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1 INLEIDING 
 

1.1 TOEPASSINGSGEBIEDEN 
 

Kwaliteit van zorg. 

Toetsing van de erkenningsnormen. 
 

1.2 LEESWIJZER 
 

De opdracht van Zorginspectie bestaat erin om ten behoeve van het Agentschap Zorg en Gezondheid een 

objectief beeld te geven over de mate waarin de voorziening zich conformeert aan de gestelde voorwaarden. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is immers bevoegd voor de erkenning van de psychiatrische verzorgings- 

tehuizen. 

Daartoe geeft het verslag een overzicht van alle geïnspecteerde items waarbij per vraag wordt aangegeven 

welke de verbeterpunten zijn en welke elementen positief scoren. 

Afhankelijk van de opdracht is het mogelijk dat niet alle elementen uit de regelgeving aan bod komen tijdens 

deze inspectie. Dit betekent niet dat aan die elementen uit de regelgeving niet moet worden voldaan; ze 

komen mogelijk bij een volgende inspectie aan bod. 

Specifiek wordt per vraag volgende structuur aangehouden: 

Algemene vaststellingen (AV) 
 

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

te schetsen. 
 

Non-conformiteiten (NC) en tekortkomingen (TK) 
 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zijn knelpunten in de kwaliteit van zorg of risico’s op het 

vlak van patiëntveiligheid, die door de voorziening moeten aangepakt worden en waarop vooruit- 

gang moet geboekt worden. 

Non-conformiteiten hebben steeds een juridische basis. Het zijn elementen die niet aan normen 

voldoen zoals geformuleerd in o.a. wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzend- 

brieven. 

Tekortkomingen zijn niet gebaseerd op een juridisch vastgelegde norm, maar bv. op (evidence 

based) richtlijnen, standaarden en internationaal aanvaarde kwaliteitsnormen. Redenen om een 

element als een tekortkoming te classificeren kunnen bv. ook zijn: 

− opvallend zwakker scoren dan het sectorgemiddelde zonder voldoende objectiveerbare 

verklaring 

− weliswaar enigszins maar in onvoldoende mate voldoen aan een norm met een juridische 

basis; strikt gezien is er in dergelijk geval geen sprake van een non-conformiteit, anderzijds 

haalt het ziekenhuis niet de nodige kwaliteit m.b.t. de betreffende norm (men voldoet bv. 

vormelijk aan een juridische norm, maar de inhoud voldoet niet). 
 

Sterke Punten (SP) 
 

Dit zijn punten die worden beoordeeld als opvallend beter dan het gemiddelde van de sector of dan 

de rest van de voorziening. 

Het minimaal voldoen aan de normen of verwachtingen wordt niet als een sterk punt aanzien. 
 

Aanbevelingen (AB) 
 

Een aanbeveling is een vrijblijvend advies ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

Een aanbeveling wordt enkel geformuleerd als ze ook een kwaliteitsverbetering kan betekenen voor 

de betreffende voorziening. 
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Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve kwalificatie van de 

vaststellingen alsook, met betrekking tot sommige non-conformiteiten, de uiterlijke termijnen bepalen tegen 

wanneer de voorziening gevolg moet gegeven hebben aan de opmerkingen. Indien er geen termijn aan 

gekoppeld werd, dient de non-conformiteit weggewerkt te worden tegen het volgende inspectiebezoek. Non-

conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds het voorwerp uitmaken van een opvolging. 
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2 SITUERING 
 

2.1 ERKENNINGSGEGEVENS 
 

 

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

 
 

 

definitieve bedden 
 

uitdovende bedden 
 

totaal aantal bedden 

Luwte 1 gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

 
45 

 
0 

 
0 

 

0 
 

45 
 

0 

  

Totaal 45 bedden 
 

Totaal 0 bedden 
 

Totaal 45 bedden 

 
 

 

definitieve bedden 
 

uitdovende bedden 
 

totaal aantal bedden 

Luwte 2 gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

 
25 

 
0 

 
0 

 

0 
 

25 
 

0 

  

Totaal 25 bedden 
 

Totaal 0 bedden 
 

Totaal 25 bedden 

 
  

definitieve bedden 
 

uitdovende bedden 
 

totaal aantal bedden 

Luwte 3 gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

 
10 

 
10 

 
1 

 

21 
 

11 
 

31 

  

Totaal 20 bedden 
 

Totaal 22 bedden 
 

Totaal 42 bedden 

 
  

definitieve bedden 
 

uitdovende bedden 
 

totaal aantal bedden 

PVT (totaal) gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

 
80 

 
10 

 
1 

 

21 
 

81 
 

31 

  

Totaal 90 Bedden 
 

Totaal 22 bedden 
 

Totaal 112 bedden 
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Erkenningsaanvraag 

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

  

definitieve bedden 
 

uitdovende bedden 
 

totaal aantal bedden 

Luwte 1 gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

 
45 

 
0 

 
0 

 

0 
 

45 
 

0 

  

Totaal 45 bedden 
 

Totaal 0 bedden 
 

Totaal 45 bedden 

 
  

definitieve bedden 
 

uitdovende bedden 
 

totaal aantal bedden 

Luwte 2 gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

 
25 

 
0 

 
0 

 

0 
 

25 
 

0 

 
 

Totaal 25 bedden 
 

Totaal 0 bedden 
 

Totaal 25 bedden 

 
 

 

definitieve bedden 
 

uitdovende bedden 
 

totaal aantal bedden 

Luwte 3 gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

 
10 

 
10 

 
1 

 

20 
 

11 
 

30 

  

Totaal 20 bedden 
 

Totaal 21 bedden 
 

Totaal 41 bedden 

 
  

definitieve bedden 
 

uitdovende bedden 
 

totaal aantal bedden 

PVT (totaal) gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

gewoon statuut 

mentale 

handicap 

 
80 

 
10 

 
1 

 

20 
 

81 
 

30 

  

Totaal 90 Bedden 
 

Totaal 21 bedden 
 

Totaal 111 bedden 

 

Op termijn plant men om de Luwte 2 te sluiten (na afbouw uitdovende bedden). Er zijn plannen om  

aansluitend aan de Luwte 1 een nieuwbouw te zetten voor 15 bedden. Deze zouden dan als 4de woning van 

Luwte 1 functioneren, met een lift en een aansluiting via de centrale gang op het gelijkvloers en een 

verbindingsgang op de eerste verdieping zodat 2 van de 4 woningen volledig rolstoeltoegankelijk worden. Men 

plant dan om 2 hoofdverpleegkundigen te verbinden aan de Luwte 1 (voor 60 bewoners). 

Binnen de groep van mentaal gehandicapten worden geen nieuwe opnames meer gerealiseerd. 
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naam functie 

Dhr. XXXX Algemeen directeur 

Dhr. XXXX Directeur patiëntenzorg 

Dhr. XXXX Directeur organisatie 

Mevr. XXXX Coördinator PVT 

Dr. XXXX Beleidspsychiater 

Dr. XXXX Beleidspsychiater 

Mevr. XXXX Hoofdverpleegkundige Luwte 1 

Dhr. XXXX Hoofdverpleegkundige Luwte 2 

Mevr. XXXX Hoofdverpleegkundige Luwte 3 

 2 bewoners 

 

 

2.2 INSPECTIE-OPDRACHT 
 

 

Op 19/01/2016 werd een aangekondigd inspectiebezoek gebracht. 

In het kader van deze inspectie werd gesproken met: 
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3 BELEID 
 

3.1 DOELGROEP 
 

 

hoofddiagnose DSM IV As I 
aantal 

bewoners 

 

percentage 

Schizofrenie 48 43.2 

Psychotische stoornis NAO 8 7.2 

Depressieve stoornis 6 5.4 

Alcoholverslaving 4 3.6 

Middelenmisbruik 8 7.2 

Ontwikkelingsstoornissen 7 6.3 

Gedragsstoornissen 2 1.8 

Angststoornissen 3 2.7 

Parafilieën 1 0.9 

Stoornis impulsbeheersing 5 4.5 

Andere aandoeningen 19 17.1 

Totaal 111 100% 
 

 
 

Het PVT heeft 111 erkende bedden (de huidige erkenning min 1 uitdovend bed). 

