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1 Inleiding 

 

1..1  Toepassingsgebieden 

 
Kwaliteit van zorg. 

Toetsing van de federale erkenningsnormen. 

Evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. h t kwaliteitsdecreet. 

 

 
 

1.2 Definities 

 
In het inspectieverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: 

 

1.2.1 Algemene vaststellingen 
Deze elementen scoren niet negatief en niet positief. Ze worden beschouwd als nuttige achtergrondinformatie.  

 

1.2.2 Sterke punten 
Dit zijn punten die de inspecteurs als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen. Het minimaal voldoen 

aan de normen wordt niet als een meerwaarde aanzien. 

 

1.2.3 Non-conformiteiten 
Dit zijn de elementen die niet conform de norm zijn. Hiervoor zullen de inspecteurs zich baseren op de  

wetgeving. Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie  

ervan dienen deze non-conformiteiten te worden gelezen als een "voorstel van non-conformiteit". Het agentschap 

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 

1.2.4 Tekortkomingen 
Hierbij gaat het om aspecten waarvoor het ziekenhuis volgens de inspecteurs onvoldoende scoort, maar 

waarvoor geen wettelijke basis kan worden gevonden in de erkenningsnormen. Gezien het agentschap Zorg en 

Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan dienen ook deze tekortkomingen te 

worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie 

wijzigen. 

 

1.2.5 Aanbevelingen 
De inspecteurs kunnen ook aanbevelingen doen, namelijk adviezen (niet dwingend en niet gebonden aan 

normering) ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

 
 

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 instelling gevolg moet gegeven hebben aan de opmerkingen. Indien er geen termijn aan gekoppeld 

werd, dient de non-conformiteit weggewerkt te worden tegen de volgende audit. 

 
Non-conformiteiten  en  tekortkomingen  zullen  steeds het  voorwerp  uitmaken  van  een opvolging. 



Inspectieverslag PZ Nakuurhome Papiermoleken 4  

 

1.3 Inspectiedatum 

V-2016-CAGO-0034 
De inspectie vond plaats op volgende datum: 

I 25/07/2008  

 

1.4 Samenstelling  van het inspectieteam 

I XXXX I Hoofdauditor 

1.5 Inspectieplan 
 

 

1.6 Identificatie van de instelling 

1.6.1 Contactgegevens 

 

Naam: Psychiatrisch Ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken 

Adres: Oude Baan 293 

Gemeente: 3000 Leuven 

Telefoon: 016/250638 

Fax: 016/350877 

E-mail: papiermoleken@ fracarita.org 

Website: www.fracarita.org 

Inrichtende macht: VZW Provincialaat der Broeders van Liefde 

Voorzitter Raad van beheer : XXXX 

 

1.6.2 Organogram 

 

Algemeen  directeur: XXXX 

Verpleegkundig directeur: XXXX 

Administratief directeur XXXX inmiddels vervangen door XXXX 

Hoofd geneesheer: XXXX inmiddels vervangen door XXXX 

Voorzitter medische raad: XXXX 

 

 
DIRECTIE , HOOFDGENEESHEER, VERPLEEGKUNDIG DIRECTEUR 

Voormiddag 

.. Algemeen beleid -strategisch beleid, planning, voortgang 

9 Organisatiestructuur: organogram en personeelslijst, teamwerking 

o Werking hoofdgeneesheer en medisch beleid: protocols, afzondering, sui:cidepreventie, medische 

permanentie 

o We"r'king medische raad 

9 Werking comité ziekenhuishygiëne 

o Kwaliteit- coördinator-handboek 

.. Rondgang: afdeling, protoco1s, dossiers, medicatie, personeclslijst 

Namiddag 

* Onthaal-  intakeprocedure 

o Behandelplan  en sociale dienst 

.. Personeel: opleiding, veiligheid, bestaffing 

o Klachtenprocedure, ombudsman 

o Apotheek: organisatie en formularium 

http://www.fracarita.org/
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1.6.3 Geneesheer - diensthoofd per dienst 
 

T XXXX, inmiddels vervangen door 

  XXXX  
 

1.6.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen  opnames 

Het ziekenhuis beschikt niet over een machtiging. 

1.6.5 Geslaagden in het examen voor functie van geneesheer- hoofd  van  dienst  (gedwongen  opname)  

Per 118/2008: XXXX 

 

 

2 Administratieve  gegevens 

 

2.1 Laatste erkenning 

Bij Besluit van de Directeur-Generaal dd. 14/04/2004 verkreeg het ziekenhuis verlenging van erkenning van 

20 t dag 

30 t nacht 

 

van 111/2004 tot en met 31/12/2008. 

 

 
 

3 Architectuur 

 

3.1 Veranderingen sinds laatste verslag + data brandweerattest en 
brandweerverslag 

 
Brandweerverslag dd. 20/12/2007 zonder opmerkingen 

Brandweerattest    dd.  20/12/2007 zonder opmerkingen 

 

Er is een eenvoudig rampenplan (actieplan grote ongevallen). 

 
 

3.2 Toekomstplannen 

 
Er is een dossier nieuwbouw waartegen de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 1juli 2008 een 

schorsend beroep aangetekend heeft bij de minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening. 

