ 0 

Huisartsen 0 

Andere (Algemeen Ziekenhuis ) 10 
 
 

Het PVT stelt zich niet actief open voor patiënten uit andere psychiatrische ziekenhuizen dan het 
ziekenhuis waaraan het PVT verbonden is:   
− Het PVT maakt gebruik van voorrangsregelingen:  opnames vanuit het eigen PZ krijgen 

voorrang.  
− Er worden in het PVT vooral opnames vanuit het eigen PZ doorgevoerd: 25 opnames in 2014, 

waarvan 13 nieuwe opnames en 12 opnames van bewoners die in heropname naar het PZ 
gingen en nadien terugkeerden naar het PVT.  

− De 10 opnames vanuit het Algemeen Ziekenhuis zijn opnames van bewoners die in heropname 
in het AZ opgenomen werden vanuit het PVT en na de ziekenhuisopname terugkeerden naar 
het PVT. 

Aanb  

Het PVT maakt gebruik van een wachtlijst. Momenteel staan er 9 personen op de wachtlijst.  AV 

De psychiater is betrokken bij de opnameprocedure.  
Hij doet geen intakegesprekken  omdat  de kandidaat bewoners uit het eigen PZ komen.  
De beslissing tot inclusie op de wachtlijst wordt besproken in team, bestaande uit de psychiater, 
de coördinator en de hoofdverpleegkundige. De uiteindelijke beslissing tot opname wordt gezien 
als een medische beslissing en gebeurt door de psychiater.    

AV 
 

Er kunnen rolstoelpatiënten opgenomen worden in het PVT.  Rolstoelpatiënten staan niet in de 
exclusiecriteria vermeld.  Bewoners die rolstoelafhankelijk worden, kunnen blijven in het PVT.  

AV 
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3.3 DOORSTROMING / ONTSLAGBELEID  
 
Tabel: aantal definitieve ontslagen in functie van ontslag in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan de 
vervaldatum van de huidige erkenning 

ontslagen naar: 2010 2011 2012 2013 2014 

Eigen PZ 2 12  16 12 

Ander PZ   4   

AZ 5 9 1 5 17 

Naar huis (alleen of met partner) 1   1 1 

Ander PVT  2 3 3  

Rust- en verzorgingstehuis / Woon-zorgcentrum 6 1 2   

Initiatief beschut wonen  1    

Voorziening VAPH    2  

Voorziening bejaarden      1 

Onbekend      1 

Andere 1 2 2 1 1 
 
Opmerking: aangezien bewoners uitgeschreven worden in het PVT bij tijdelijk ontslag (bv. tijdelijke 
heropname), staan deze cijfers ook bij in de tabel vermeld.  
 
 
Tabel: aantal overlijdens gedurende de vijf jaren voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige erkenning  

overlijden door: 2010 2011 2012 2013 2014 

Natuurlijke dood 1 2 2 0 1 

Suïcide       

Onbekende oorzaak      
 

Er wordt aan nieuwe bewoners in de onthaalbrochure meegedeeld dat het verblijf in een PVT 
tijdelijk is en doorstroming mogelijk:  
“Wonen in PVT is een keuze voor langere tijd maar niet noodzakelijk definitief. Het begeleidend 
team kan  een bewoner doorverwijzen naar een andere, meer geschikte voorziening (rust- en 
verzorgingstehuis, psychiatrisch ziekenhuis, beschut  wonen). Dit initiatief kan ook van u uitgaan. ” 

AV 

Bij de jaarlijkse evaluatie van de bewoners is er niet steeds een gemotiveerd besluit over het 
verdere verblijf in het PVT of over doorstroming in het dossier genoteerd.  
In 4 van de 5 gecontroleerde dossiers tijdens de inspectie ontbraken hierover notities. 
 
Uit de reactienota van het PVT blijkt er in andere dossiers wel notities over toekomstoriëntering te 
staan. Volgende voorbeelden werden o.a. gegeven via de nota:  

− “Verkenning van een rusthuis?” 
− “Aanvraag WZC is doorgegeven aan bewindvoerder en wordt door haar opgenomen met 

dochter.” 
− “verder verblijf op PVT” 

 
 

TK 
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− “Voorstel aan familie: oriëntatie naar RVT” 
− “Piste  van WZC momenteel niet haalbaar wegens psychische kwetsbaarheid, profiel en 

leeftijd” 
− …. 

We bevelen aan om de notities over het toekomstperspectief duidelijker in het dossier te noteren 
als besluitvorming na de bespreking van de bewoner.  

 
 
 
 
 

Aanb  

Er wordt niet steeds actief gewerkt aan zelfredzaamheid. In de gecontroleerde 
begeleidingsplannen waren geen doelstellingen en/of acties over zelfredzaamheid opgenomen.  
 
Uit de reactienota van het PVT blijken er in andere dossiers wel doelstellingen en acties i.v.m. 
zelfstandig functioneren opgenomen te zijn in de huidige zorgplannen.  
Volgende voorbeelden werden gegeven:   

− “Evenwicht zoeken tussen het zich zelf wassen en hulp bieden.” 
− “Mevrouw gerust stellen / activeren tot zelfzorg / actie: problemen beluisteren en nadien 

motiveren tot zelfzorg” 
− “Proberen te motiveren om te bewegen (bv. 2x per dag een kwartiertje wandelen en 

motiveren om te fietsen op de hometrainer)”. 
− “Leren omgaan met zakgeld” 
− … 

 
TK 

Er is een zeer beperkt aanbod van WZC en RVT’ s in de regio. Bewoners worden snel ingeschreven 
op de wachtlijsten voor WZC zodat er kan rekening gehouden worden met de wachtlijsten. 
Momenteel zijn 5 bewoners aangemeld.  

AV  

 

3.4 BELEID IVM OMGAAN MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
 
 

Er is geen beleid inzake het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.  
Er is een protocol in ontwikkeling in samenwerking met APZ Sint-Lucia in Sint-Niklaas en PZ Sint- 
Franciscus – De Pelgrim in Velzeke/Scheldewindeke.  

TK 

Medewerkers hebben geen vorming gekregen over: 
− wat betekent (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 
− relatie bewoner – bewoner / relatie begeleider – bewoner. 

