
 
Agentschap Inspectie Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 
Afdeling Welzijn en Gezondheid 
Koning Albert II–laan 35, bus 31, 
1030 BRUSSEL 
Tel. 02 553 33 79 – Fax 02 553 34 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDeeffiinniittiieeff  VVeerrssllaagg  

OOppeennbbaaaarr  PPssyycchhiiaattrriisscchh  ZZoorrggcceennttrruumm 

RReekkeemm 

 

 
Opdrachtnr. : 2010/001/IT/PZ/aangepast 



Auditverslag Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (erkenningsnummer 909) 2 
 

 

1 Inleiding.......................................................................................................................................................... 6 

1.1 Toepassingsgebieden ............................................................................................................................... 6 

1.2 Definities ................................................................................................................................................. 6 

1.2.1 Algemene vaststellingen .................................................................................................................. 6 

1.2.2 Sterke punten .................................................................................................................................... 6 

1.2.3 Non-conformiteiten .......................................................................................................................... 6 

1.2.4 Tekortkomingen ............................................................................................................................... 6 

1.2.5 Aanbevelingen ................................................................................................................................. 6 

1.3 Auditdata ................................................................................................................................................. 7 

1.4 Samenstelling van het auditteam ............................................................................................................. 7 

1.5 Auditplan ................................................................................................................................................. 7 

1.6 Identificatie van de instelling .................................................................................................................. 8 

1.6.1 Contactgegevens .............................................................................................................................. 8 

1.6.2 Organogram ..................................................................................................................................... 9 

1.6.3 Geneesheer - diensthoofd per dienst: ............................................................................................... 9 

1.6.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen opnames: ..................................................... 9 

1.6.5 Geslaagden in het examen voor functie van geneesheer - hoofd van dienst (gedwongen opname): 9 

2 Administratieve gegevens ........................................................................................................................... 10 

2.1 Laatste erkenning .................................................................................................................................. 10 

2.2 Bemerkingen .......................................................................................................................................... 10 

3 Architectuur ................................................................................................................................................. 12 

3.1 Brandweerattest en brandweerverslag .................................................................................................. 12 

3.2 Toekomstplannen ................................................................................................................................... 12 

4 Module Leiderschap .................................................................................................................................... 13 

4.1 Opdrachtsverklaring.............................................................................................................................. 13 

4.1.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 13 

4.1.2 Sterk punt ....................................................................................................................................... 13 

4.1.3 Tekortkoming ................................................................................................................................. 13 

4.2 Organisatiestructuur ............................................................................................................................. 14 

4.2.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 14 

4.2.2 Sterk punt ....................................................................................................................................... 15 

4.2.3 Tekortkomingen ............................................................................................................................. 15 

4.3 Beleids- en adviesorganen ..................................................................................................................... 16 

4.3.1 Raad van Bestuur, Directiecomité, Medische Raad ....................................................................... 16 
4.3.1.1 Algemene vaststellingen...................................................................................................... 16 

4.3.1.2 Sterke punten ....................................................................................................................... 16 

4.3.1.3 Tekortkomingen .................................................................................................................. 16 

4.3.1.4 Aanbevelingen ..................................................................................................................... 17 

4.3.2 Ethisch Comité ............................................................................................................................... 17 

4.3.2.1 Algemene vaststellingen...................................................................................................... 17 

4.3.2.2 Non-conformiteiten ............................................................................................................. 17 

4.3.2.3 Tekortkoming ...................................................................................................................... 18 

4.3.2.4 Aanbevelingen ..................................................................................................................... 18 

4.3.3 Comité voor Ziekenhuishygiëne .................................................................................................... 18 

4.3.3.1 Algemene vaststellingen...................................................................................................... 18 

4.3.3.2 Sterk punt ............................................................................................................................ 20 

4.3.3.3 Non-conformiteiten ............................................................................................................. 20 

4.3.3.4 Tekortkomingen .................................................................................................................. 20 



Auditverslag Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (erkenningsnummer 909) 3  

4.3.3.5 Aanbevelingen ..................................................................................................................... 20 

5 Module Beleid en Strategie ......................................................................................................................... 22 