 
Bezwaarprocedure loopt of wordt opgestart. Indien de overheid nieuwbouw niet toelaat op de oorspronkelijke 

site van het ziekenhuis, dan overweegt het ziekenhuis om nieuwbouw/verbouwingen op de huidige site te doen 

wat in de ogen van de inspectie een valabele optie is. 
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4 Beleid 

 

4.1 Algemeen beleid 

 

4.i.l Algemene vaststellingen 
 

Het psychiatrisch ziekenhuis maakt deel uit van de groep Broeders van Liefde, maar heeft in de loop der jaren 

toch haar eigenheid weten te behouden. 

 

Missie en visie 
 

Het ziekenhuis heeft een missie uitgeschreven waarbij het zowel de missie van de Broeders van Liefde 

overgenomen heeft als haar eigen accenten gelegd heeft, dit aan de hand van een specifieke opdrachtverklaring. 

Hierin staat vermeld dat het ziekenhuis er is voor een zeer kwetsbare doelgroep met ernstige problematiek 

(vastgelopen patiënten met schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen of een forensische problematiek). 

 

Volgende accenten worden gelegd: 

dynamische en creatieve open en open-endeel leef- en werkgemeenschap 

een flexibel en gevarieerd individueel therapeutisch aanbod waarin de patiënt centraal staat met soepele 

overgangen 

conflictvermijdend en zoveel mogelijk participatie van betrokkenen. 

 

Het ziekenhuis stelt hierbij ook een aantal voorwaarden in verband met vorming en ondersteuning van 

medewerkers als garantie voor goede zorg en het deelnemen aan overlegstructuren en zorgcircuits als externe 

focus. 

 
Er is in 2006 een werkgroep visie opgericht, die het hele team geraadpleegd heeft en die een visietekst uitwerkte. 

Er is inmiddels ook een document strategieontwikkeling 20 I0. 

 

Doelstellingen en strategie zijn op basis van een SWOT-analyse uitgewerkt. Voortgang gebeurt door middel van 

werkgroepen (visie, zorgcommunicatie/zorgoverleg, activering,...). 

 

Via de personeelsvergadering probeert men de visie zo goed mogelijk te delen. Overigens is de inspectie van 

oordeel dat deze personeelsvergadering: zeer pertinente feedback hierover gegeven heeft, waar het management 

goed aan doet om zich op te verhouden. 

 

Organisatorisch 

 

De organisatie van het ziekenhuis omvat de meeste ingrediënten (raad van bestuur, bestuursraad, directieteam, 

comités, ondersteunende diensten en team van een klassiek ziekenhuis), maar alles op maat van het ziekenhuis 

zelf. 

 
Aansturing van het team gebeurt door de teamwerking, de teamvergadering en de personeelsvergadering. 

Aansturing van het therapeutisch gebeuren is door de coördinator, dit aan de hand van een behandelingsplan wat 

regelmatig geëvalueerd wordt. 

 

Financiële toegankelijkheid voor patiënten 
 

Het ziekenhuis rekent geen supplementen: noch kamersupplementen, noch honorariasupplementen. 



Inspectieverslag PZ Nakuurhome Papiermoleken 7  

1 

4.1.2. Non-conformiteiten 

 

Het ziekenhuis heeft een dubbeHagig bestuur, net zoals de andere instellingen van de Broeders van 

Liefde: er is een raad van bestuur en er is een bestuursraad. Dit intermediaire niveau is een figuur die  

niet door de ziekenhuiswetgever voorzien werd (artikel 12 van de wet op de ziekenhuizen bepaalt dat de 

directeur alleen verantwoording verschuldigd is aan de beheerder). De beheerder is zich hiervan bewust 

en houdt jaarlijks overleg met de directie, wat misschien toch nog te weinig is (en te weinig op formele 

wijze gebeurt) om aan de geest van dit artikel tegemoet te komen, ondanks het feit dat het ziekenhuis in 

haar reactienota aangeeft dat er naast het vermelde formeel jaarlijks overleg op alle momenten een 

overleg mogelijk is met diverse leden van de raad van bestuur en dat zulks ad hoc overleg zelfs  

wekelijks zou plaats nemen. 

 

De verpleegkundig directeur is geen verpleegkundige. Het ziekenhuis heeft op zijn payroll tot juni 2009 

onder de rubriek directie nursing evenwel nog een personeelslid staan·, die voorheen dagelijks 

verantwoordelijke  van het centrum was, zodat deze periode misschien nog als een overgangsperiode 

zou kunnen aanvaard worden. Voor de huidige titularis van het mandaat kan eventueel de functie 

directeur patiëntenzorg overwogen worden. 

 

In het organogram van het ziekenhuis was de medische raad als orgaan niet opgenomen. 

 

 
 

4.2 Medisch beleid 

 
4.2.1 Algemene vaststellingen 

Zorgprogramma's 

Hët ziekenhuis biedt zorg voor psychotische patiënten, patiënten met een borderlineproblematiek, alsook voor 

patiënten met een forensische problematiek. 

 
De modules die men hanteert, zijn een samenspel van dagkliniek (zo nodig met thuiszorg), nachtkliniek, beschut 
wonen en nazorg op maat. 

 

De basishouding is afgeleid van de principes die beschreven staan onder het hoofdstuk visie en missie. Er wordt 

in eerste instantie geïnvesteerd in het opbouwen van een kwalitatieve werkrelatie, vervolgens probeert men 

behandeling en activatie op te zetten. Êr is hierbij een vleugje institutionele psychotherapie (wat vervat is in het 

begrip "CLUB"). De behandeling krijgt. de tijd die het nodig heeft, doelstellingen zijn eerder gericht: op 

reïntegratie dan op herstel. 