TK 
 
 

Relatievorming is een aspect binnen de begeleiding.  Dit kon worden vastgesteld in de dossiers (bv.  
“investeren in sociale band”, “vertrouwensband opbouwen”).  

AV 

Bewoners mogen een intieme relatie hebben met een externe partner.  
Bezoek mag in de kamer, in de leefruimte, op het terras en in de tuin ontvangen worden.   
 
Het is niet duidelijk hoe men een relatie van een bewoner die op een tweepersoonskamer verblijft, 
mogelijk maakt. Het is eveneens niet duidelijk hoe men in het PVT staat t.o.v. relatievorming 
tussen bewoners onderling. We bevelen aan om hier met het team over te praten en te bepalen 
op welke manier men bestaande en nieuwe relaties kan ondersteunen (bv. samen tijd 
doorbrengen zonder gestoord te worden).   
 
Seksualiteit is geen aspect binnen de begeleiding.  Dit kon in de gecontroleerde dossiers 
vastgesteld worden.   

AV 
 
 
 
 
 
 

Aanb 
 
 

Aanb  
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Bij de start van de begeleiding (o.a. intake) is er onvoldoende aandacht voor de bevraging van 
grenzen van de bewoner (hoe aangesproken worden, al of niet aangeraakt worden, omgaan met 
privébezit,  …). 

Aanb 
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4 DIENSTVERLENING  

4.1 AANBOD ACTIVATIE EN VRIJETIJDSBESTEDING  
 
 

Bij de intake wordt er gepeild naar interesses. AV 

Er is een aanbod inzake activatie en vrijetijdsbesteding voor de bewoners  
− Er is een gevarieerd groepsaanbod van activiteiten (marktbezoek, zwemmen, Psylos sportclub, 

culturele activiteiten in het CC De Herbakker in Eeklo, geheugenkoor in het dienstencentrum 
Zonneheem, wandelen in samenwerking met IBW De Wende, activiteiten in het buurthuis De 
Kring, …) 

− Het overzicht van het weekaanbod hangt uit in de gangen.  
− 1 bewoner doet vrijwilligerswerk in de wasserij van het ziekenhuis.  

AV 
 
 

Het aanbod inzake activatie en vrijetijdsbesteding is niet steeds  “op maat” van de bewoners.  
− In de  gecontroleerde begeleidingsplannen van de bewoners waren de activiteiten niet gelinkt aan 

de  doelstellingen.  
− Er zijn geen individuele weekschema’s op maat van de betrokken personen. 
 
Uit de reactienota blijkt dat er in andere dossiers wel activiteiten gelinkt zijn aan de doelstellingen:  
Volgende voorbeelden werden o.a. gegeven:  

− Doel: ervaren van zinvolle tijdsbesteding en stimuleren van cognitieve functies 
Actie: uitnodigen bij activiteiten op de afdeling en 1x/maand geheugenkoor 

− Doel: aanbieden vrijetijdsbesteding aansluitend aan interesses i.k.v. verminderen van onrust 
Actie: uitwerken interne ATB (plooien) op de afdeling. 

− Doel: ondersteunen en tegemoetkomen aan activiteit behoeften 
− Actie: uitnodigen bij activiteiten op de afdeling en ondersteunen bij de praktische regeling van 

de externe cursussen 
− … 

Aanb 
 

Er worden inspanningen gedaan om bewoners naar het reguliere vrijetijdsaanbod te laten 
doorstromen:  
− Men neemt samen het aanbod van activiteiten door in De Streekkrant.  
− Er worden uitstappen gedaan met geïnteresseerde bewoners naar deze activiteiten 

(ballonmeeting, feest in het park, ..). 

AV 

Bewoners worden onvoldoende betrokken in dagdagelijkse taken (tafelgebeuren, wasgebeuren, 
poetsen kamer, zelfzorg, verversen bedlinnen, keuze verzorgingsproducten, …). 
Enkel kleding wassen en verversen van bedlinnen gebeurt door bewoners zelf indien ze dat 
wensen.  

Aanb 
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4.2 CONTINUÏTEIT VAN DE ZORG 
 

Men hanteert een bewoners-onvriendelijk heropnamebeleid.  
Bij een tijdelijke heropname in een AZ of PZ neemt men 3 dagen de tijd om te bepalen of een 
opname voor korte duur (3 à 5 dagen) zal zijn of voor langere duur . Indien men inschat dat een 
heropname voor langere tijd zal zijn of een terugkeer niet zeker is, wordt de kamer niet meer 
beschikbaar gehouden voor die bewoner.  
Uit gesprek blijkt dat op deze manier een terugkeer naar het PVT meestal niet meer direct mogelijk 
is waardoor de patiënt opnieuw een aanvraag moet doen en op de wachtlijst komt te staan (7 
bewoners in 2014). Dit resulteert soms in een (oneigenlijk) lang verblijf op een PZ afdeling wegens 
gebrek aan doorstroommogelijkheden.  

TK 

Bij (her)opname in PZ / AZ lopen de begeleidingen niet systematisch door.  
Er wordt enkel contact gehouden met de bewoner indien het over een korte opname gaat of 
indien men er zeker van is dat de bewoner terugkeert naar het PVT.   Op uitnodiging kan de 
begeleider aanwezig zijn op de patiëntenbespreking in het PZ  maar dat gebeurt niet systematisch. 
 
Bij een (her)opname wordt er over het contact tijdens die periode niets genoteerd in het dossier, 
ook al kan dat nog een maand na uitschrijven.   
Na 31 dagen wordt het dossier definitief afgesloten en is het niet meer mogelijk om te noteren.  

 
 
 

Aanb  
 

TK 
 

AV 

Bij doorverwijzing van de bewoner is er een schriftelijke overdracht via een brief maar deze bevat 
soms enkel administratieve gegevens en gegevens betreffende het vervoer en geen of zeer 
beperkte medische gegevens. Er worden geen specifieke afspraken gemaakt met AZ of PZ omtrent 
de PVT-patiënt.  
 
Er werden steekproefsgewijs 4 verwijzingen gecontroleerd: 
− Bij 3 doorverwijzingen (2X opname en 1X consultatie) waren er geen medische gegevens in de 

brief vermeld.  
− Bij een doorverwijzing naar een dagziekenhuis was de medische info door de begeleider 

verstrekt en beperkt tot de reden voor opname , nl. “verwijderen tandwortel en 
tandextractie”.   