Er staan 114 bedden opgesteld (gebruiksklare posities). 

Er zijn 111 bewoners opgenomen. 

AV 

Het aantal opgestelde bedden is hoger dan het aantal erkende bedden doordat er extra bedden 

opgesteld staan als bufferbed voor de bedbezetting op peil te houden en bedden vrij te kunnen 

houden wanneer een ontslag naar een WZC niet zou lukken. Ook om de juiste match te 

verzekeren binnen een leefgroep geeft dit wat extra ruimte. 

AV 

De gemiddelde bezettingsgraad voor de voorbije 5 jaren is 98%. AV 

Het PVT is verspreid over 3 lokaties: 

− De Luwte 1 telt 45 bedden. 

− De Luwte 2 telt 26 bedden. 

− De Luwte 3 telt 43 bedden. 

AV 

Er zijn 30 bedden erkend voor de opname van bewoners met een mentale handicap. 

Er zijn 30 bewoners opgenomen met een mentale handicap. 

AV 

De gemiddelde leeftijd  van de bewoners is 61,97 jaar. 

De oudste bewoner is 87 jaar. 

De jongste bewoner is 36 jaar. 

AV 

Het PVT werkt met 3 locaties, die op hun beurt zijn opgedeeld in woningen of leefgroepen. De 

leefgroepen zijn opgedeeld volgens de noden van de bewoners. 

− De Luwte 1 telt 3 autonome woningen. De woningen zijn onderling verbonden door een 

centrale gang. In elke woning verblijven er 15 bewoners. Elke woning is opgedeeld in 2 

leefgroepen, bestaande uit 7 en 8 bewoners. De leefgroepen hebben elk hun eigen 

AV 
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leefruimte en keuken. 

o Woning 1 is PVT-min waar de bewoners verblijven met de grootste zelfredzaamheid. 
Hier is een beperkte begeleiding voorzien. 

o In woning 2 en 3 verblijven bewoners die wel nood hebben aan een continue 

begeleiding. 

− De Luwte 2 bestaat uit 2 aan elkaar grenzende leefgroepen. 

o Leefgroep 1 is PVT-plus of de “Plusgroep” (PSG1-groep). Hier verblijven 5 bewoners 

met storend gedrag die “de vrijheid van een open-deur-beleid niet aankunnen en 

nood hebben aan een prikkelarme omgeving”.  De woning is afgesloten en heeft een 

afgesloten terras en tuin. Deze bewoners hebben een apart begeleidingsequipe 

waardoor de begeleiding intensiever kan gebeuren. 

o In leefgroep 2 verblijven 21 bewoners die nood hebben aan continue begeleiding. 

− De Luwte 3 bestaat uit 3 leefgroepen. 

o Leefgroep 1 bestaat uit 15 bewoners met een licht tot matige mentale handicap. 

o Leefgroep 2 bestaat uit 15 bewoners met een ernstige mentale handicap. 
o Leefgroep 3 bestaat uit 13 bewoners zonder mentale handicap die nood hebben aan 

continue begeleiding. 

AV 

Er is een specifieke benadering voor bewoners met een mentale handicap, meer bepaald: 

− communicatie: gebruik van pictogrammen en foto’s (bv om menu te visualiseren, om aan te 

geven wie er werkt vandaag, om sommige kamers aan te geven, … ), 

− ROT: aangeven datum en tijd op een prikbord (winter, datum, klok), 

− er is een ingerichte snoezelkamer waar bewoners tot rust kunnen komen met rustige 

muziek, waterbed, spiegelbol aan plafond, projectieplaten op de muur, relaxkikker, optische 

vezels, bubbelunit, … ook bewoners van de luwte 1 en 2 kunnen hiervan gebruik maken. 

− De gang naar de snoezelruimte is ingericht als snoezelgang met visualisatie en voelplaten van 

boerderijdieren, 

− Er is aandacht voor specifieke zorg: zitschelpen, sensit-zitzak in de time-out ruimte 

− Bij verandering in gedrag gaat men steeds eerst somatische oorzaken uitsluiten. 

− Er is een (niet afgesloten)time-out ruimte die momenteel gebruikt wordt voor 2 bewoners. 

Men hanteert een stappenschema vooraleer men overgaat tot het gebruik van de kamer. De 

maximumduur van een afzondering is 15 minuten. 

− Binnenkort zal men een tovertafel op proef hebben (interactieve projecties om te activeren). 

− Men ging naar inrichtingen voor de opvang van mentaal gehandicapten (bv. Sint-Oda in 

Overpelt) om inspiratie op te doen. 

− De beleidspsychiater is ook consulent in Ter Heide, een tehuis voor de opvang van jongeren 

met een ernstig tot diep mentale handicap. 

Een visietekst over het specifieke zorgaanbod voor mentaal gehandicapten is in ontwikkeling. 

AV 

In het PVT wonen 13 bejaarde bewoners (75 plussers), waarvan 4 in de Luwte 1, 2 in de Luwte 2 

en 7 in de Luwte 3. 

AV 

De specifieke benadering voor bejaarde bewoners bestaat uit: 

− activatie: er is een kinesist aanwezig die tijdens de activiteiten veel aandacht schenkt aan 

stabiliteit, kracht en valpreventie. 

− Bij verandering in gedrag, zal men eerst een somatische oorzaak uitsluiten. 

− Er wordt een dementieschaal afgenomen bij bewoners bij wie een verandering in gedrag 

geobserveerd  wordt. 

− Er zijn rolstoelen en rollators ter beschikking voor bewoners die minder mobiel zijn. 

− Doorstroming naar een WZC gebeurt op basis van de zorgzwaarte. Op basis van observaties 

AV 

 

1 
PSG staat voor Persisterend Storend Gedrag 
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over achteruitgang van de zelfredzaamheid wordt  de Catz-schaal afgenomen en worden 

gesprekken met de bewoner en de familie opgestart. 

We bevelen aan om specifieke activiteiten te organiseren voor oudere bewoners (actualiteit, 

reminiscentie-therapie, ROT…) 

 

 
 

Aanb 

De doelgroep is de laatste jaren gewijzigd. Er worden meer bewoners opgenomen waarbij de 

psychiatrische problematiek minder stabiel is. Daarnaast zijn er ook meer bewoners met een 

verslavingsproblematiek. 

AV 

Naar aanleiding van de nieuwe doelgroep (meer middelengebruik) is er een alcoholbeleid in 

ontwikkeling in samenwerking met de CAD-preventiedienst. 

AV 

 
 

3.2 OPNAMEBELEID 
 

 

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

kalenderjaar aantal opnames 

2010 11 

2011 5 

2012 9 

2013 14 

2014 14 

 
 

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

erkenning 

doorverwijzer aantal opnames in 2015 

Eigen PZ 16 

Ander PZ 0 

Huisartsen 0 

Andere 0 
 

 
 

Het PVT stelt zich open voor patiënten uit andere psychiatrische ziekenhuizen dan het ziekenhuis 

waaraan het PVT verbonden is maar in 2014 zijn er, door de sluiting van 60 bedden in het PZ 

Asster, enkel opnames vanuit het eigen PZ (16) doorgegaan. 

AV 

Er is een opnameprocedure. 

Aan de hand van een aanmeldingsformulier wordt de kandidaat-bewoner besproken op het 

opname-overleg. Indien niet weerhouden, worden mogelijke alternatieven met de verwijzer 

overlopen. Indien weerhouden, volgt een eerste kennismaking waarbij gepeild wordt naar de 

hulpvraag en de motivatie. Wanneer de kandidaat op de vijfde plaats op de wachtlijst staat, is er 

opnieuw een contact om de actuele zorgvragen in kaart te brengen. Wanneer er een plaats 

vrijkomt, wordt de kandidaat bewoner uitgenodigd op de afdeling voor een kennismaking en een 

overdracht. Op dit moment wordt ook de persoonlijke begeleider toegewezen. De week nadien 

vindt de mutatie plaats. 

AV 
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Het PVT maakt gebruik van een actieve en passieve wachtlijst. 