 
Het werkmodel van het ziekenhuis laat zich niet identificeren met een bepaald model, noch richtlijn. 

 

De turnover is aan de lage kant, maar dit is conform de roeping van het ziekenhuis, alsook in overeenstemming 

met de erkenning zowel als de middelen die het ziekenhuis ter beschikking heeft. Per jaar zijn er 6 tot 8 nieuwe 

cliënten, het aantal administratieve en medische opnames ligt hoger. 

 
Bij de bespreking van de werking van het ziekenhuis is een aandachtspunt dat de wachtlijst die er altijd geweest 
is, verdwenen is en dat het aantal verwijzingen terugloopt. De vraag stelt zich of dit een positieve ontwikkeling 

is (dat patiënten niet meer dermate verzanden dat dit soort van behandeling nodig is), dan wel dat centra hun 

patiënten aan zichzelf binden (via de uitbouw van "eigen zorgcircuits/programma's"),  of dat een groep van erg 

kwetsbare patiënten de zorg niet meer krijgen (niet meer vinden?) die zij nodig hebben. 

 

Het nachtziekenhuis functioneert eigenlijk als dag- en nachtziekenhuis. Er zijn twee "logeerkamers".  

Voor de zorg van patiënt zijn, naast psychiater en het team, de coördinator en begeleider centrale figuren. 

Het ziekenhuis heeft een contract ondertekend met de federale overheid (FOD Volksgezondheid) en in het kader 

van dit contract worden er 3 projectfiches opgemaakt (o.m. omtrent kwaliteit en patiëntveiligheid). 
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Protoeals 

 

Er zijn een beperkt aantal protoeals (afzondering, agressie, "ontslag op eigen inzicht", procedure bij ECT, 

procedure bij suïcide en een klachtenprocedure). Er is geen strikt protocol voor opvolging van medicatie 

(Lithium, Leponex e.a.), maar de praktische regeling benadert in de praktijk wel hetgeen ervan kan verwacht 

worden. Wel heeft de inspectie in de apotheek geen weegschaal, noch lintmeter gezien (wat voor de 

opvolging/preventie van het metabool-syndroom toch wel een must is). 

 

Resultaten 

 
Aanta  opnames 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Dag 17 18 17 13 7 

Nacht 20 15 26 18 15 
 

L1'gcduur en bezettmgsgraad 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Dag ligduur 83 85 90 101 122 

Nacht ligduur 135 159 133 147 160 

Dag bezetting 71% 98% 113% 118% 112% 

Nacht bezetting 68% 112% 104% 107% 113% 

 

Diagnostisch belangrijkste groep is schizofrenie: in dagziekenhuis schommelend rond 54 %, in nachtziekenhuis 

rond 67 %. Tweede diagnose in dagziekenhuis: persoonlijkheidsstoornis cluster B rond 25 % (in nachtziekenhuis 

rond 6 %), in nachtziekenhuis is "bijkomende codes" in 2007 19%. Er zijn zeer weinig patiënten met een 

stemmingsstoornis of met een verslavingsprobleem  (af en toe een patiënt). 

 

De verblijfsduur is eerder lang, weliswaar gespreid over verschillende verblijfsduurcohortes (aantal ontslagen 

met verblijf van langer dan 3 jaar in 2007: 33% voor dagziekenhuis en 13 %voor nachtziekenhuis). Het gaat in 

totaal over respectievelijk  3 en 2 patiënten. 

 

Het ziekenhuis is in een zelfevaluatie vrij tevreden over de resultaten van haar eigen werking, en omschrijft dit 

als "een beter blad in het boek van de psychiatrie", wat de inspectie niet echt in twijfel trekt (bij het inspectie• 

bezoek werd de inspectie door meerdere patiënten herhaaldelijk herinnerd aan de betekenis en impact van het 

vertrek van Dr. Vandenbroucke, wat de ultieme bevestiging is van het therapeutisch opzet van dit ziekenhuis), 

maar langs de andere kant ontsnapt ook deze psychiatrie toch niet aan een aantal maatschappelijke ·tendensen 

zoals de vraag om verantwoording. 

 

83% van de-patiënten is vrijwillig in zorg, populatie geïnterneerden is iets meer dan  10  %. 

 
Zelfmoordpreventie 

 

Er is enkel een procedure bij suïcide, die erg eenvoudig maar adequaat is, maar geen echt suïcidepreventiebeleid. 

Het ziekenhuis zal zich in de verdere ontwikkeling inspireren op de nota's hieromtrent van  VLABO. 

 

Aantal suïcides is nul voor de jaren 2003, 2004, 2005 en 2007, Ivoor 

2006. Afzondering/fixatie 

Het ziekenhuis doet zelf geen afzonderingen, en heeft haar procedure in deze zin uitgeschreven. Dit betekent dat 

men beroep moet doen op andere voorzieningen (UZ Gasthuisberg, UPC St. Kamillus BierbJek), wat een 

overplaatsing betekent en een mogelijke breuk in behandelrelatie, wat therapeutisch gezien een falen en  

praktisch niet zo handig is. 

 
Agressiebeleid 

 

Er is een eenbladzijdige procedure bij agressie, waarbij summier enkele stappen beschreven worden die het 

handelen kunnen begeleiden (beroep doen op externen, opvang van medepatiënten en personeel) maar die weinig 

inzicht geeft om het dagelijks handelen van verpleging en begeleiding te sturen. 
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Er is een FONA-commissie, geïntegreerd in het comité "patiëntveiligheid". 