 
Uit de reactienota  blijkt dat er in andere dossiers wel medische gegevens opgenomen zijn in de 
brieven. Er werden 10 voorbeelden gegeven waarop minstens de reden voor doorverwijzing 
vermeld was.  Deze voorbeelden worden, omwille van de privacy, niet opgenomen in het verslag. 
 
Men voorziet best steeds een verwijsbrief waarbij medische gegevens geïncludeerd worden 
(minstens de reden voor doorverwijzing, relevante punten uit de voorgeschiedenis, psychiatrische 
problematiek indien relevant).  

 
 
 
 
 

TK 
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4.3 MEDISCHE OPVOLGING 
 

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

Het PVT werkt met vaste internisten die consulten doen in het PZ (dat op dezelfde campus ligt).  
Door de consultaties op de campus is er een lage drempel en een goede bereikbaarheid. 
Bovendien noteren de internisten het verslag van hun consultatie nauwgezet in het individuele 
dossier van de bewoner.   
 
Bewoners zijn vrij om één van deze artsen of een eigen huisarts van buiten het PVT te kiezen.  
Uit dossiers blijkt dat sommige bewoners een externe huisarts hebben.  
 
Deze regeling vervalt echter vanaf juli 2015 waardoor alle bewoners een huisarts buiten het PVT 
zullen moeten kiezen. We bevelen aan om goede afspraken te maken met de huisartsen om een 
goede communicatie te garanderen.  

 
 

SP 
 
 

AV 
 
 
 

Aanb 

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

Bewoners worden indien nodig ondersteund bij het verkrijgen van somatische zorg (plannen 
consultaties, transport naar onderzoeken, …).   
In praktijk wordt er bij de psychiater nagegaan of de bewoner assistentie nodig heeft en wordt er 
begeleiding voorzien indien dit niet kan opgenomen worden door iemand uit het sociale netwerk 
(familie of vrienden).   

AV 

Financiële overwegingen zijn nooit de reden zijn om onderzoeken of consulten te weigeren. AV 

Om de administratie te vergemakkelijken bij een extern tandartsenconsult (voor bewoners met 
een bewindvoerder) zullen er samenwerkingsverbanden opgestart worden met tandartsen uit de 
regio. 

AV 

 

  



Inspectieverslag PVT Sint-Jan Eeklo – erkenningsnummer 007  pagina 16 van 33 

4.4 MEDICATIE  
 

4.4.1 Medicatieschema 

 
Medicatieschema’s zijn elektronisch. Er werden 5 medicatieschema’s gecontroleerd. AV 

2/5 gecontroleerde medicatieschema’s waren niet volledig gevalideerd door de arts. Het ging om 2 
van de 19 medicatievoorschriften (voor reeds toegediende medicatie).  

NC 

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

AV  
 

De voorgeschreven medicatie werd gecontroleerd op de naam, de vorm, de sterkte, de dosis en de 
frequentie.  
Er werden 19 medicatieorders  nagekeken.  
De gecontroleerde voorgeschreven medicatie is volledig. 

 

De voorgeschreven ‘zo nodig’- medicatie werd gecontroleerd op de vorm, de dosis per toediening, 
minimum aantal uren tussen twee toedieningen, de maximale dosis per 24u en de indicatie.  
In totaal werd er 5 “zo nodig”-medicatieorders  gecontroleerd.  
 
De gecontroleerde voorgeschreven ‘ zo nodig’-medicatie is niet steeds volledig. 
Volgende informatie is niet (steeds) neergeschreven: 
− De minimale tijd tussen twee toedieningen ontbrak 5 maal. 
− De maximale dosis per 24 uur ontbrak 1 maal. 
− De indicatie voor toediening ontbrak 4 maal. 

 
 
 
 
 

TK 

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 de medicatie niet 
toegediend werd, was te achterhalen. 

 
 
 

AV 

 
 
 

4.4.2 Bewaring van medicatie  

 
De medicatie wordt afgesloten bewaard voor onbevoegden.  AV 

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

AV 

De vervaldatum van de medicatie is niet steeds controleerbaar tot net voor toediening.  
Er werden versneden blisters teruggevonden in de medicatievoorraad waarop de vervaldatum 
ontbrak (Tranxene®, Dipiperon®, Omic Ocas®, Etumine®, Spasmomen®, Coruno®) 

TK 

De temperatuur van de koelkast voor bewaring van medicatie wordt continu opgevolgd. De 
grenswaarden (2-8 °C) zijn gekend.  

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

Op 4 /5 gecontroleerde geopende vloeistoffen stond geen vermelding van de openingsdatum 
(Dipiperon®, Keppra®, Contramal®, Rivotril®). 

TK 

 
 
 

4.4.3 Toediening van medicatie 

 
Medicatie wordt klaargezet voor de komende 24 u.  AV 

Medicatie wordt  niet steeds klaargezet door een verpleegkundige.   
Wanneer er tijdens de nachtdienst geen verpleegkundige is, wordt de medicatie klaargezet door:  
− een zorgkundige met art 54 bis.  
− een verpleegassistente met attest van zorgkundige. 
Van de persoon met art 54 bis werd de lijst opgevraagd. “Klaarzetten en toedienen van orale 
medicatie” staat opgenomen in de lijst. Zij mag de medicatie tijdens de nacht klaarzetten.  
De verpleegassistente mag medicatie klaarzetten en toedienen. 

AV 
 
 
 
 
 
 

Het is via het elektronische medicatieschema in het PVT niet traceerbaar wie de medicatie heeft 
toegediend.  
 
Tijdens de inspectie werd door de coördinator gesteld dat de apotheek hier zicht op had.  
De apotheek was tijdens de inspectie telefonisch niet bereikbaar.  
Er werd gevraagd om de schermafdruk met bewijs van traceerbaarheid van toediening via mail 
door te sturen (medicatietoediening van 17u op 10/6/2015, tijdens een shift dat er geen 
verpleegkundige was).  
De schermafdruk van de gevraagde medicatietoediening werd doorgestuurd via mail maar hieruit 
bleek niet wie de medicatie toegediend had. Bij navraag bleek dit per ongeluk gewist te zijn.  

TK 

Er zijn richtlijnen voor het pletten van medicatie. Deze zijn geïntegreerd in het elektronisch 
medicatieschema.  