− Op de actieve wachtlijst staan mensen die effectief wachtende zijn op een plaats in het PVT. 

− Op de passieve lijst staan mensen die nu nog terecht kunnen in een alternatieve woonvorm 

zoals bv. beschut wonen, thuis wonen met begeleiding van een outreach team, … maar 

waarvan de verwijzer op termijn inschat dat PVT nodig zal worden. 

De wachttijd is gemiddeld 1 à 1.5 jaar. Momenteel staan er 5 personen op de actieve wachtlijst en 

32 personen op de passieve wachtlijst. 

AV 

Er zijn duidelijke exclusiecriteria: 

− Personen met een verstandelijke beperking, gezien het uitdovende karakter binnen het 

PVT. 

− Personen waarbij de somatische zorg primeert boven de psychiatrische problematiek. 

− Personen met een niet gestabiliseerde psychiatrische problematiek waarbij actieve 

behandeling noodzakelijk is. 

AV 

De psychiater is betrokken bij de opnameprocedure. De beslissing tot opname wordt besproken in 

team, waarbij de psychiater aanwezig is. 

AV 

Er kunnen rolstoelpatiënten opgenomen worden in het PVT. Momenteel zijn er een 18-tal 

rolstoelafhankelijke bewoners opgenomen. Daarnaast zijn er bewoners die gebruik maken van 

een rolstoel bij lange verplaatsingen. 

− De infrastructuur  is deels aangepast aan deze doelgroep. 

− Bewoners die rolstoelafhankelijk worden, kunnen blijven in het PVT. 

− Rolstoelafhankelijkheid staat niet in de exclusiecriteria. 

AV 

Bewoners hebben mee inspraak over in welke leefgroep ze terecht komen. Zo waren er bv. 

verhuizen op vraag van de bewoners (na overlijden partner, na een conflict met medebewoner, ..). 

SP 

 
 
 

 

3.3 DOORSTROMING / ONTSLAGBELEID 
 

 

Tabellen: aantal definitieve ontslagen in functie van de plaats van ontslag in de vijf kalenderjaren voorafgaand 

aan de vervaldatum van de huidige erkenning 

 
Definitieve bedden: 

 

 

ontslagen naar: 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

Eigen PZ 6 1 5 10 6 

Ander PZ 0 0 0 0 0 

AZ 0 2 0 5 5 

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

Ander PVT 0 0 0 0 2 

Rust- en verzorgingstehuis / Woon-zorgcentrum 4 2 3 3 8 

Initiatief beschut wonen 0 0 0 0 0 

Voorziening VAPH 0 0 1 2 4 
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Uitdovende bedden: 
 

 

ontslagen naar: 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

Eigen PZ 0 0 0 0 0 

Ander PZ 0 0 0 0 0 

AZ 0 0 0 0 0 

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

Ander PVT 0 0 0 0 1 

Rust- en verzorgingstehuis / Woon-zorgcentrum 0 0 0 0 0 

Initiatief beschut wonen 0 0 0 0 0 

Voorziening VAPH 0 0 0 0 0 
 

 
 
 

Tabellen met het aantal (tijdelijke) heropnames in PZ en AZ voor het jaar voorafgaand aan de vervaldatum van 

de huidige erkenning: 

 
Definitieve bedden: 

 

ontslagen naar: 2014 Gemiddeld aantal dagen 

Eigen PZ 11 16 

Ander PZ 0 0 

AZ omwille van psychiatrische problematiek 0 0 

AZ omwille van somatische problematiek 41 12 

 

Uitdovende bedden: 
 

ontslagen naar: 2014 Gemiddeld aantal dagen 

Eigen PZ 0 0 

Ander PZ 1 Definitief ontslag 

AZ omwille van psychiatrische problematiek 0 0 

AZ omwille van somatische problematiek 5 9 
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overlijden door: 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

Natuurlijke dood 7 11 12 10 8 

Suïcide 0 0 0 0 0 

Onbekende oorzaak 0 0 0 0 0 

 

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

Definitieve  bedden: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitdovende bedden: 
 

 

overlijden door: 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

Natuurlijke dood 1 2 5 0 0 

Suïcide 0 0 0 0 0 

Onbekende oorzaak 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

Er wordt aan nieuwe bewoners bij opname mondeling meegedeeld dat het verblijf in een PVT 

tijdelijk is. 

We bevelen aan om dat ook op te nemen in de nieuwe onthaalbrochure. 

AV 

 
Aanb 

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. 

Er is geen inschatting van de termijn waarop doorstroming mogelijk zal zijn (aantal jaren, nooit). 

In 3 gecontroleerde dossiers van bewoners ontbraken hierover notities. 

TK 

Er wordt actief gewerkt aan activering en zelfredzaamheid. 

Er is een voldoende uitgebreid aanbod. Dit kon worden vastgesteld in de gecontroleerde dossiers. 

Doelstellingen en/of acties over zelfredzaamheid zijn opgenomen in begeleidingsplannen. 

AV 

Bij doorverwijzing van de bewoner naar een AZ, PZ, PAAZ, … is er steeds een schriftelijke 

overdracht (via een brief of een verslag). 

De brief die meegegeven wordt naar het AZ Sint-Trudo waarnaar vaak wordt verwezen, is samen 

met AZ Sint-Trudo opgesteld. 

AV 

Bij ontslag naar een WZC is er steeds een ontslagbrief die bestaat uit drie delen: 

• Brief van de vaste huisarts 

• Brief van de psychiater 

• Verslag van de persoonlijke verpleegkundige(anamnese, verloop opname, 

medicatieschema en diagnose volgend DSMIV) en een bijlage met een verslag volgens 

Gordon. 

AV 

Bij ontslag van de bewoner naar een WZC wordt het ontslag samen met de bewoner en de familie 

voorbereid (gesprekken met de bewoner, gesprekken met de familie). Dit kon worden vastgesteld 

in een dossier. De bewoner en de familie hebben inspraak in welk WZC ze kiezen (bv. in eigen 

regio). Samen met de bewoner wordt er dan een voorbereidend bezoek afgelegd. De verhuis 

gebeurt in aanwezigheid van een begeleider. Enkele weken nadien neemt men telefonisch contact 

op met het WZC om na te gaan hoe de verhuis verloopt. 

AV 

Na een ontslag naar een WZC kan men het team van het PVT nog consulteren. Er wordt samen 

met de equipe van het WZC gekeken wat er nodig is om de transfer te laten slagen. Indien men de 

SP 
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slaagkans laag inschat, werkt men met een proefperiode (maximum 2 maanden) waarbij het bed in 

het PVT nog behouden wordt om terug te keren. 

 

Er zijn overeenkomsten met twee WZC die een affiniteit hebben met de psychiatrische 

problematiek: WZC Den Akker in Sint-Truiden en WZC Menos in Genk. 

SP 

 
 
 

 

3.4 BELEID IVM OMGAAN MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
 

Er is een beleid i.v.m. SGOG maar dit is beperkt tot grensoverschrijdend gedrag tussen een 

begeleider en een bewoner. Deze procedure werd toegelicht tijdens een personeelsvergadering. 

We bevelen aan om ook een beleid uit te schrijven voor grensoverschrijdend gedrag tussen 

bewoners  onderling. 

AV 

 
Aanb 

Niet alle medewerkers hebben vorming gekregen over: 

− wat betekent (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

− relatie bewoner – bewoner / relatie begeleider – bewoner. 

Twee personen volgden een opleiding rond intimiteit bij ouderen. 

Aanb 

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

Notities hierover stonden in 4 gecontroleerde dossiers. 

AV 

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

(bvn: neen leren zeggen, prive bezit respecteren , hoe aangesproken worden, aanraken en 

aangeraakt worden (gewenst/niet gewenst), relatievorming, ….) 

AV 

 
 
 
 
 
 

4 DIENSTVERLENING 
 

4.1 AANBOD ACTIVATIE EN VRIJETIJDSBESTEDING 
 

Elke bewoner heeft een persoonlijke begeleider (verpleegkundige) en een persoonlijk buddy. 