 

Andere procedures/veiligheid 

Er is een procedure "ontslag op eigen inzicht". 

 

ECT 

Het ziekenhuis doet geen ECT en heeft geen procedure. 

 

Medische permanentie 

Medische permanentie wordt verzorgd door de enige psychiater van het ziekenhuis, die zich in vakanties en bij 

andere afwezigheden laat vervangen door een psychiater uit het UPC St. Karuillus Bierbeek. In de toekomst 

worden hierover afspraken gemaakt met de psychiaters van het Psychosociaal Centrum in Leuven. 

 
Comité  voor ziekenhuishygiëne 

 

Er is een comité voor ziekenhuishygiëne, wat vermoedelijk net voldoende vergadert (4 verslagen 2007,2 

verslagen 2008). 

 

Verpleegkundig-hygiënist: dhr. XXXX. Geneesheer-ziekenhuis-hygiënist: Dr. XXXX. 

Medische raad 

Deze raad is een virtuele aangelegenheid, aangezien er maar I psychiater en I huisarts in dit centrum actief zijn. 

Zij komen regelmatig samen, weliswaar niet in de context van een vergadering medische raad. Er is ook geen 

permanent  overlegcomité. 

 

Ethisch comité 

 

. Het ethisch comité is onderdeel van het ethisch comité van de Broeders van Liefde. In de praktijk fungeert het 

directieteam als ethisch comité. Er is een lokale stuurgroep. 

 

 
 

4.2.2 Non·conformiteiten 

 
 

I. Medische raad 
 

Het ziekenhuis moet wel een echte medische raad organiseren, en de nodige zaken die hiermee verbonden zijn 

op punt stellen. Vermits het een klein ziekenhuis betreft, kunnen alle artsen aan de medische raad participeren, 

hiermee wordt bedoeld de rutsen die in het ziekenhuis werkzaam zijn (niet de huisruts van de BVBA, maru· de 

huisarts die ook effectief patiënten behandelt in het ziekenhuis). 

 

2. Ethisch comité 

 

De samenstelling en werking van het ethisch comité is niet conform de wetgeving: de ziekenhuiswetgeving 

voorziet enkel de figuur van het lokale ethisch comité, waarvan samenstelling, werking en bevoegdheden 

wettelijk bepaald zijn. 

 

De voorgcstelde constructie beantwoordt op verschillende punten ook niet aan de geest van de wetgeving: in 

meerdere organen zijn de artsen niet aanwezig (laat staan in de meerderheid), nemen personen deel aan de 

vergadering die bij wet uitgesloten zijn (hoofdgeneesheren, algemeen directeurs, verpleegkundig directeurs, 

voorzitter medische raad), besluiten van een ethisch comité worden door het ethisch comité genomen en dienen 

niet goedgekeurd te worden door de raad van beheer . 

Belangrijkste manco's zijn: 

de samenstelling van de centrale toetsingsgroep, waaraan slechts 1 psychiater deelneemt, en 1 huisarts, 

die de facto wel aan het UPC St. Kamillus Bierbeek verbonden is met het oog op het uitvoeren van 

wetenschappelijk  onderzoek 
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de samenstelling van de begeleidingscommissie: van de 11 ziekenhuizen die participeren, zijn er 8 die 

door geen enkele arts vertegenwoordigd worden (waar de wetgeving voorziet dat dit minstens de helft 

zou moeten zijn). 

 
Zich conformeren aan de wetgeving, ook in de organisatie van de werkzaamheden, betekent concreet: 

a) een organisatie van de werking van het ethisch comité conform de letter en de geest van de wet, 

alsook 

b) een organisatie van de werkzaamheden omtrent ethische kwesties die de bevoegdheden van de 

artsen zoals zij vastgelegd zijn in de algemene normen van de ziekenhuizen respecteert (algemene 

normen- KB bepaalt: liL Organisatorische normen. 1o De leiding over de behandeling van de 

zieken moet uitsluitend bij de geneesheren berusten.) 

 
Binnen deze wettelijk bepaalde grenzen staat het het ziekenhuis vrij om alternatieve initiatieven te nemen of 

organen op te richten om na te denken over ethische kwesties: om de waarden en normen van beheerder 

(exploitant van voorzieningen) te verduidelijken en te expliciteren, om discussie mogelijk te maken met 

zorgverleners, om het ethisch denken en handelen te stimuleren en te promoveren; maar dan zou het zeker ook 

goed zijn anno 2008 om hierbij ook de mening van patiënten en familie te horen. 

 
Wat de concrete praktijk van dit ziekenhuis betreft, is de inspectie van oordeel dat, om de geest van de wet te 

respecteren, een samenwerki.ng met bvb. het Psychosociaal Centrum of het UPC St. Kamillus een voor de hand 

liggende  optie is. 

 
 

3. Afzonderingskamer 

 
Het ziekenhuis beschikt niet over een afzonderingskamer, wat enerzijds wel past in de filosofie van dit huis, 

maar langs de andere kant is het overbrengen naar een ander ziekenhuis, waaronder een ziekenhuis zonder 

afdeling volwassenenpsychiatrie,  toch ook geen gewenste praktijk om risicosituaties te hanteren. 

 

 
 

4.2.3 Aanbevelingen 

 
Aanbeveling tot het herschrijven of actualiseren van een aantal procedures, o.m. zelfmoordpreventie.  