SP 

Er werd geen vooraf opgetrokken medicatie teruggevonden. AV 
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4.5 SUÏCIDEPREVENTIE 
 

De laatste 5 jaar was er in het PVT geen suïcide(poging).  
Binnen de groep van bewoners is er een kwetsbare groep (31% van de bewoners heeft een 
depressieve stoornis , 2.4% een dysthyme stoornis en 14.6 % een bipolaire stoornis).  

AV  

Er is geen aandacht voor vorming inzake suïcidepreventie: geen enkel personeelslid is opgeleid 
rond suïcide (alertheid,  detectie, aanpak verhoogd toezicht, afname screeningsinstrument). 

TK 

Er is beperkte aandacht voor suïcidepreventie binnen het PVT: 
− De ramen op de bovenverdieping(en) zijn beveiligd.  
− Suïciderisico is een item bij intake (voorgeschiedenis van suïcide tijdens de laatste 6 maanden). 

 
Er is onvoldoende aandacht voor suïcidepreventie binnen het PVT voor volgende aspecten: 
− De screening op suïciderisico bij intake is beperkt.  Er wordt bv. niet gescreend op depressie en 

suïcidepogingen langer dan 6 maanden geleden worden bij de intake niet bevraagd. Er worden 
geen screenings gedaan bij PVT-bewoners waarvan gekend is dat zij een depressieve en/of 
suïcidale achtergrond hebben.   

− De psychiater wordt ingeschakeld om bij een bewoner het suïciderisico in te schatten maar is 
hierbij primair afhankelijk van de signalen vanuit de niet specifiek opgeleide begeleiding. 

AV 
 
 
 

TK 
 

Er zijn geen richtlijnen en/of afspraken omtrent het thema suïcide (preventie, verhoogd toezicht, 
opvang na poging, …) voor het PVT. 
In praktijk resulteert een suïciderisico bij een bewoner in een heropname in een PZ.  
 
We bevelen aan om het PC brede protocol te vertalen naar de PVT setting.  

TK 
 
 
 

Aanb 

Er is in het PC een procedure crisisinterventie die ook voor het PVT geldt. Hierbij kan er nazorg 
voorzien worden voor het personeel na een ingrijpende gebeurtenis (debriefing, analyse en 
eventueel, indien nodig, individuele hulp).  

SP  

Er is een protocol onrustwekkende verdwijning.  AV  
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5 BETROKKENHEID BEWONER / FAMILIE 
 

5.1 INFORMATIEVERSTREKKING AAN BEWONER 
 

Het PVT beschikt over een onthaalbrochure. AV 

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

Bewoners hebben weet van een loper. Dit staat vermeld in de onthaalbrochure.  AV 
 

5.2 EMPOWERMENT BEWONER 
 

Er worden in het PVT maandelijks bewonersvergaderingen per leefgroep georganiseerd waarop 
volgende  aspecten aan bod komen: comfort, voeding, persoonlijke zorg, gevoeligheden tussen 
bewoners, activiteiten, vragen vanuit de bewoners  … 
In de onthaalbrochure wordt de bewoner uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  

AV 
 

Bewoners kunnen de verslagen van de bewonersvergaderingen lezen (hangen uit ad valvas). AV  

Begeleidingsplannen worden met de bewoner besproken. AV 

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

AV 

In de onthaalbrochure staat vermeld dat de bewoners  zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
goederen en dat het PVT niet verantwoordelijk is voor diefstal of beschadiging.   
 
Er worden echter maar beperkt  middelen aangereikt om die verantwoordelijkheid te kunnen 
opnemen.  
− Bewoners hebben geen eigen sleutel van hun kamer. Ze kunnen vragen aan de begeleiding om 

hun kamer af te sluiten en te openen, wat een beperking van hun vrijheid inhoudt (afhankelijk 
zijn van de begeleider i.p.v  op alle momenten zelf op hun kamer te kunnen). 

− Ze kunnen beroep doen op een centrale kluis in de organisatie om waardevolle voorwerpen in 
op te bergen waardoor deze voorwerpen  niet steeds ter beschikking zijn.  
 

Naar aanleiding van herhaalde meldingen van diefstal, is er recent besloten afsluitbare kasten met 
unieke sloten op de kamers te voorzien.  

 
 
 

TK 

Er is onvoldoende aandacht voor de privacy van de bewoner:  
− Bewoners kunnen hun eigen kamer niet afsluiten.  
− De gemeenschappelijke badkamers (douches en bad) kunnen niet op slot gedaan worden door 

de bewoner zelf. Er is ook geen alternatief (bv. bordje “bezet”) voorhanden om duidelijk te 
maken dat de douche of bad in gebruik is.  

− Er wordt binnengegaan in kamers zonder toestemming van de bewoner in kwestie.  

TK 

Er staat niet in de onthaalbrochure dat relaties verboden zijn.  
 

AV  
 

Aanb 
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Het is niet duidelijk of bewoners de mogelijkheid hebben een relatie aan te gaan met 
medebewoners. 

Een relatie wordt onvoldoende gefaciliteerd vanuit de begeleiding (samen weggaan of tijd mogen 
doorbrengen, gezamenlijke kamer, samen mogen slapen, bordje “niet storen”, …). 

Aanb 

Er zijn in het PVT veralgemeende maatregelen (voor iedere bewoner) die ingaan tegen het 
zelfbeschikkingsrecht.  
− Bewoners worden verwacht om tegen 21 uur thuis zijn. Van deze maatregel kan afgeweken 

worden indien de bewoner de begeleiding verwittigt.  
− De buitendeuren van de PVT zijn op slot. Bewoners hebben zelf geen sleutel. Ze moeten 

telkens vragen om buiten te mogen. Uit gesprek blijkt dat ze steeds de toestemming krijgen.  
− De deuren van de badkamers zijn op slot gedurende de dag. Bewoners moeten telkens vragen 

om deze te openen.  

TK 
 
 
 
 
 

Er worden vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast op maat. De maatregel wordt individueel 
genoteerd in het dossier (bv. beperking van aantal sigaretten, geen bezoek van echtgenoot op de 
kamer, verpleegdeken tijdens de nacht). 