De taken zijn verdeeld: daar waar de verpleegkudige instaat voor de medische aspecten 

(somatische zorg en opvolging,contactpersoon bij tijdelijke heropname, ..), is de buddy eerder 

verantwoordelijk voor het algemeen welzijn van de bewoner (kwaliteitsvolle tijd samen 

doorbrengen, op uitstap gaan, aankoop kledij en verzorgingsprodukten, ….). De taak van buddy 

wordt opgenomen door zorgkundigen, verpleegassistenten en opvoeders. 

Beide zijn aanwezig op familiegesprekken. 

AV 
 

 
 
 
 
 
 

SP 

In 2014 ontwikkelde men in het PVT een nieuwe visie. Hierin ligt de nadruk op het bieden van 

structuur voor bewoners. Daarnaast gaat er veel aandacht naar een gezond voedingspatroon 

waarbij in activiteiten gefocused wordt op gezonde voeding en beweging. Verder is er voor de 

medewerkers intervisie voorzien. 

Voor elke doelgroep wordt er een aparte visie uitgewerkt, vertrekkende vanuit de algemene visie. 

AV 

Er is een aanbod inzake activatie en vrijetijdsbesteding “op maat” van de bewoners: bij elke 

bewoner wordt er gepeild naar interesses via de PAL (Plezierige Activiteiten Lijst). Voor de bewoners 

in de Luwte 2 (mentaal gehandicapten) zoekt men naar aangepaste activiteiten (snoezelkamer, 

tovertafel, …). 

Daarnaast is er ook een gevarieerd aanbod (reis naar Bokrijk, supporteren voetbal op groot scherm, 

SP 
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groenten kweken in de tuin op de drie afdelingen, dieren verzorgen in samenwerking met de 

tuinbouwschool, deelname aan de internationale dag voor mensen met een beperking, ..). 

 

Er worden inspanningen gedaan om de aanvaardbaarheid van de bewoners in de omgeving te 

vergroten. Voorbeelden hiervan zijn: 

− Jongeren-vrijwilligers kwamen in 2014 een week lang kamperen op het terrein van het ziekenhuis 

en deden activiteiten met de bewoners. 

− De leerlingen van de tuinbouwschool verzorgden een zelfgemaakt ontbijt voor de bewoners. 

AV 

Bewoners worden betrokken in dagdagelijkse taken (tafelgebeuren, wasgebeuren,…). AV 

 
 
 
 
 
 

4.2 CONTINUÏTEIT VAN DE ZORG 
 

Bij (her)opname in PZ / AZ wordt er contact gehouden met de bewoner. AV 

Bij (her)opname wordt er (mits akkoord van de bewoner) contact gehouden met de betrokken 

hulpverleners. 

Voor het PVT betekent dit o.a.: 

− Er wordt voorzien in overdracht (bv. verwijsbrief, overdrachtformulier, ….. ). 

− Er worden specifieke afspraken gemaakt met AZ of PZ omtrent de PVT-patiënt. 

− De begeleider van het PVT is soms aanwezig op patiëntenbespreking in PZ (team of intervisie). 

− De begeleider van PZ gaat mee naar PVT bij terugkomst om overdracht te doen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 MEDISCHE OPVOLGING 
 
 

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

Het PVT volgt op of periodieke onderzoeken plaatsvinden (bv. opvolging diabetes…) en biedt 

hierbij de nodige ondersteuning (aanmoedigen, herinneren, afspraken maken, meegaan indien 

gewenst,…). 

Notities over de medische opvolging (bv. parameters, pijnschaal, …) zijn genoteerd in het dossier. 

AV 

Er is vrije keuze van artsen / specialisten. AV 

Het PVT werkt met twee vaste huisartsen die consulten doen in het PVT. 

Bewoners worden onvoldoende geïnformeerd over hun vrije keuze om een andere arts te kiezen 

en in praktijk hebben alle bewoners de vaste huisarts. Het recht op vrije keuze van arts wordt niet 

meegedeeld in een brochure of reglement dat aan de bewoners overhandigd wordt. Bij navraag 

van 2 bewoners bleken ze niet op de hoogte te zijn van dit recht. 

AV 

TK 

Somatische problematiek wordt door het team gesignaleerd en opgevolgd (bv. herhaaldelijk geuite 

medische klachten vanuit de bewoner). Aandachtspunten kunnen in een luik genoteerd worden 

zodat de vaste huisart over de informatie beschikt en een antwoord kan formuleren. De huisartsen 

noteren in het dossier. 

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

Als dit wel het geval is omwille van een beslissing van de bewindvoerder, onderneemt het PVT 

stappen om de bewoner te ondersteunen (gesprekken met de bewindvoerder, alternatieve 

financiering). 

AV 

De psychiater heeft wekelijks 1 uur consultatie. AV 

 
 

4.4 MEDICATIE 
 

4.4.1 Medicatieschema 
 

Medicatieschema’s zijn elektronisch.  Er werden 3 medicatieschema’s gecontroleerd. AV 

Alle gecontroleerde medicatieschema’s zijn gevalideerd door de arts. De arts voert zelf de 

medicatie in. 

AV 

Op 1 gecontroleerd medicatieschema waren in totaal 3/26 gecontroleerde toedieningsmomenten 

niet afgetekend nadat de medicatie was toegediend. 

NC 

Het is traceerbaar wie de medicatie heeft toegediend. AV 

De voorgeschreven medicatie werd gecontroleerd op de naam, de vorm, de sterkte, de dosis en de 

frequentie. Er werden 5 medicatieorders 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, de maximale dosis per 24u en de indicatie. 

In totaal werden 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 3 maal. 

− De maximale dosis per 24 uur ontbrak 1 maal. 

− De indicatie ontbrak 1 maal. 

 
 
 

 
TK 

 
 

4.4.2 Bewaring van medicatie 
 

De medicatie wordt afgesloten bewaard voor onbevoegden. AV 

Bij het klaarzetten van medicatie wordt gebruik gemaakt van medicatiepotjes. Deze bevatten de 

naam en de voornaam van de bewoner. Op sommige afdelingen is ook de geboortedatum van de 

bewoner vermeld. 

Op 1 bakje was enkel een voornaam vermeld. 

AV 
 

 
 

TK 

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

De vervaldata en de identificatie van de medicatie is niet steeds controleerbaar tot net voor 

toediening. 

− Er werden versneden blisters in de medicatievoorraad teruggevonden waarop de vervaldatum 

ontbrak (bv. Haldol®). 

− Er werden losse pillen (medicatie  uit de blister) aangetroffen in de klaargezette medicatie ( 15 

losse pillen bij 11 bewoners op 3 verschillende afdelingen). 

TK 

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

De grenswaarden zijn gekend. 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 

AV 
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temperatuur te normaliseren. In de maand van de inspectie was er een dagelijkse notitie en waren 

er geen afwijkende temperaturen. 

 

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

Op 1 van de 3 gecontroleerde geopende vloeistoffen stond geen vermelding van de 

openingsdatum (Depakine®). 

TK 

 

 
 
 
 

4.4.3 Toediening van medicatie 
 

Medicatie wordt klaargezet voor de komende 24 u. Op de Luwte 1 en 3 gebeurt dit ’s nachts. Op 

de Luwte 2 gebeurt dit overdag. 

AV 

Medicatie wordt niet steeds klaargezet door een verpleegkundige.  Op de Luwte 2 en 3 gebeurt dit 

door een zorgkundige of een opvoeder. De medicatie wordt wel voor toediening gecontroleerd 

door een verpleegkundige maar gezien de losse pillen die in de klaargezette medicatie werden 

aangetroffen, kan dit niet op een sluitende en veilige manier gebeuren. Deze werkwijze houdt 

risico’s in voor de veiligheid van de bewoners. 

NC 

Medicatie wordt toegediend door een verpleegkundige. AV 

Er zijn onvoldoende richtlijnen voor het pletten van medicatie. TK 

Er werd geen vooraf opgetrokken medicatie teruggevonden. AV 

 
 
 
 
 
 
 

4.5  SUÏCIDEPREVENTIE 
 

Er waren in de laatste 5 jaar geen suïcidepogingen onder de PVT-bewoners. AV 

Er is aandacht voor suïcidepreventie binnen het PVT: 

− Suïciderisico is een item bij elke intake (voorgeschiedenis, verhoogd risico, pogingen). 