 
Vermits het ziekenhuis niet zelf aan ECT doet en geen patiëntenpopulatie heeft die binnen het indicatiegebied 

van deze behandelwijze valt, is een uitschrijven van een protocol van handelen op dit moment niet echt 

noodzakelijk. 

 

 
 

4.3 Personeelsbeleid 

 

4.3.1 Algemene vaststellingen 

 
Personeelsbeleid is nog weinig ontwikkeld, vormingsbeleid staat nog in de kinderschoenen, en  is een van  de vele  

taken van  de verpleegkundig  directeur.  Het ziekenhuis  heeft  in  deze  omwille van  haar  schaalgrootte  ook 

bijzondere  problemen:  vb. gevolgen  van educatief  verlof  zijn  zwaar om dragen. 

 
Het ziekenhuis probeert de methodiek van functieomschrijvingen en functioneringsgesprek op te starten bij 

nieuwe medewerkers. 

 
De mobiele equipe wordt ingezet om bij te springen voor de nachtpermanentie, in de keuken of voor de 

somatisch/hygiënische zorg. 

 
Het ziekenhuis is zich bewust van haar tekortkomingen en plant een nieuwe aanpak vanuit haar strategisch 

plan/visietekst 
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Veiligheid 

 
Het ziekenhuis heeft een globaal preventieplan  2006- 2010 en een jaaractieplan  2008. 

 
 

4.3.2 Non-conformiteit 

 
Er dient ook een verpleegkundige permanentie nagestreefd te worden. 

 

 

4.4 Kwaliteitsbeleid 

 

4.4.1 Algemene vaststellingen 

 
• KWALITEITSHANDBOEK 

Er is een kwaliteitshandboek,  wat geactualiseerd is en de minimale structuur volgt van het kwaliteitsdecreet.  

 
" KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 

Is opgebouwd conform de vereisten van het kwaliteitsdecreet: 

organisatiestructuur: in organogram 

procedures 

procedure voor opstellen van procedures. 

 
" ZELFEVALUATIE: PERIODIEKE EVALUATIE EN PERFORMANTIEINDICATOREN 

Hierin is het proces van de zelfevaluatie beschreven (met een plaats voor het strategisch beleidsplan, de 

jaarlijkse vergadering van alle medewerkers, werkgroep, stuurgroep en personeelsvergadering). 

 
Indicatoren die uitgewerkt worden: 

klinische performantie: 

* proces therapie/behandeling: ligduur per diagnosegroep 
* proces ontslag: % ontslagen met wederzijds akkoord 
* proces nazorg: % geplande nazorg 
* opnameprocedure per doelgroep: geschreven opnameprocedures 
* ontslagprocedure  per doelgroep 
* algemene zorgvisie van de zorgeenheid 

*interdisciplinaire teamwerking en individuele zorgplannen 
* percentage ontslagbrieven binnen de weck na ontslag 

* zorgoverleg en dossiervorming 

*activering 

operationele performantie 

* er zijn  meerdere  indicatoren  bepaald  maar  nog niet toegewezen 

*nieuwbouw 

door de gebruikers 

* vierjaarlijkse bevraging 

*score algemene bejegening in tevredenheidsbevraging door 

de medewerkers 

* vierjaarlijkse  medewerkersbevraging. 

 
" EVALUATIERAPPORT 

Evaluatierapport: permanent ter inzage op het secretariaat. 

Procedure om hierrond te informeren is meegedeeld aan de inspectie naar aanleiding van het 

inspectiebezoek: er zal in de onthaalbrochure gewezen worden op de mogelijkheid om dit in te zien, 

maar ook via een affiche in de inkomhaL 

 
$ OVERGANGSRAPPORT 

In dit rapport is summier een evaluatie gemaakt van het kwaliteitsbeleid  volgens hel vorig decreet. 

Het rapport voldoet aan de omschrijving van wat ervan verwacht wordt en omvat: resultaat verplichte  

en vrije thema's+ resterende knelpunten en verbetermogelijkheden, die toch iets te talrijk zijn, als men 

rekening houdt mel het feit dat aan deze punten jaren gewerkt is. 
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Vrije thema's waren: 

a) de voorziening als woon- en leefruimte 

b) de familie als betrokken partij. 

 
 

4.4.2 Non-conformiteit 
 

Een vierjaarlijkse bevraging van personeelstevredenheid en van patiëntentevredenheid is niet echt van aard om 

hier een zeer actieve kwaliteitsverbeteringscyclus mee in gang te zetten en te onderhouden en is niet in 

overeenstemming met Artikel 5 § 3 van het decreet, wat stelt" Een zelfevaluatie is een systematische evaluatie 

van de processen, structuren en resultaten van de voorziening en wordt door de voorziening zelf verwezenlijkt. 

De voorziening toont door middel van een zelfevaluatie aan hoe ze haar processen, structuren en resultaten 

bewaakt, beheerst en voortdurend verbetert." Het ziekenhuis voert in haar reactienota aan dat er meer aan 

kwaliteitsverbetering gedaan wordt dan via de opvolging van de bevraging van de tevredenheid van het 

personeel en de patiënten, wat goed is, maar wat niet wegneemt dat een verbetercyclus die gebaseerd is op een 

bevraging eens om de vier jaar te traag is. 

 
 

5 Organisatie van zorg 

 
5.1 Onthaal 

 

5.1.1 Algemene vaststellingen 

Er is een aanmeldingscoördinator. 

 

Er is een toch wat eigen intakeprocedure. 