AV 

Bij 3 bewoners werd het dossier gecontroleerd op de toepassing van een vrijheidsbeperkende 
maatregel (= verpleegdeken, beperking van sigaretten en beperking van bellen naar familie, geen 
bezoek op de kamer van de echtgenoot): 
− De maatregel was steeds genoteerd in het dossier.  
− De reden voor de maatregel was steeds genoteerd.  
− De maatregel was steeds besproken in team , waarbij de arts betrokken was.  

AV  
 
 
 
 

 

Er is vertegenwoordiging van de familie. Deze persoon treedt op als vertegenwoordiger van de 
bewoners. De vertegenwoordiger zetelt in het beheerscomité. De aanwezigheid van de 
familievertegenwoordiger op het beheerscomité blijkt uit het verslag.  
Het uitwerken van bewonersparticipatie  door vertegenwoordiging vanuit de bewoners en vanuit de 
familie , is een doelstelling in het beleidsplan 2015-2016. 

AV 

Er zijn ruime bezoekuren: van 9u tot 20u. SP 
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5.3 KLACHTEN 
 

Het PVT beschikt over een klachtenprocedure die zowel de interne kanalen als de externe kanalen 
omvat. 

AV 

Interne klachten worden gemeld aan de coördinator en besproken op het directiecomité. We 
bevelen aan om hierover steeds de toestemming van de bewoner te vragen.  

Aanb  

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 onthaalmap bevat een folder over de wet op de patiëntenrechten.   
− Er hangt een affiche met foto van de externe ombudspersoon. 
− De bevraagde bewoners kennen de ombudspersoon.  
− De externe ombudspersoon bezoekt het PVT wekelijks. 

AV 
 
 
 
 
 

SP 
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5.4 VERMOGENSBEHEER 
 
Tabel: beschermingsmaatregelen m.b.t. de bescherming van goederen en welke persoon belast is met het 
beheer van goederen voor het kalenderjaar voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige erkenning. 
 

persoonlijke bewindvoerder is aantal bewoners 

advocaat 23 

familie 7 

PVT 0 

andere, nl. 11 
 
 

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

Niet alle bewoners kunnen beschikken over het vastgelegde minimale maandelijkse zakgeld (zijnde 
€ 184.96 dd. 1/12/2012).   
9/14 bewoners die zakgeld krijgen, krijgen minder dan het wettelijk vastgelegde minimumbedrag.  

NC 

Het vrij gebruik van zakgeld is aan banden gelegd: 
− Alle zakgeld wordt systematisch wekelijks uitgekeerd (soms op vraag van de bewoner zelf).  De 

indicatie en motivatie voor het gespreid krijgen van zakgeld is individueel besproken maar niet 
in het dossier genoteerd.  

− Soms is de invulling van het zakgeld al ingevuld (bv. sigaretten, mand fruit). Het is niet duidelijk 
of de toestemming van de bewoner gevraagd is en of die hiermee akkoord gaat.  

Wanneer een bewoner naast de wekelijkse uitkering extra zakgeld vraagt wordt dit steeds 
toegestaan tenzij de bewindvoerder aangeeft dat dit niet kan omdat er niet voldoende provisie 
voorhanden is.  

TK  

De bewoners die onder bewindvoering staan, worden onvoldoende geïnformeerd over hun 
rechten.  Het PVT ondersteunt de bewoners onvoldoende om hun rechten uit te oefenen: bv. het 
PVT onderneemt niet systematisch stappen als de bewoner omwille van een beslissing van de 
bewindvoerder zijn/haar minimumzakgeld niet krijgt maar zal enkel motiveren als de bewoner 
tekorten heeft of ervaart .   

TK 

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 
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5.5 INZAGERECHT IN DOSSIER  
Het recht op (in)directe inzage in het dossier wordt niet rechtstreeks vermeld in de 
onthaalbrochure. Er wordt wel verwezen naar de brochure patiëntenrechten.  

Aanb 

Er waren tot nu toe nog geen aanvragen tot inzage in het dossier.  AV 
 

6 COMMUNICATIE TUSSEN DE ZORGVERSTREKKERS 

6.1 DOSSIER 
Er werden 5 bewonersdossiers ingekeken, waarvan: 
− 2 recente opnamedossiers (tot 1 jaar). 
− 2 dossiers met een opnameduur tussen de 1 en 3 jaar. 
− 1 dossier met een opnameduur langer dan 3 jaar. 
Er werden ook  4 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, …).  

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

AV 

Men maakt gebruik van een combinatie van elektronische/papieren dossiers. 
Het multidisciplinaire begeleidingsdossier is elektronisch.  Sinds 2014 werd in het PVT een nieuw 
elektronisch dossier (REGAS) geïmplementeerd.  Het voorgaande dossier (PDP) werd elektronisch 
als archief toegankelijk gemaakt in REGAS.  
Het medische dossier met ontslagbrieven en persoonlijke nota’s is op papier. Daarnaast heeft de 
arts een tabblad in het elektronische dossier om notities in te voeren.  

AV 

Het volledige dossier bevindt zich niet waar de bewoner zich bevindt.  
Het medische dossier wordt bewaard in het bureau van de arts waardoor het niet toegankelijk is 
voor alle bij de zorg betrokken zorgverleners.  
− Psychiaters van wacht die ’s nachts of tijdens het weekend worden bij geroepen, hebben geen 

toegang tot het dossier.  
− Begeleiders die bij de zorg betrokken worden, hebben niet steeds toegang tot relevante 

medische informatie. In 3/5 gecontroleerde dossiers was er geen DSM-diagnose in het 
elektronische dossier genoteerd. Er was eveneens geen psychische voorgeschiedenis gekend. 
In de dossiers waar er wel een psychische voorgeschiedenis genoteerd was, was dit niet door 
de arts genoteerd.  

TK 
 

Het dossier wordt veilig bewaard, afgesloten voor onbevoegden.  AV 
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Er is voor elke bewoner een dossier.  AV 

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

AV 

In 3/4 elektronische dossiers ontbraken er anamnesegegevens ( niet of slechts onvolledig 
teruggevonden).  
− in 3 dossiers ontbrak informatie over de psychologische toestand van de bewoner, 
− in 1 dossier ontbrak informatie over het sociaal en dagelijks functioneren. 
Bij nazicht van 2 medische dossier ontbraken ook hier gegevens over de intake. Er was wel een 
diagnose.  