− Er zijn richtlijnen en/of afspraken omtrent het thema suïcide. Deze zijn vertaald naar de PVT- 

setting. 

− De gecontroleerde ramen op de bovenverdiepingen zijn beveiligd. 

Een verbeteraspect is: momenteel is een verhoogd risico niet direct zichtbaar in het dossier. 

AV 
 
 
 
 

 
Aanb 

Er is onvoldoende aandacht voor vorming inzake suïcidepreventie: 

− Geen enkel personeelslid is opgeleid rond suïcide 

(alertheid detectie, aanpak verhoogd toezicht, afname screeningsinstrument). 

TK 
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5 BETROKKENHEID BEWONER / FAMILIE 
 

5.1 INFORMATIEVERSTREKKING AAN BEWONER 
 

Het PVT beschikt over een onthaalbrochure en een reglement inwendige orde. Deze documenten 

worden momenteel niet gebruikt omdat het taalgebruik niet aangepast is aan de doelgroep. 

 

 
TK 

Op elke locatie is er een vertrouwenspersoon die optreedt als vertegenwoordiger van de 

bewoners. Zij zijn aanwezig tijdens bezoekuren of op familieactiviteiten. 

De bewoners worden onvoldoende in kennis gesteld over een vertegenwoordiging in het 

beheersorgaan: de (contact)gegevens of een foto staan niet vermeld in een brochure of hangen 

niet uit. 

AV 

TK 

De vertegenwoordigers van de bewoners nemen deel aan het LAC (lokaal Adviescomité). De 

vergadering wordt voorgezeten door de algemeen directeur en vanuit de verschillende afdelingen 

zijn familieleden betrokken.  Ook de kernteams zijn uitgenodigd. In 2014 kwamen volgende 

thema’s aan bod: PVT-visie, familiebegeleiding, activiteitenaanbod, verwijzing naar een algemeen 

ziekenhuis, bespreking resultaten sociografisch onderzoek, ontslagmogelijkheden, … 

Dit overleg gaat halfjaarlijks door. 

Er wordt een verslag opgemaakt van dit overleg. Dit wordt enkel verdeeld onder de leden van het 

LAC. We bevelen aan om dit verslag kenbaar  te maken aan alle bewoners. 

AV 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanb 

De nieuwsbrief “De Passer Post” verschijnt halfjaarlijks en wordt gemaakt door bewoners en 

medewerkers. Het tijdschrift wordt verspreid naar bewoners, familie, medewerkers en verwijzers. 

AV 

 
 
 

 

5.2 EMPOWERMENT  BEWONER 
 

Er worden in het PVT bewonersvergaderingen georganiseerd naargelang de vraag van de 

bewoners (bv In de Luwte 1 is dit wekelijks in woning 1en 3; om de 14 dagen in woning 2 en in de 

Luwte 3 maandelijks). Er is steeds een evaluatie van de voorbije periode en een voorstelling van de 

geplande  activiteiten. 

AV 

Bewoners kunnen de verslagen van de bewonersvergaderingen lezen. 

(hangen op in de leefruimte van de woningen). 

AV 

Begeleidingsplannen worden met de bewoner besproken. 

Op de Luwte 1 zijn sommige bewoners (75% van de bewoners) zelf aanwezig op de jaarlijkse 

bespreking. Op de Luwte 2 ligt het aantal lager. Op de Luwte 3 richt men zich meer op het 

systematische overleg met familie. 

AV 

SP 

Bewoners hebben inspraak/keuzemogelijkheden op het vlak van het dagelijks leven (inrichting 

kamer, keuze kledij , invulling vrije tijd, ..). 

AV 

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

steeds geklopt voor het binnengaan in een individuele kamer. 

AV 

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

moment van de inspectie zijn er een aantal koppels in het PVT. 

AV 

Een relatie wordt gerespecteerd vanuit de begeleiding (samen weggaan of tijd mogen 

doorbrengen,samen een kamer delen …).  De omgang met elkaar en medebewoners wordt 

besproken met de personen in kwestie (discretie, samen op de kamer zijn kan indien een 1- 

persoonskamer). 

AV 
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Volgende regels gaan in tegen het zelfbeschikkingsrecht  en worden in dit PVT veralgemeend: 

− Bewoners hebben niet standaard een sleutel van de eigen kamer. Dit kan enkel op vraag maar 

wordt in praktijk niet steeds toegestaan. Bewoners worden niet schriftelijk geïnformeerd over 

de mogelijkheid. 

Uit gesprek blijkt dat dit een maatregel is omdat bewoners zich soms (vanuit hun 

angstproblematiek) opsluiten op hun kamer. Om de privacy te respecteren, zou iedereen een 

sleutel moeten krijgen, tenzij er een indicatie bestaat om dit niet te doen. 

Sommige bewoners beschikken over een sleutel van een kast op de kamer of in de gang. 

Bij sommige bewoners is de kast op de kamer op slot zodat ze geen toegang hebben tenzij ze 

het vragen aan de begeleider. Bij 4 van de 5 gecontroleerde kamers op de Luwte 3 was dit het 

geval. 

− De gemeenschappelijke douches kunnen niet op slot van binnenuit door de bewoner zelf. 

− Op de Luwte 2, gesloten afdeling, zijn alle douches en toiletten op slot. Bewoners moeten 

vragen om deze te gebruiken. 

TK 

De meeste vrijheidsbeperkende maatregelen zijn geïndiceerd en op maat. 

− Er werden dossiers gecontroleerd om volgende beperkende maatregelen na te gaan: 

beperking sigaretten, gespreid krijgen van zakgeld, beperking bezoek op de kamer, 

alcoholbeperking en blaastesten, …. 

De maatregel was telkens vermeld en besproken met de bewoner. Dit kon worden 

vastgesteld in de dossiers. Bij blaastesten was het gevolg van positief blazen ook telkens 

vermeld.  Ook de evaluatie en de bijsturing van een maatregel kon in de dossiers 

teruggevonden  worden. 

− Op de gesloten afdeling was er een bewoner met kamerarrest omwille van overprikkeling. 

Dit werd ongeveer 2 maal per week toegepast. De maatregel stond vermeld in het dossier 

en werd regelmatig geëvalueerd (afbouw van continu kamerarrest). Toezicht gebeurde 

om het half uur en stond genoteerd in het dossier. 

− Voor alle bewoners werd op de gesloten afdeling de mate van vrijheden bepaald bij 

opname (op dienst blijven , dienst verlaten onder begeleiding, dienst alleen verlaten). Dit 

werd op maat gedaan en de vrijheden stonden beschreven in het dossier. 

− Bij een bewoner die uit bed viel stond uitdrukkelijk vermeld dat er geen fixatie mocht 

toegepast worden en werden tal van alternatieven geprobeerd (matras op grond, bed zeer 

laag, apart eten, aangepast dagschema, …) 

− Bij twee bewoners die kamerarrest krijgen tijdens de nacht op de Luwte 3 werden eerst 

alternatieven uitgeprobeerd maar het elektronische alarm reikt niet ver genoeg. De 

maatregel wordt elke teamvergadering geëvalueerd. Op de deuren hangt een 

waarschuwing voor een extra controle wanneer er een evacuatie is omwille van brand. 

SP 

Voor 2 bewoners is een crisisontwikkelingsplan opgemaakt.  We bevelen aan om dit voor elke 

bewoner op te maken samen met de bewoner en de familie. 

Aanb 

Er is veel aandacht voor familiewerking: 

− Familiegesprekken gaan frequent door, volgens noodzaak. 

− Daarnaast zijn er frequent telefonische gesprekken om familie te betrekken in beslissingen (bv 

binnenblijven tijdens de Gentse feesten, …) 

− Familie wordt betrokken bij de opmaak van crisisplannen. 

− Jaarlijks wordt er tweemaal een familiedag georganiseerd. Ook familieleden van overleden 

bewoners worden uitgenodigd omdat zij nog een band hebben met de huidige bewoners. 