Aanmelding (gebeurt schriftelijk met vraag voor uitgebreide verslaggeving van vorige behandelaars) 

Kennismaking (gebeurt aan de hand van een proefdag, waarin uitgebreid kennis gemaakt wordt) 

Besluitvorming (gebeurt op de teamvergadering) 

Wachtlijst (is in functie van bezetting, is op dit moment teruggelopen tot 0) 

Opname en intakeperiode (hierbij krijgt de patiënt een individuele begeleiding: coördinator en 

begeleider). 

 

In een eerste fase die ook nog intakeperiode genoemd wordt, gaat aandacht naar eliagnostiek en therapeutische 

planning. 

 

Aanduiding van het ziekenhuis en bewegwijzering naar het ziekenhuis zijn compleet afwezig. Daarenboven 

hangt in grote letters op de gever van het ziekenhuis "Emmaüs", zodat voor diegenen die hetjuiste adres niet 

meegekregen hebben, het onmogelijk is om het ziekenhuis te vinden. Op zich is dit een in de maatschappij 

integrerend gegeven, alleen komt hiermee de herkenhaarheicl in het gedrang. 

 
 

5.1.2 Aanbeveling 
 

Hoewel de gehanteerde intakemethodiek lang niet slecht is, verdient het toch aanbeveling om de zorgvragen van 

de patiënt beter in kaart te brengen, niet alleen bij intake, maar ook bij opstellen en evalueren van het 

behandelplan. ,f 



Inspectieverslag PZ Nakuurhome Papiermoleken 13  

 

5.2 Informatieverstrekking 

 

5.2.1 Algemene vaststellingen 
 

Er is een eenvoudige informatiebrochure die niet helemaal volledig is. Financiële informatie is op zichzelf wel 

duidelijk maar summier. Klachten en ombudsman zijn niet vermeld. 

 
Het ziekenhuis heeft geen eigen website. Beperkte informatie is te vinden op de algemene website van de 

Broeders van Liefde: www.fracarita.org: onder zorg, geestelijke gezondheid, semi-residentieel. 

 

5.2.2 Aanbeveling 
 

Zichzelf beter bekend maken, ook op internet. 

 

 
 

5.3 Verpleegafdelingen 

 

5.3.1 Algemene vaststellingen 
 

De verpleegafdeling maakt gebruik van de drie verdiepingen van het gebouw. Voor nachthospitalisatie zijn er 

allemaal eenpersoonskamers, en ter ondersteuning van de daghospitalisatie zijn er twee logeerkamers. Deze 

kamers situeren zich over de eerste en tweede verdieping. Therapeutische lokalen zijn verdeeld over de 

gelijkvloerse verdieping en de kelder. Op de eerste verdieping zijn er een aantal burelen, waar ook consultaties 

plaatsvinden. Het geheel geeft een wat afgeleefde indruk, wat nog acceptabel was in het vooruitzicht van een 

. nieuwbouw. Er is een vergaderruimte waar de dossiers in een kast bewaard worden, die afgesloten kan worden. 

Daar bevindt zich ook een vrij behoorlijke bibliotheek. 

 

Werking van het team is voldoende gestructureerd, wat nodig is omdat het team toch vrij groot is. Er is een 

teamcoördinator, die de dagelijkse therapeutische werking, de klinische werking en ook het team zelf opvolgt. 

Behandelplannen worden op team besproken, n men hanteert een vast evaluatieschema. Er is ook een goede 

structuur van wat geëvalueerd moet worden bij een dergelijke bespreking. 

 
De teamvergadering zelf is ook gestructureerd volgens een vast patroon: opnames, lopende zaken en evaluaties. 

Deze werkwijze compenseert voor een groot deel, maar toch niet volledig of voldoende, het gebrek aan 

systematisch  verpleegkundig  handelen. 

 
 

5.3.2 Sterk punt 
 

Er is een nauwe interactie tussen personeel en patiënten (personeel eet mee aan tafel, patiënten mogen mee 

koken, ...) wat erg door de patiënten geapprecieerd wordt 

 
 

5.3.3 Aanbeveling 

 
Er zijn, ook in het vooruitzicht van een nieuwbouw, toch een aantal infrastructurele -vaak kleine- onderhouds• 

werken die moeten gebeuren: sanitair wat stuk is, dient vervangen te worden, idem dito wat lampen betreft, ... 

http://www.fracarita.org/
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5.4 Medisch  dossier 

 
5.4.1 Algemene  vaststellingen 

 
Er is een papieren multidisciplinair dossier, wat redelijk opgebouwd is wat structuur betreft. Er is nog geen 

elektronisch dossier en het aantal computers in het ziekenhuis is op een hand te  tellen. 

 
Het dossier is samengesteld uit volgende onderdelen: intake en evaluatie, familiewerking, medisch-psychiatrisch, 

test-psychologisch onderzoek, gespreks- en activiteitenbegeleiding. 

 
Verpleegkundigen hanteren een soort van dagboek (geen verpleegkundig  dossier). 

 
Wat behandelplan betreft, valt op dat de doelstellingen op een concrete en vrij realistische wijze geformuleerd 

worden. Er is een degelijke wijze om de informatie uit de intakeprocedure vast te leggen (intakeverslag, 

evolutiebespreking met verslag). 

 
 

5.4.2 Tekortkoming 

 
Het onderdeel verpleegkundig handelen komt in het dossier onvoldoende aan  bod. 