5.1 Algemeen Beleid – Strategisch Management ........................................................................................ 22 

5.1.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 22 

5.1.2 Sterke punten .................................................................................................................................. 22 

5.1.3 Tekortkomingen ............................................................................................................................. 23 

5.1.4 Aanbevelingen ................................................................................................................................ 23 

5.2 Medisch beleid ....................................................................................................................................... 23 

5.2.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 23 

5.2.2 Sterke punten .................................................................................................................................. 26 

5.2.3 Non-conformiteiten ........................................................................................................................ 27 

5.2.4 Tekortkomingen ............................................................................................................................. 28 

5.2.5 Aanbevelingen ................................................................................................................................ 30 

5.3 Verpleegkundig beleid ........................................................................................................................... 30 

5.3.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 30 

5.3.2 Sterke punten .................................................................................................................................. 32 

5.3.3 Non-conformiteit ............................................................................................................................ 32 

5.3.4 Tekortkoming ................................................................................................................................. 32 

5.3.5 Aanbevelingen ................................................................................................................................ 32 

5.4 Kwaliteitsbeleid – Risicomanagement ................................................................................................... 33 

5.4.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 33 

5.4.2 Tekortkomingen ............................................................................................................................. 36 

5.4.3 Aanbevelingen ................................................................................................................................ 37 

6 Module Medewerkers .................................................................................................................................. 38 

6.1 Personeelsbeleid .................................................................................................................................... 38 

6.1.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 38 

6.1.2 Non-conformiteit ............................................................................................................................ 39 

6.1.3 Aanbevelingen ................................................................................................................................ 40 

6.2 Personeelsbezetting ............................................................................................................................... 40 

6.2.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 40 
6.2.2 Sterk punt ....................................................................................................................................... 42 

6.2.3 Non-conformiteiten ........................................................................................................................ 42 

7 Module Partnerschap en Middelen ............................................................................................................ 43 

7.1 Infrastructuur ........................................................................................................................................ 43 

7.1.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 43 

7.1.2 Sterk punt ....................................................................................................................................... 43 

7.1.3 Tekortkoming ................................................................................................................................. 43 

7.1.4 Aanbevelingen ................................................................................................................................ 43 

7.2 Samenwerking ....................................................................................................................................... 43 

7.2.1 Algemene vaststelling .................................................................................................................... 43 

7.2.2 Sterk punt ....................................................................................................................................... 44 
7.2.3 Aanbevelingen ................................................................................................................................ 44 

7.3 Ombudsfunctie ....................................................................................................................................... 44 

7.3.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 44 

7.3.2 Sterke punten .................................................................................................................................. 45 

7.3.3 Aanbevelingen ................................................................................................................................ 45 

8 Module Processen ........................................................................................................................................ 46 

8.1 Organisatie van Zorg ............................................................................................................................ 46 

8.1.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 46 

8.1.2 Sterke punten .................................................................................................................................. 49 

8.1.3 Tekortkomingen ............................................................................................................................. 50 



Auditverslag Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (erkenningsnummer 909) 4  

8.1.4 Aanbevelingen ............................................................................................................................... 51 

8.2 Intern Rampenplan ................................................................................................................................. 52 

8.2.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 52 

8.2.2 Tekortkomingen ............................................................................................................................. 52 

8.2.3 Aanbeveling ................................................................................................................................... 53 

8.3 Apotheek & Medicatiedistributie ............................................................................................................ 53 

8.3.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 53 
8.3.2 Sterke punten.................................................................................................................................. 54 

8.3.3 Non-conformiteiten ........................................................................................................................ 54 

8.3.4 Tekortkomingen ............................................................................................................................. 55 

8.3.5 Aanbevelingen ............................................................................................................................... 55 

8.4 Werking van diensten ............................................................................................................................. 56 

8.4.1 Zorglijn Neurosezorg ..................................................................................................................... 56 

8.4.1.1 Algemene vaststellingen...................................................................................................... 56 

8.4.1.2 Sterke punten ....................................................................................................................... 56 

8.4.1.3 Non-conformiteit ................................................................................................................. 57 

8.4.1.4 Tekortkoming ...................................................................................................................... 57 