Men was in 2015 eerste laureaat voor de G3 prijs van SIMILES (=prijs voor Gezinsvriendelijke 

Geestelijke Gezondheidszorg). 

SP 
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5.3 KLACHTEN 
 

Het PVT beschikt over een interne en externe klachtenprocedure. 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: 

− Er hangen op de luwte 2 en 3 affiches met de foto en de contactgegevens van de externe 

ombudspersoon. 

− De externe ombudspersoon bezoekt het PVT op regelmatige basis (bv. 4 keer per jaar) 

Beide bevraagde bewoners kenden de ombudspersoon. 

AV 

Tijdens het gesprek waren er twee vermeldingen van SGOG binnen het PVT, tussen bewoners 

onderling. 

− De eerste vermelding sloeg op herhaaldelijk SGOG van bewoners van leefgroep 3 naar 

kwetsbare bewoners van leefgroep 1 in de Luwte 3 in de rookkamer. Dit leidde ertoe dat de 

bewoners niet meer samen mogen roken. 

− Een tweede situatie van herhaaldelijk SGOG kwam ter sprake bij de inspectie van de kamers op 

de eerste verdieping van de Luwte 3. Sommige bewoners worden ’s nachts opgesloten in hun 

kamer omdat ze anders ronddwalen en op andere kamers gaan waar ze in het verleden al 

SGOG stelden. 

Beide situaties werden niet gemeld aan het agentschap Zorg & Gezondheid. 

AV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 48 

familie 27 

PVT 35 

andere, nl. OCMW 2 
 

 
 

Niet 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). Het bedrag 

van het zakgeld en eventuele extra’s wordt bepaald in overleg met de beheerder. 

NC 

Momenteel gebeurt het budgetbeheer van 35 bewoners nog door het PVT. Alle dossiers worden 

herbekeken samen met de bewoner en familie. Men schakelt waar mogelijk over naar 

bewindvoering of zelfstandig beheer van de goederen en gelden. 

AV 

Het vrij gebruik van zakgeld is niet aan banden gelegd (bv. gespreid krijgen van zakgeld) door het 

PVT zonder indicatie en motivatie in het dossier. 

AV 

Het minimumzakgeld van de bewoner wordt niet gebruikt voor: 

− aankoop, was, onderhoud en herstelling van kleding, schoenen, bril en prothesen; 

− de kosten betreffende het persoonlijk financieel aandeel in de zorg; 

− behandeling en medicatie; 

AV 
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− incontinentiemateriaal of ander zorgmateriaal; 

− de franchise van de familiale verzekering en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering; 

− de vergoeding van de voorlopige bewindvoering. 
 

 
 

5.5 INZAGERECHT IN DOSSIER 
 

Bewoners worden momenteel niet geïnformeerd over het inzagerecht in het dossier. 

De vorige jaren waren er geen aanvragen voor inzage in het dossier. 

TK 

AV 

Voor inzage in het medisch dossier wordt een hoge drempel gehanteerd: 

− Het inkijken kan enkel in het bijzijn van de psychiater. 

TK 

 

 
 

6 COMMUNICATIE TUSSEN DE ZORGVERSTREKKERS 
 

6.1 DOSSIER 
 

Er werden 5 bewonersdossiers ingekeken. 

Daarnaast werden er ook 2 dossiers ingekeken van bewoners die ontslagen waren. 

 
Volgende aspecten met betrekking tot onthaal, behandeling, continuïteit van zorg werden 

bekeken in de dossiers: 

− Ontslag als duidelijk item tijdens de evaluaties. 

− Aspecten van werken aan zelfredzaamheid. 

− Aanwezigheid psychiater bij intake. 

− Verslagen van patiëntenbesprekingen en de tussentijdse evaluaties. 

− Medicatieschema’s. 

− De minimale aspecten om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren en een volledig 

dossier te hebben (identificatiegegevens, anamnese, contactgegevens, probleemgebieden in 

de levensdomeinen, doelstellingen, observaties van alle disciplines, …). 

 
Dossier-specifieke aspecten worden hieronder beschreven. Inhoudelijke aspecten met betrekking 

tot de zorg / begeleiding worden in het verslag beschreven onder de titels / zorgaspect waarop het 

item betrekking heeft. 

AV 

Men maakt gebruik van elektronische dossiers. AV 

Er is voor elke bewoner een dossier. AV 

Het dossier is multidisciplinair. AV 

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

Huisartsen noteren hun follow-up in het dossier. SP 

In alle gecontroleerde dossiers waren de identificatiegegevens aanwezig (naam, geboortedatum, 

datum van opname, gegevens van contactpersonen). 

AV 

In alle gecontroleerde dossiers werden alle noodzakelijke anamnesegegevens teruggevonden 

(gegevens over de fysieke toestand, de psychologische toestand en over het sociaal en dagelijks 

functioneren). 

AV 

In alle gecontroleerde dossiers waren er duidelijke therapeutische doelstellingen genoteerd. 

De doelstellingen zijn niet SMART geformuleerd en staan niet overzichtelijk in het dossier. 

AV 

Aanb 
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In alle gecontroleerde dossiers waren regelmatige observaties van alle betrokken zorgverleners 

genoteerd. 

AV 

Momenteel heeft men de evaluatie aan de hand van Gordon verlaten en is men een andere format 

aan het ontwikkelen (met tabs lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, zelfzorg en 

autonomie, woonsituatie, relaties, familie en netwerk; dagbesteding, vrije tijd en werk; financiële 

situatie). 

AV 

 

 
 
 
 

6.2 OVERLEG 
 

Teamoverleg vindt wekelijks tot maandelijks plaats, naargelang de afdeling. 

Naast de teamleden zijn ook het afdelingshoofd, de psychiater, de psychologe en de sociale dienst 

aanwezig. Andere disciplines zijn aanwezig op vraag of op indicatie. In dit overleg worden de 

bewoners besproken (gaande van korte vragen tot een uitgebreide bespreking volgens Gordon). 

AV 

Sinds 2014 gaat er 2 tot 4 keer per maand intervisie door, naargelang de afdeling. Naast de 

teamleden zijn ook het afdelingshoofd, de psychiater, de psychologe en de sociale dienst aanwezig. 

Andere disciplines zijn aanwezig op vraag of op indicatie. Hierin worden o.a. methodieken, aanpak in 

eigen professioneel handelen, teamafstemming besproken. 

AV 

De personeelsvergadering gaat maandelijks door. Hier komen thema’s aan bod die aangebracht 

worden door de medewerkers (nieuwe keuken met keuzemenu’s, activiteiten, aandachtspunten 

hygiëne, feedback vorming, …). 

AV 

Het opname-overleg gaat maandelijks door. Hierbij zijn de psychiater, de coördinator, de 

afdelingshoofden, de psycholoog of orthopedagoog en de maatschappelijk werker aanwezig. 

AV 

Er is een bespreking van bewoners in team. 

Tussentijdse evaluaties werden gecontroleerd in 3 dossiers van bewoners voor de jaren 2014 en 

2015. 

In 1 dossier was er geen patiëntenbespreking voor 2014. 

AV 
 

 
 

NC 

De psychiater is steeds aanwezig op de bespreking van de bewoners. AV 
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7 PERSONEEL 
 
Tabel totaal aantal personeel : 

 

personeel (VTE) De Luwte 1 De Luwte 2 De Luwte 3 Totaal 

(PVT) 

Bachelor en master 2
 7.5 VTE 3.5 VTE 6.18 VTE 18.18 VTE 

Gegradueerde / A2 (verpleegkundigen en 

opvoeders ) 

 

10.21 VTE 
 

11.21 VTE 
 

9.10 VTE 
 

30.52 VTE 

Zorgkundigen 5.82 VTE 4.17 VTE 8.37 VTE 18.36 VTE 

Totaal 23.78 VTE 18.88 VTE 23.65 VTE 67.31 VTE 

Logistiek assistent  0.9 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 

Er kan te allen tijde assistentie verleend worden door een verpleegkundige bij 

medicatietoediening. Hiervoor doet men beroep op de nachtverpleegkundige van Luwte 1. 