 
 

5.4.3 Aanbevelingen 

 
Zo snel mogelijk het elektronisch patiëntendossier, wat in enkele ziekenhuizen van de Broeders van Liefde als 

pilot loopt, introduceren. Hierbij is bijzondere aandacht nodig voor het in beeld brengen van het systematisch 

verpleegkundig handelen. 

 
De gehanteerde psychologische testmethodieken zijn vatbaar voor discussie. Testen zoals de Rorschach hebben 

een te lage betrouwbaarheid. De aanbeveling bestaat erin om na te gaan wat er van de gebruikte testmethodieken 

de toets van de evidence based pyschiatry kan doorstaan, en hiernaar te handelen. 

 

 
 

5.5 Interdisciplinaire werking 

 

5.5.1 Algemene vaststelling 

 
Interdisciplinaire werking blijkt voldoende duidelijk uit de manier waarop gewerkt wordt alsook uit de 

behandelplanning, met uitzondering van het verpleegkundig luik. 

 

 
 

5.6   Zorg naar familie 

 

5.6.1 Algemene vaststellingen 

 
De bezoekuren  zijn  behoorlijk. 

 
Andere vaststellingen worden geformuleerd onder rubriek sociale dienst. 
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5.7 Registratie afzondering 

 

5.7.1 Algemene vaststelling 

 

Vermits er geen afzonderingskamer, is wordt er niet afgezonderd en is er geen afzonderingsregister. 

 

 

 

5.8 Apotheek 

 
5.8.1 Algemene  vaststellingen 

 

Het ziekenhuis heeft geen eigen apotheek (en dat hoeft ook niet gezien de schaalgrootte van bet ziekenhuis), wel 

een depot: kamer waarin geneesmiddelen bewaard worden en van waaruit distributie gebeurt. 

 

Hier is wel een elektronisch dossier. Medicatie wordt ook klaargezet door zorgkundigen ('s nachts). Er is een 

medicatiekar met gescheiden bakjes waarin medicatie klaargezet wordt en van waaruit distributie gebeurt. 

 

Depot-injecties gebeuren hetzij door verpleegkundigen, hetzij door de psychiater. Er is hiervoor een 

"spuitenboek". 

 

Apotheker komt tweemaal per week langs. 

Er is een formularium. 

 
5.8.2 Non-conformiteiten 

 
Er is geen wachtdienst, er is wel een regeling. 

 
Tijdens het inspectiebezoek meende de inspectie te kunnen vaststellen dat medicatie klaargezet wordt door 

zorgkundigen. In haar reactienota stelt het ziekenhuis het volgende, als gevolg waarvan deze non-conformiteit 

zonder voorwerp geworden is: 

Reactie van het ziekenhuis: "Zorgkundigen dienen medicatie toe 'onder toezicht'. Dit is een bevoegdheid 

waarvoor voor elke zorgkundige een visum is aangevraagd bij het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu. ·· 

Zie het K.B. nr. 78 van JO november 1967 betreffende de uitoefening van. de gezondheidszorgberoepen, 

gewijzigd door de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, inzonderheid op de 

artikelen 21 quinquiesdecies, 21 sexiesdecies en 21 septiesdecies. 

Zie het K.B. van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als 

zorg kundige. 

Deze visa met persoonlijk registratienummer werden ten persoonlijke titel aan de diverse werknemers verstuurd, 

waardoor deze personen een vergunning gekregen hebben voor de uitoefening van het beroep van zorgkundige. 

Een. kopij van deze attesten werd verzameld op onze personeelsdienst." 

 

 
 

f 



Inspectieverslag PZ Nakuurhome Papiermoleken 16  

 

5.9 Sociale dienst 

 

5.9.1 Algemene vaststellingen 

 

Er is een duidelijke familiewerking die ingebakken zit in de werking van het ziekenhuis. Er worden contacten 

gelegd met familie met het oog op het uitwisselen van informatie (over de instelling, medicatie, behandel• 

plan,...), het leggen van contacten en begeleiding. Er vinden participatiegesprekken plaats. 

 

Het ziekenhuis doet geen beheer meer van gelden of goederen. Een aantal patiënten beheert zelf zijn geld, voor 

sommigen doet de familie het, en voor sommige patiënten is er een begeleiding door de coördinator (deze 

begeleiding bestaat eruit dat de coördinator meegaat naar de bank/automaat). 

 

Er is op dit moment 1 maatschappelijk werkende, maar op 11/8/2008 komt er een tweede bij. Taken zijn 

gedeeltelijk administratief sociaal werk, gedeeltelijk een coördinatiefunctie (behandelteam), gedeeltelijk naar 

buiten (netwerken). Er gebeuren ook huisbezoeken. 

 

 
 

5.10 Daghospitalisatie 

 

5.10.1 Algemene vaststellingen 

 

Daghospitalisatie zit verweven in de globale werking van het ziekenhuis. 

 

Er zijn een aantal lockers voor patiënten die in dagbehandeling zijn, waarin zij hun persoonlijke spullen kunnen 

opbergen. 

 

 
 

5.11 Ombudsfunctie 

 
5.11.1 Algemene vaststellingen 

 

Er is een klachtenprocedure. Deze proeedure is geïnspireerd op een degelijk visiedocument van de Broeders van 

Liefde en de wet op de patiëntenrechten, maar is eerder vaag uitgewerkt (vb. wat de persoon precies mo t doen  

als er een klacht bij hem/haar geformuleerd wordt, m.u.v. het luisteren en de klacht voorleggen op de 

teamvergadering, is niet beschreven). 