8.4.1.5 Aanbevelingen ..................................................................................................................... 57 

8.4.2 Afdeling Verslavingszorg .............................................................................................................. 57 

8.4.2.1 Algemene vaststellingen...................................................................................................... 57 

8.4.2.2 Non-conformiteit ................................................................................................................. 58 

8.4.2.3 Tekortkomingen .................................................................................................................. 58 

8.4.2.4 Aanbevelingen ..................................................................................................................... 59 

8.4.3 Zorglijn Ouderenzorg ..................................................................................................................... 59 

8.4.3.1 Algemene vaststellingen...................................................................................................... 59 

8.4.3.2 Sterke punten ....................................................................................................................... 61 

8.4.3.3 Non-conformiteiten ............................................................................................................. 62 

8.4.3.4 Tekortkomingen .................................................................................................................. 62 

8.4.3.5 Aanbevelingen ..................................................................................................................... 63 

8.4.4 Zorglijn Psychosezorg .................................................................................................................... 64 

8.4.4.1 Algemene vaststellingen...................................................................................................... 64 

8.4.4.2 Sterke punten ....................................................................................................................... 65 

8.4.4.3 Non-conformiteiten ............................................................................................................. 66 

8.4.4.4 Tekortkomingen .................................................................................................................. 66 

8.4.4.5 Aanbevelingen ..................................................................................................................... 67 

8.4.5 Forensische Afdeling ..................................................................................................................... 67 

8.4.5.1 Algemene vaststellingen...................................................................................................... 67 

8.4.5.2 Sterke punten ....................................................................................................................... 70 

8.4.5.3 Non-conformiteiten ............................................................................................................. 70 

8.4.5.4 Aanbeveling ........................................................................................................................ 71 

9 Module Resultaten ....................................................................................................................................... 72 

9.1 Resultaten bij klanten ............................................................................................................................. 72 

9.1.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 72 

9.1.2 Sterke punten.................................................................................................................................. 72 

9.1.3 Aanbeveling ................................................................................................................................... 72 

9.2 Resultaten bij medewerkers .................................................................................................................... 73 

9.2.1 Algemene vaststelling .................................................................................................................... 73 

9.2.2 Sterke punten.................................................................................................................................. 73 

9.3 Resultaten in de samenleving ................................................................................................................. 73 

9.3.1 Algemene vaststellingen ................................................................................................................ 73 

9.3.2 Sterke punten.................................................................................................................................. 75 

9.4 Resultaten sleutelactiviteiten .................................................................................................................. 75 

9.4.1 Algemene vaststelling .................................................................................................................... 75 

9.4.2 Sterke punten.................................................................................................................................. 75 

9.4.3 Tekortkoming ................................................................................................................................. 76 

9.4.4 Aanbeveling ................................................................................................................................... 76 



Auditverslag Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (erkenningsnummer 909) 5  

10 Bespreking ................................................................................................................................................ 77 



Auditverslag Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (erkenningsnummer 909) 6 
 

1 Inleiding 

 
 

1.1 Toepassingsgebieden 
 
Kwaliteit van zorg. 

Toetsing van de federale erkenningsnormen. 

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

 

1.2 Definities 
 
In het auditverslag 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 auditoren 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 auditoren 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 auditoren 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 auditoren 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. 
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1.3 Auditdata 
 

De audit vond plaats op volgende data: 

 

Dinsdag 12 januari 2010 Audit 

Maandag 18 januari 2010 Audit 

Maandag 25 januari 2010 Audit 

Maandag 3 mei 2010 Terugkomdag 

 

Toevoegingen op basis van de terugkomdag zijn in het definitieve auditverslag terug te vinden 

in cursieve vorm. 