AV 

 
 
 

 

7.2 AANTAL  PERSONEEL 
 

Er zijn 12,5 VTE personeelsleden per 30 PVT-bewoners vereist. 

Voor 111 bewoners, geregistreerd op het moment van de inspectie, dient dit PVT te beschikken 

over 46.3 VTE personeelsleden. 

Het PVT beschikt over 67.31VTE 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 111 bewoners, geregistreerd op het moment van de inspectie, dient de psychiater 22.2 uur 

per week beschikbaar te zijn voor het PVT. 

Het PVT beschikt over één psychiater. Hij werkt 18 uren per week voor het PVT en is dus 

onvoldoende beschikbaar in verhouding tot het aantal bewoners. De tweede psychiater (Dr. 

Goeyvarts) is vanaf juni 2015 met pensioen gegaan en is nog niet vervangen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
NC 

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

PVT beschikt momenteel over een coördinator die 0.8 VTE voor het PVT werkt. 

AV 

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

 

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

sociaal assistent / maatschappelijk werker, psycholoog, 
3
De berekening gebeurt als volgt: 
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Voor 111 bewoners, geregistreerd op moment van de inspectie, dient het PVT te beschikken over 

4 hoofdverpleegkundigen. Uit gesprek en uit het organogram op de website blijkt dat het PVT 3 

hoofdverpleegkundigen heeft. Het PVT beschikt over onvoldoende hoofdverpleegkundigen. 

 
 
 

NC 

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 30 bewoners met een statuut mentale 

handicap. Er is op het moment van de inspectie een orthopedagoge die 0.33 VTE werkt. Er is een 

tekort van 0.17 VTE. 

 
 
 

NC 

 
 
 

 

7.3 KWALIFICATIE  PERSONEEL 
 

Per 12,5 VTE personeelsleden zijn er maximum 5 VTE zorgkundigen. 

Per 12,5 VTE personeelsleden zijn er minstens 7,5 VTE personeelsleden die een kwalificatie hebben 

van: 

− opvoeder, 

− maatschappelijk  werker, 

− master in het sociaal werk, 

− bachelor in de orthopedagogie, 

− orthopedagoog, 

− ergotherapeut, 

− psycholoog, 

− kinesitherapeut of 

− verpleegkundige, bij voorkeur psychiatrisch verpleegkundige. 

Het PVT beschikt in totaal over 67.31 VTE personeelsleden. 

Men dient dus te beschikken over: 

− maximaal 18.5 VTE zorgkundigen, tenzij bovenop de vereiste personeelsleden. 

− minimaal 27.8 VTE personeel met bovenstaande kwalificaties. 

 
Men beschikt over: 

− 18.36 VTE zorgkundigen 

− 48.70 VTE personeelsleden met bovenstaande kwalificaties. 

 
Er is voldoende gekwalificeerd personeel. 

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 111 bewoners dient het PVT dus 15 personeelsleden te hebben met minimaal een bachelor- 

opleiding. Het PVT beschikt over 22 personeelsleden met minimaal een bacheloropleiding en 

voldoet aan de eis. 

AV 

 
 
 

− 0-45 bewoners: 1 hoofdverpleegkundige 

− 46-75 bewoners: 2 hoofdverpleegkundigen 

− 76-105 bewoners: 3 hoofdverpleegkundigen 

− 105-135 bewoners: 4 hoofdverpleegkundigen 
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De nachtpermanentie wordt niet steeds waargenomen door een gekwalificeerd personeelslid 

(opvoeder of zorgkundigen). 

TK 

Het personeel neemt deel aan de verplichte en centraal georganiseerde opleidingen van Asster 

(brandopleiding, EHBO, agressiehantering, hef-en tiltechnieken, informaticatoepassingen). 

Nieuwe medewerkers doorlopen een informatiedag en nachtdiensten nemen deel aan de 

“jaarlijkse dag van de nacht”. 

AV 

Er is veel aandacht voor vorming. 

− Het budget voor vorming is recent verdubbeld. 

− In samenwerking met Libra (afdeling verslavingszorg van PZ Asster) is er uitwisseling van 

expertise. 

− Er was in 2014 een interne opleiding borderline. 

− In 2015 werden in totaal 1648 uren opleiding gevolgd. 

SP 

Men werkt volgens de pricipes van herstelgerichte zorg. Momenteel is minder dan de helft van de 

medewerkers hiervoor opgeleid (wegens verloop van personeel). In 2014 volgden 4 

personeelsleden de opleiding. In 2015 volgden 3 personeelsleden de opleiding. In 2016 zijn er 3 

mensen ingeschreven. We bevelen aan om het hele team deze opleiding te laten volgen. 

AV 
 

 
 

Aanb 

Er werd recent een tevredenheidsenquête gehouden bij het personeel. De algemene tevredenheid 

scoorde zeer goed. De gedetailleerde resultaten waren op de dag van de inspectie nog niet  

gekend. 

AV 

 

 
 
 

7.4 TAKEN VOLGENS FUNCTIE 
 

 

Coördinator 
 

De coordinator van het PVT is momenteel langdurig afwezig. Zij wordt vervangen door mevr. 

Annemie Nouwen,  voordien psychologe van de Luwte 1. 

AV 

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

De coördinator cumuleert deze functie in praktijk 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 aantal uren dat de psychiater besteedt aan het PVT staat niet vermeld in het contract. TK 

Het takenpakket van de psychiater is uitgeschreven. AV 

De taak van de psychiater omvat de coördinatie van het PVT: 

− De psychiater volgt de somatische en  psychiatrische toestand van de bewoner op. 

− De psychiater is betrokken bij de intake. 

− De psychiater woont de bespreking van begeleidingsplannen bij. 

− De psychiater is ter beschikking van bewoners (mogelijkheid tot consulteren). 

De psychiater doet geen familiegesprekken. 

AV 
 
 
 
 

 
Aanb 
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8 INFRASTRUCTUUR 
 

8.1 LIGGING EN CAPACITEIT 
 
 

Het PVT is gelegen op 3 verschillende locaties: 

− De Luwte 1 is gelegen in de Montenakenweg 11 in Sint-Truiden. Het gebouw is verdeeld in 3 

woningen die onderling verbonden zijn via een centrale gang. 

− De Luwte 2 is gelegen in de Halmaalweg 2 in Sint-Truiden. Het gebouw telt 1 verdieping. 

− De Luwte 3 is gelegen in de Ziekerenweg in Sint-Truiden. Het gebouw telt 1 verdieping. 

AV 

De Luwte 1 en 3 liggen buiten de campus van een psychiatrisch centrum. 

De Luwte 2 ligt op de campus van een psychiatrisch centrum. 

AV 

NC 

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

Bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten op de campus van het psychiatrische 

ziekenhuis Asster: ergotherapielokaal, sport- en fitnesslokaal, winkeltje, … 

AV 

Op de Luwte 2 zijn op de gesloten afdeling ook de nooduitgangen afgesloten met een sleutel (2 

deuren). Deze deuren gaan niet automatisch open wanneer er een brandalarm is. 

TK 

 

 

8.2 GEMEENSCHAPPELIJKE   RUIMTES 
 

 

Door middel van een rondgang in het bijzijn van de coördinator werd de infrastructuur van het gebouw en de 

uitrusting gecontroleerd. 

Alle gemeenschappelijke ruimtes, liften, gangen, tuin en terras werden gecontroleerd. 

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

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

Het PVT beschikt in alle gebouwen (en “woningen” of leefgroepen) over  alle vereiste 

gemeenschappelijke ruimtes: 

− eetkamer, 

− zitkamer, 

− een ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en bezigheidstherapie 

− een ruimte voor individuele hulp en begeleiding). 

AV 

In de Luwte 1 is er een grote, polyvalente zaal “het geroezemoes” waar wekelijks het praatcafé 

georganiseerd wordt.  ’s Avonds kunnen de bewoners van de Luwte  1 hier ook terecht voor het 

“theekransje”. 

AV 

De eetkamer, de zitkamer en de activiteitenruimte zijn voldoende ruim zodat alle bewoners van de 

afdeling er gelijktijdig gebruik van kunnen maken. 