Er is geen interne verantwoordelijke of ombudspersoon, de facto is de verpleegkundig directeur aanspreekpunt? 

(Externe) ombudspersoon is XXX. Deze ombudspersoon komt eenmaal per week langs 

(woensdag) en na afspraak. Er is nauw contact met de patiënten (hij zet zich bij hen, waardoor de drempel erg 
laag is). De ombudspersoon  is te bereiken via gsm XXXX) of e-mail: XXXX 

 

Absoluut gezien zijn er niet veel klachten (8), relatief, door de kleinschaligheid van het ziekenhuis, echter wel. 
f 

Er is een brievenbus nabij de hoofdingang. 

 
 

5.11.2 Aanbevelingen 
 

Het visiedocument gaat wet iets te ver in de beschrijving van de taken van de "bemiddelaar", maar is 

vermoedelijk een document dat wat gedateerd is. Belangrijk voor de inspectie is dat de ombudsman zij /haar 

activiteiten zelf naar eigen inzicht en in alle onafuankelijkheid kan verrichten. Vanzelfsprekend vereist zulks ook 

een aantal afspraken, maar daar valt een eenzijdige beschrijving van de taken niet onder. 
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Een iets duidelijker interne organisatie van de klachtenbemiddeling/behandeling is toch wel aangewezen. 

 

In haar reactienota geeft het ziekenhuis haar interne klachtenprocedure weer (zie volgende paragraaf) welke 

duidelijk maar erg informeel is. Dit wil zeggen dat zij bijdraagt tot het doel ,maar zich minder goed leent voor 

een formeler kwaliteitsbeleid: vb. hoe wordt bijgehouden  welke klachten er zijn, hoe zij in de tijd evolueren, ... 

 

Uit de reactienota van het ziekenhuis: de interne klachtenprocedure 

INTERNE KLACHTENPROCEDURE 

DOEL 

We willen in het Nakuurhome Papiermoleken onze visie en procedures niet beperken tot klachten die betrekking 

hebben dp de directe of indirecte toepassing van deze wet. Onze voornaamste beweegreden tot het opstellen van deze 

interne klachtenprocedure is de open communicatie tussen elke cliënt en elke zorgverlener hier in huis bewaken 

waardoor telkens opnieuw de kwaliteit van onze zorg in vraag mag gesteld worden en zo verbeterkansen krijgt. 

Daarnaast zal de klachtenprocedure bijdragen tot meer duidelijkheid over onze omgang met klachten hier in huis. 

 

VERLOOP 

Als een gast I cliënt of belangrijke derden klachtenformuleren worden die steeds ernstig genomen. 

De basishouding in het omgaan met klachten is er een van openheid, respect en begrip. We waken erover dat we 

elkaar feedback geven om te voorkomen dat we vastlopen in de dialoog door verdedigend of vijandig reageren. 

Elke werknemer die een klacht - rechtstreeks of onrechtstreeks- opvangt, zal zorgen dat er aan deze klacht de nodige 

aandacht wordt geschonken. 

Meestal gebeurt de communicatie over klachten rechtstreeks tussen de betrokken personen. We geven onze gasten 

hiervoor voldoende ruimte. 

Wanneer een personeelslid een klacht te horen krijgt van een gast/cliënt/betrokkene over een ander personeelslid 

stimuleert deze de gast/cliënt om met het betrokken personeelslid in dialoog te gaan en zal opvolgen of dat dan ook 

daadwerkelijk gebeurt. 

Mochten daar problemen ontstaan bespreken de personeelsleden dit met de teamcoördinator die dit verder ter harte 

neemt. 

Wanneer ook dit niet voldoende blijkt zal de teamcoördinator de gast/cliënt/betrokkene verwijzen naar de 

externe ombudspersoon. 

 

 
 

5.12 Gedwongen opname 

 
5.12.1 Algemene vaststelling 

 

Het ziekenhuis beschikt niet over een machtiging voor gedwongen opnamen. 
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6 Bespreking 

 
Het betreft een klein psychiatrisch ziekenhuis, met als doelgroep patiënten die het elders niet gered hebben of die 

met de regels van de maatschappij in aanvaring gekomen zijn. Het ziekenhuis biedt een bijzonder behandel• 

klimaat aan waarin deze mensen een tweede, derde of zoveelste kans krijgen, en genereert van daaruit haar 

bestaansrecht. 

 

Het gebouw waarin de zorg geleverd wordt, is verouderd, maar heeft toch ook wel een aantal belangrijke 

voordelen (oppervlakte en ruimte, tuin,...). Ook in afwachting van een eventuele nieuwbouw moeten er toch een 

aantal minimale opfriswerken gebeuren, tenminste de dingen die in het oog springen moeten aangepakt worden. 

 

Met het vertrek van xxxx gaat dit ziekenhuis een nieuwe periode tegemoet die heel wat uitdagingen 

kent. 

 

De kleinschaligheid van het ziekenhuis is een niet onbelangrijke handicap wat het bestuurlijke betreft: dezelfde 

last van een groter ziekenhuis valt op de schouders van enkele mensen (dit geldt eigenlijk voor alle directieleden, 

psychiater inbegrepen). Het permanent van wacht zijn is bijvoorbeeld een pre-Daensistische praktijk. Het 

ziekenhuis probeert hier op dit moment aan te verhelpen door samenwerking te zoeken met het Psychosociaal 

Centrum in Leuven, wat goed is, maar misschien toch onvoldoende. 