TK 

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.  AV 

De doelstellingen zijn niet SMART geformuleerd (vaag, zonder tijdsaanduiding, zonder concrete 
acties aan gekoppeld).  

TK 

In alle gecontroleerde dossiers waren regelmatige observaties van de begeleiders genoteerd. AV 

Verslagen van onderzoeken (bloednames, brieven van onderzoeken in ziekenhuis, …) worden 
gescand om in het elektronische dossier te voegen.  

SP 

In geen enkel elektronisch dossier waren er notities van de arts (ook niet bij patiënten met wie hij 
een gesprek had gehad).  
In één medisch dossier (niet toegankelijk voor andere zorgverstrekkers) staan wel follow up-
gegevens maar de arts noteert niet elke keer wanneer hij de bewoner op consultatie ziet.  

NC 

 
  



Inspectieverslag PVT Sint-Jan Eeklo – erkenningsnummer 007  pagina 25 van 33 

6.2 OVERLEG 
Er is een bespreking van bewoners in team: 
− Het overleg “bewonersbespreking” vindt wekelijks plaats. Hieraan nemen de 

hoofdverpleegkundige, de leefgroepwerker, de verpleegkundigen en de zorgkundigen deel. De 
coördinator en de maatschappelijk werker nemen deel “op afroep”.   
In dit overleg gebeurt de voorbereiding van de teambespreking. Het profiel van de bewoner, het 
zorgplan, de verwachtingen en de voortgang komen aan bod. Daarnaast worden ook de 
begeleidingsdoelstellingen, die afgesproken worden op de teambespreking, verder concreet 
uitgewerkt.  

− De teambespreking vindt maandelijks plaats. Hieraan nemen de psychiater, de 
hoofdverpleegkundige, de maatschappelijk werker, de leefgroepwerker, verpleegkundigen en 
zorgkundigen deel.   De coördinator kan deelnemen “op afroep”. In dit overleg gebeurt de 
voorstelling van nieuwe bewoners, de opmaak van het begeleidingsplan, de evaluatie van 
bestaande begeleidingsplannen en de nabespreking na het ontslag van een bewoner.  

AV 
 
 

Tussentijdse evaluaties werden gecontroleerd in 5 dossiers van bewoners. Alle bewoners worden 
tweemaal per jaar besproken.  Dit blijkt uit de gecontroleerde dossiers.  

AV 

Het coördinatieteam vindt maandelijks plaats. Hieraan nemen de psychiater, de coördinator en de 
hoofdverpleegkundige deel. Op afroep neemt ook de algemeen directeur deel. In dit overleg 
komen beleidsaspecten aan bod (bv. competentiemanagement, strategische doelen, wachtlijst, …).  

AV 

Het werkoverleg vindt wekelijks plaats. Hieraan nemen de hoofdverpleegkundige, de 
leefgroepwerker, de verpleegkundigen en de zorgkundigen deel. Op afroep neemt ook de 
coördinator deel. Organisatie van de dienst, planning en werkafspraken komen hier aan bod.  

AV 

 

 

  



Inspectieverslag PVT Sint-Jan Eeklo – erkenningsnummer 007  pagina 26 van 33 

7 PERSONEEL  
De actuele personeelslijst en een effectief uitgevoerde uurrooster werden opgevraagd en ingekeken samen 
met de coördinator. 
 
 
Tabel totaal aantal personeel: 

personeel (VTE) VTE Aantal 
personen 

Bachelor en master 2 3.3 VTE 6 

Gegradueerde / A2 (verpleegkundigen en opvoeders ) 7.9 VTE 9 

Zorgkundigen / verpleegassistent 6.8 VTE 9 

Andere 1.12 VTE 2 

Totaal 19.12 VTE 26 
 
 
 

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 de weekenddagen: 
− Vroege shift:   1, waarvan 1 verpleegkundige 
− Dag shift:         2 
− Late shift:        3, waarvan 1 verpleegkundige  
− Nachtshift:      1 
Deze minimumpermanentie werd op het uurrooster gecheckt tijdens alle shiften van 4 weekdagen 
en 4 weekenddagen.  
De eigen bepaalde minimumpermanentie wordt niet bereikt op 3/8 gecontroleerde dagen: 
− Tijdens 1 weekdag was er tijdens de late shift 0.5 personeel te weinig en was er geen 

nachtdienst vanuit PVT beschikbaar. De nachtdienst is opgenomen door de verpleegkundige 
die nacht had op socio-woningen (waar er die nacht dan geen verpleegkundige was). 

− Tijdens 2 late shiften in het weekend waren er 2 begeleiders ipv 3. 

AV 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er kan te allen tijde assistentie verleend worden door een verpleegkundige. Hiervoor doet men 
beroep op een verpleegkundige van een dienst binnen het PZ Sint Jan.  

AV 

 
  

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

sociaal assistent / maatschappelijk werker,  psycholoog,  
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7.2 AANTAL PERSONEEL 
 

Er zijn 12,5 VTE personeelsleden per 30 PVT-bewoners vereist.  
Voor 42 bewoners, geregistreerd op het moment van de inspectie, dient dit PVT te beschikken 
over 17,5 VTE personeelsleden. 
 
Het PVT beschikt over 19.1 VTE personeelsleden (inclusief de coördinator). Het PVT heeft 
voldoende VTE personeelsleden ter beschikking. 

 
 
 
 
 

AV 

Het PVT dient te beschikken over een arts-specialist in de neuro-psychiatrie of een arts-specialist in 
de psychiatrie. Per 120 bewoners dient deze 24uur / week (= 1 VTE) beschikbaar te zijn.  
Voor 42 bewoners, geregistreerd op het moment van de inspectie, dient de psychiater 8.4 uur per 
week (= 0.4 VTE) beschikbaar te zijn voor het PVT.  
 
Het PVT beschikt over een psychiater.  Volgens het contract werkt de psychiater 6 uren per week 
of 0.3 VTE voor het PVT en is dus onvoldoende beschikbaar in verhouding tot het aantal 
bewoners. 
Deze opmerking werd ook tijdens de vorige inspectie geformuleerd in het verslag.  
 

 
 
 
 
 

NC 

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

 
 

AV 

Per 30 psychiatrische zorgbehoevenden dient er een hoofdverpleegkundige te worden 
aangesteld3.  Voor 42 bewoners, geregistreerd op moment van de inspectie, dient het PVT te 
beschikken over 1 hoofdverpleegkundige.   
 