AV 

De 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 

De woningen in de Luwte 1 hebben een huiselijke sfeer. AV 

In de eerste (grote) leefgroep van de Luwte 3 heeft de eetplaats en zitruimte de aanblik van een 

refter of cafetaria waardoor er onvoldoende een huiselijke sfeer wordt gecreëerd. In de zitruimte 

TK 



pagina 27 van 29  

 

van de Luwte 1 zijn er enkel stoelen ter beschikking waardoor het een klinische aanblik heeft.  

De infrastructuur van de Luwte 1 is voorzien op indeling in kleinere leefgroepen. SP 

Het PVT beschikt over een tuin en/of terras.  Ook de gesloten afdeling op de Luwte 2 heeft een 

afgeschermde tuin. 

AV 

Het terras en de tuin zijn onvoldoende afgeschermd van inkijk en garanderen de privacy van de 

bewoners niet. Zo is de tuin van de Luwte 1 en 3 gelegen op hetzelfde domein waar er ook passage 

door niet bewoners is. Men is in de toekomst van plan om de passage te verminderen door een  

hek te plaatsen. 

TK 

Het PVT beschikt over verschillende rokersfaciliteiten: 

− In de Luwte 1 is er een rokersfaciliteit binnen en buiten (overdekt terras). 

− In de Luwte 2 is er een rokersfaciliteit  binnen. Er is geur-overlast. 

− In de Luwte 3 is er een rokersfaciliteit binnen, gelegen in leefgroep 1. Deze wordt momenteel 

gerenoveerd. De bewoners van leefgroep 3 rookten oorspronkelijk ook hier maar hebben nu 

een overdekte rookplaats buiten op het terras. 

 

 
AV 

TK 

AV 

Op de Luwte 1 is er in de zitkamer van woning 1 en 3 een computer met internettoegang waar de 

bewoners gebruik van kunnen maken. 

SP 

Er zijn handgrepen in de gangen. AV 

 
 

8.3 KAMERS 
 

 

Er werden in totaal 13 kamers gecontroleerd: 

− Op de Luwte 1 werden 1 eenpersoonskamer en 1 tweepersoonskamer gecontroleerd. 

− Op de Luwte 2 werden 4 eenpersoonskamers en 1 tweepersoonskamer gecontroleerd. 

− Op de Luwte 3 werden 3 eenpersoonskamers en 3 tweepersoonskamers gecontroleerd. 
 

Het PVT beschikt 

− Op Luwte 1 over 22 eenpersoonskamers en 26 tweepersoonskamers: 

o 8 eenpersoonskamers en 8 tweepersoonskamers in woning 1. 

o 6 eenpersoonskamers en 10 tweepersoonskamers in woning 1. 

o 8 eenpersoonskamers en 8 tweepersoonskamers in woning 1. 

− Op Luwte 2 over 22 eenpersoonskamers en 6 tweepersoonskamers. 

− Op luwte 3 over 15 eenpersoonskamers  en 14 tweepersoonskamers. 

AV 

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

Het maximaal toegestaan aantal bedden per kamer(2) wordt niet overschreden. AV 

De gecontroleerde tweepersoonskamers in de Luwte 2 garanderen voldoende privacy omwille van 

het gordijn tussen de bedden. 

De gecontroleerde tweepersoonskamers in de Luwte 1 en 3 garanderen onvoldoende privacy. 

AV 

 
TK 

Alle gecontroleerde kamers op de Luwte 1 en 3 voldoen aan de vereiste oppervlakte van 8 m² voor 

een eenpersoonskamer en/of 12 m² voor een tweepersoonskamer. 

 
Eén eenpersoonskamer op de Luwte 2 voldoet niet aan de vereiste oppervlakte van 8m2 (7.2 m2) 

AV 
 

 
 

NC 

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

Het raam van de vroegere isoleerkamer die nu gebruikt wordt als gewone kamer, is erg hoog en 

laat geen zicht op de omgeving toe. Door de hoogte kan er ook niet gemakkelijk verlucht worden 

AV 

TK 
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in de kamer (geen stok aanwezig om het raam te openen).  

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

op Luwte 1 en Luwte 2; dit staat wel op de begroting van dit jaar) 

TK 

Alle gecontroleerde kamers beschikken over verduistering. AV 

Alle gecontroleerde kamers zijn uitgerust met een oproepsysteem. AV 

 

 

8.4 SANITAIR 
 

Het PVT beschikt over voldoende (aangepaste) baden. 

− In de Luwte 1 is er in elke woning een Parkerbad, lift en inloopdouches in de 

gemeenschappelijke badkamers. 

− In de Luwte 2 is er een inrijdouche en een rolstoeltoegankelijk toilet. 

− In de Luwte 3 is er een Parkerbad en een hoog-laag bad en een lift. De ruimte is erg klein om te 

manouvreren met de lift. Daarnaast is er ook een badkamer met gewoon bad; de renovatie is 

gepland in 2016. 

AV 

Alle bewoners beschikken over een lavabo op de kamer. AV 

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

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

In de Luwte 2 waren er in 2 gecontroleerde WC ruimtes geen papieren handdoekjes beschikbaar 

om de handen te drogen na het wassen. 

AV 

TK 

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

 

 

8.5 AFZONDERINGSKAMER 
 

Het PVT beschikt over een afzonderingskamer. AV 

De infrastructuur van de afzonderingskamer op de Luwte 3 voldoet aan volgende aspecten: 

− Sas aanwezig 

− Sanitair aanwezig 

− Daglicht 

− Veilig oproepsysteem 

− Verluchting mogelijk 

We bevel aan om een 24 uurs klok zichtbaar op te hangen. 

 
De kamer voldoet niet aan de eisen inzake brandveiligheid en suicidepreventie (geen scheurvrij en 

brandvrij linnen, geen brandvertragende deuren, …) maar uit gesprek blijkt dat de kamer niet 

gebruikt wordt als afzonderingskamer en alleen als prikkelarme ruimte wordt gebruikt (deur los). 

Ze wordt momenteel maar gebruikt voor 2 bewoners die in een rolstoel zitten (ongeveer 1 maal 

per maand). De maximum duur is 15 minuten. 

 
Voor 1 bewoner is een volledig stappenplan uitgewerkt waarbij het gebruik van de prikkelarme 

ruimte de laatste stap is. 

 
Het gebruik de prikkelarme kamer wordt niet geregistreerd. 

AV 
 

 
 
 
 
 
 

Aanb 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SP 

 

 
 

Aanb 

De infrastructuur van de afzonderingskamer op de Luwte 2 voldoet aan volgende aspecten: AV 
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− Daglicht 

− Veilig oproepsysteem 

− Verluchting mogelijk 

Volgende aspecten ontbreken: 

− Er is geen sas met sanitair. 

− We bevelen aan om verduistering en/of zonnewering te voorzien. 

 
Uit gesprek blijkt dat de kamer niet gebruikt wordt als afzonderingskamer en alleen als time out 

ruimte wordt gebruikt (deur los). De deur laat echter wel toe dat de kamer afgesloten wordt. 
 

Het gebruik de prikkelarme kamer wordt niet geregistreerd. Aanb 
 

 
 

8.6 ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID 
 
 

Er zijn rolstoelafhankelijke bewoners in het PVT opgenomen (12 in de Luwte 3 en 6 in de Luwte 2). AV 

De infrastructuur van het PVT op de Luwte 3 is aangepast aan rolstoelgebonden bewoners: 

− Er is een rolstoeltoegankelijke lift. 

− Er is een rolstoeltoegankelijke tuin / terras. 

− Er is een aangepast bad. 

− Er is een rolstoeltoegankelijk toilet. 

− Er zijn rolstoelen beschikbaar voor mindervalide bewoners. 

 
De toegankelijkheid van het PVT op de Luwte 2 en 1 is niet volledig aangepast aan 

rolstoelgebonden  bewoners: 

− Er zijn drempels en trappen. 

− Er is geen lift. 

− De sanitaire cellen van de kamers zijn niet aangepast voor rolstoelgebruikers (kast onder 

lavabo, geen aangepaste spiegels, ..). 

AV 
 
 
 
 
 
 
 
 

TK 

 