Het PVT heeft 1 hoofdverpleegkundige. Het PVT beschikt over voldoende hoofdverpleegkundigen. 

 
 
 
 

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 mogen er volgens de norm  maximum 5 VTE zorgkundigen zijn.  
Per 12,5 VTE personeelsleden moeten er volgens de norm 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  19.1 VTE personeelsleden.   
Men dient dus te beschikken over: 
− maximaal 7.0 VTE zorgkundigen (indien totaal aantal VTE gelijk aan minimum). 
− minimaal 10.5 VTE personeel met bovenstaande kwalificaties. 
 
Men beschikt over: 
− 7.92 VTE zorgkundigen 
− 11.2 VTE personeelsleden met bovenstaande kwalificaties. 
Er zijn voldoende 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 42 bewoners dient het PVT dus 6 personeelsleden te hebben met minimaal een bachelor-
opleiding.  Het PVT beschikt over 6 personeelsleden (inclusief de coördinator en de 
hoofdverpleegkundige) met minimaal een bacheloropleiding en voldoet aan de eis. 

 
 
 
 

AV 

De permanentie wordt niet steeds waargenomen door een gekwalificeerd personeelslid.  
 
− Tijdens 13 van de gecontroleerde 30 nachten was er geen gekwalificeerd personeelslid: Tijdens 

de gecontroleerde maand werden er : 
− 17 nachten gedaan door een verpleegkundige 
− 8 nachten  door een zorgkundige met art. 54 bis (met uitgebreide lijst, waaronder 

“klaarzetten en toedienen van orale medicatie”) 
− 5 nachten door een zorgkundige /verpleegassistente  

− Tijdens 2 late shiften op weekdagen was er geen verpleegkundige in het PVT.  
 

Deze vaststelling werd ook vorige inspectie  geformuleerd voor de nachtpermanentie.  
Er werd toen een uitzondering voor de nachtpermanentie toegestaan tot de nieuwbouw. De 
zorgkundige die toen nachten deed (zonder art. 54 bis) is niet meer werkzaam in het PVT en werd 
vervangen door een verpleegkundige.  
Normaal wordt de medicatie klaargezet door het personeelslid tijdens de nachtdienst.   
 
Indien er verpleegkundige handelingen moeten gesteld worden, die de zorgkundigen niet mogen 
uitvoeren, kan er beroep gedaan worden op een verpleegkundige van een afdeling  uit het PZ maar 
deze hulp wordt niet ingeroepen voor het klaarzetten van de medicatie.   

TK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV  
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7.4 TAKEN VOLGENS FUNCTIE 
 
Coördinator 

In de bijlage van het arbeidscontract met de coördinator staat de tewerkstelling in het PVT 
vermeld.  De coördinator is 0.5 VTE actief voor het PVT.  

AV 

De coördinator cumuleert deze functie met de functie van stafmedewerker in het PZ.  AV 

Er is een functieomschrijving (“functiekaart”) voor de functie van coördinator. AV 

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

In het hoofdcontract met de psychiater staat de tewerkstelling in het PVT niet vermeld.  
In het bijgevoegd document “aantal uren toewijzing medisch coördinator PVT” dat ter 
voorbereiding werd meegestuurd, is vermeld dat de psychiater voor 6 u/ week wordt toegewezen 
aan het PVT.   
Dit document is ondertekend door de psychiater en de algemeen directeur maar is niet gedateerd.  

AV 
 
 
 

Aanb 

Het takenpakket van de psychiater is summier uitgeschreven:  
− 4 uur/ week vaste beschikbaarheid op dinsdagnamiddag voor : 

o spreekuur  
o medische consulten van 13u tot 17u voor de bewoners van PVT 
o dossierbeheer PVT 

− 1 uur /week deelname aan het beleids-, behandel- en coördinatieteam PVT 
− 1 uur per week dossiervoorbereiding en medische coördinatie 

 
We bevelen aan om ook uit te schrijven wat “medische coördinatie” inhoudt binnen dit PVT.  

AV 
 
 
 
 
 
 
 

Aanb 

De taak van de psychiater omvat de coördinatie van het PVT: 
− De psychiater volgt de psychiatrische toestand van de bewoner op. 
− De psychiater is betrokken bij de intake (bespreking van nieuwe bewoners-kandidaten en 

beslissing tot opname). 
− De psychiater woont de bespreking van begeleidingsplannen bij (opmaak en evaluatie). 
− De psychiater staat ter beschikking van bewoners (mogelijkheid tot consulteren). 

AV 

De psychiater doet geen systematische familiegesprekken.  
Enkel op indicatie (transfer naar WZC, bemiddeling n.a.v. een valincident, vraag naar euthanasie) 
gaan er gesprekken door.  

AV 

 
 
 
Verpleegkundigen en zorgkundigen  

Er is een functieomschrijving voor de functie van verpleegkundige. AV 

Er is een functieomschrijving voor de functie van zorgkundige. AV 
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8 INFRASTRUCTUUR 
Tijdens de vorige inspectie werden een aantal opmerkingen gemaakt i.v.m. de bestaande infrastructuur. Het 
PVT kreeg door het functioneel agentschap geen termijnen om deze tekorten weg te werken met het oog op 
de geplande nieuwbouw.  Ook in dit verslag zullen een deel van onderstaande opmerkingen enkel verholpen 
kunnen worden door de nieuwbouw.  
 
Oorspronkelijk was de bouw gepland tegen 2016 maar het project loopt achterstand op omdat het VIPA 
dossier nog niet in orde is. De ontwerpplannen zijn klaar. Er is nog geen bouwvergunning. Men is nog niet 
gestart met de bouwwerken.  

8.1 LIGGING EN CAPACITEIT 
 

Het PVT is gelegen op de campus van het PZ Sint-Jan in Eeklo.   
Het vrijstaande gebouw heeft 2 verdiepingen. Aansluitend aan het gebouw is er een tijdelijke 
module met 6 kamers, een badkamer en een toilet.  

AV 

De lokale woon- en leefkern van het dorp is makkelijk bereikbaar voor de bewoners.  
De afstand naar het centrum is 0.8 km. Het station van Eeklo is vlakbij.  

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 onvoldoende  licht en luchtig. TK 

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 en een ruimte voor individuele hulp 
en begeleiding.  

AV 

Per leefgroep is er een eet- en zitruimte voorzien. Deze zijn voldoende ruim zodat alle bewoners 
van de leefgroep er gelijktijdig gebruik van kunnen maken. 

AV 
 

Er zijn weinig ruimtes voor individuele hulp en begeleiding. Er is enkel een polyvalente ruimte die 
niet steeds beschikbaar is omdat ook de teamvergaderingen daar plaats vinden.  

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 zicht toe op de omgeving van het tehuis.  AV 

Het PVT beschikt over een tuin en 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 
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8.3 KAMERS  
 
Er werden in totaal 4 kamers  gecontroleerd:   
− 3 eenpersoonskamers 
− 1 tweepersoonskamer 

 

Het maximaal toegestaan aantal bedden per kamer(2) wordt niet overschreden.  
Het PVT beschikt over 31 kamers, waarvan 11 tweepersoonskamer en 20 eenpersoonskamers. 

AV 
 

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

AV 
 

Minder dan de helft van de bewoners kan beschikken over een individuele kamer. NC 

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

De ramen op de gecontroleerde kamers op de verdieping zijn beveiligd tegen suïcide en 
accidenteel vallen; ze zijn volledig afgesloten.  
De ramen kunnen niet door de bewoners zelf geopend worden, zelfs niet op kantelstand,  
waardoor bewoners zelf de kamer niet kunnen verluchten. Er zijn bovenaan het raam 
verluchtingsroosters maar deze zitten zo hoog dat de bewoners er niet zelf aan kunnen.  
We bevelen aan om de ramen op een manier te beveiligen dat de ramen wel nog op kantelstand 
kunnen zodat de bewoner zelf de kamer vlot kan verluchten.   

AV 
 
 
 
 

Aanb 

De activiteitenruimte die aan de zuidkant gelegen is, beschikt over zonnewering.  AV 

Alle gecontroleerde kamers beschikken over gordijnen om de kamer te verduisteren.  AV 

Alle gecontroleerde kamers zijn uitgerust met een oproepsysteem. AV 
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8.4 SANITAIR 
Niet alle bewoners beschikken over een eigen lavabo op de kamer. Op de 2 persoonskamers is er 
maar 1 lavabo per 2 bewoners.  

NC 

Er is op de kamers geen oproepsysteem ter hoogte van de wastafels.  TK 

Geen enkele bewoner beschikt over een toilet op de kamer.  TK 

Er zijn 8 toiletten voor bewoners in het PVT. Het PVT beschikt over voldoende toiletten (norm is 1 
toilet/6 bewoners). 

AV 

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

AV  

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

Aan de inkom is er een toilet voor bezoekers. Dit toilet is op slot en er moet aan de begeleiders 
gevraagd worden om de deur te openen. De deur kan niet van binnen op slot en de deur sluit niet.  
Er is geen lavabo om de handen te wassen na toiletbezoek.  

TK 
 
 

Het PVT beschikt over onvoldoende baden of douches. 
Het PVT biedt zorg aan 42 bewoners. De norm vereist 1 bad per 6 bewoners.  
Er zijn 5 badkamers met bad of douche.  

NC 
 

De badkamers hebben geen slot dat kan bediend worden van binnenuit. Terwijl bewoners zich in 
de badkamer bevinden, kunnen ze de deur niet zelf afsluiten.  

 
TK  

Geen enkele bewoner beschikt over een douche op de kamer.  Aanb 

Het PVT beschikt over een aangepast bad (hoog-laagbad ). AV 
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8.5 ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID 
 

Er zijn op het moment van de inspectie 2 rolstoelgebonden bewoners opgenomen in het PVT: 
− Eén bewoner kan nog zeer korte afstanden doen met de rollator maar dit gaat zeer moeizaam. 

Zij heeft een kamer op de 2° verdieping.   
− Een tweede rolstoelgebonden bewoner is op het moment van de inspectie tijdelijk 

opgenomen in het ziekenhuis.  
 
De toegankelijkheid van het PVT is beperkt aangepast voor rolstoelgebruikers:  
− Het enige rolstoeltoegankelijke toilet bevindt zich in de tijdelijke bouw op de 

benedenverdieping.  
− In de tijdelijke bouw is een inloopdouche die ruim genoeg is voor een rolstoel gebonden 

bewoner.  
− Er zijn rolstoelen beschikbaar voor mindervalide bewoners.  
 
De toegankelijkheid van het PVT is onvoldoende aangepast aan rolstoel gebonden bewoners voor 
volgende aspecten: 
− De kamer van de rolstoelgebonden bewoner is niet aangepast.  

o Er is geen aangepaste lavabo met aangepaste spiegel.   
o Er is geen toilet op de kamer.  
o ’s Nachts is de enige mogelijkheid tot toiletbezoek zelf met de rollator naar het toilet 

op de gang te gaan. Omdat ze dit erg moeilijk vindt, belt ze maar ze geeft aan dat het 
soms lang duurt eer er op de beloproep gereageerd wordt.  Zelf had ze al gevraagd om 
een WC-stoel op de kamer te plaatsen maar op het moment van de inspectie was deze 
niet aanwezig.  

− De lift is zeer smal en laat net een rolstoel toe op voorwaarde dat iemand de bewoner hiermee 
helpt . Eenmaal in de lift is er geen manoeuvreerruimte meer en kan de bewoner niet zelf aan 
de bedieningsknoppen van de lift.  

− Op de 1° en de 2° verdieping is er geen rolstoeltoegankelijk toilet.  
− Op de 1° en de 2° verdieping is er een inloopdouche met uitklapstoel maar de toegang wordt 

bemoeilijkt door de smalle toegang en de korte bocht die men moet nemen om de douche te 
bereiken.  Bovendien staan er tijdens de inspectie karren met verzorgingsmateriaal opgesteld 
die de toegang met een rolstoel verhinderen.  

− Er zijn geen sanitaire installaties voor rolstoelgebruikers in de onmiddellijke omgeving van eet- 
en zitkamers en ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten. 

AV  
 
 
 
 
 

AV  
 
 
 
 
 
 

TK 

Er zijn geen aangepaste rolstoeltoegankelijke bewonerskamers voorzien.   NC 
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