 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 

XXXX Hoofdauditor, arts 

XXXX Auditor, verpleegkundige 

XXXX Auditor, psycholoog 

XXXX Coördinerend auditor, verpleegkundige 

 

 
1.5 Auditplan 

 
 

Dinsdag 12/01/2010 

 XXXX XXXX XXXX XXXX 

 

9u00 – 10u00 

 
Inleiding – Voorstelling IVA Inspectie – Directie & Staf 

 

10u00- 12u00 

 

Algemeen 

Beleid & 

Strategisch 

Management 

 

Kwaliteitsbeleid 

& Resultaten 

bij 

medewerkers en 

klanten 

 

Sociaal en 

herstelgerichte 

zorg en zorg naar 

familie 

 

Verpleegkundig 

Beleid 

 

12u00 – 13u00 

 

Afdelingsbezoek 
 

Comité 

Ziekenhuishygiëne 

 

13u00 – 13u45 

 

Middagmaal 

 

13u45 – 14u00 

 

Overlegmoment Auditoren 
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Dinsdag 19/01/2010 

 XXXX XXXX XXXX XXXX 

 

9u30 – 10u30 

 
Medisch Beleid 

& Strategisch 

Management 

 
Ethisch Comité 

 
Therapeutisch 

Beleid 

 
Medicatiedistributie 

 

10u30 – 11u30 

 
Zorgprocessen 

 
Afdelingsbezoek 

 
Ombudsfunctie / 

Klachten 

 

11u30 – 13u00 

 

Afdelingsbezoek 
 

Afdelingsbezoek 

 

13u00 – 14u00 

 

Middagmaal 

 

 

Maandag 25/01/2010 

 XXXX XXXX XXXX 

 

9u30 – 10u30 

 

Medische Raad 
 

Resultaten in de 

samenleving 

 

Suïcidepreventie- en 

veiligheid 

 

10u30 – 13u30 

 

Afdelingsbezoek 
 

Afdelingsbezoek 
 

Afdelingsbezoek 

 

13u00 – 14u00 

 
Middagmaal 

 

1.6 Identificatie van de instelling 

 
1.6.1 Contactgegevens 

 

Naam: Openbaar Psychiatrisch Centrum Rekem 

Adres : Daalbroekstraat 106 

Gemeente: 3621 Rekem 

Telefoon : 089/847000 

Fax: 089/847001 

E-mail: info@opzcrekem.be 

Website : www.opzcrekem.be 

Inrichtende macht: Extern Verzelfstandigd Agentschap 

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem 

Voorzitter Raad van beheer : XXXX 

mailto:info@opzcrekem.be
http://www.opzcrekem.be/
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1.6.2 Organogram 
 

Administrateur-generaal XXXX 

Algemeen Directeur: XXXX 

Hoofdgeneesheer ad interim XXXX 

Directeur Patiëntenzorg XXXX 

Directeur Administratie XXXX 

Directeur Psychiatrisch Verzorgingstehuis XXXX 

Voorzitter medische raad: XXXX 

 

1.6.3 Geneesheer - diensthoofd per dienst: 
 

A: XXXX 

T: XXXX 

 

1.6.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen opnames: 

 

 XXXX 

 

1.6.5 Geslaagden in het examen voor functie van geneesheer - hoofd van dienst 

(gedwongen opname): 

 

 XXXX 

 XXXX 

 XXXX 
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2 Administratieve gegevens 

 
 

2.1 Laatste erkenning 

 
 Aan Openbaar Psychiatrisch Centrum Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem werd 

onder het erkenningsnummer 909 een verlenging van erkenning verleend in Openbaar 

Psychiatrisch Ziekenhuis Daelwezeth, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem voor 288 

bedden/plaatsen, zijnde: 

 

o 60 A-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 01 januari 2004 tot en met 31 

december 2009, 
o 10 a-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 01 januari 2004 tot en met 31 december 

2009, 

o 4 a-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 01 januari 2004 tot en met 31 december 

2009, 

o 109 T-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 01 januari 2004 tot en met 31 

december 2009, 

o 25 t-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 01 januari 2004 tot en met 31 december 

2009, 

o 80 T-bedden (dag- en nachthospitalisatie) voor geriatrische patiënten die een 

neuropsychiatrische behandeling vergen vanaf 01 januari 2004 tot en met 31 

december 2009. 

 
 

 Aan Openbaar Psychiatrisch Centrum Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem werd 

onder het erkenningsnummer 909 een aanpassing van erkenning verleend in Openbaar 

Psychiatrisch Ziekenhuis Daelwezeth, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem waardoor: 

 

o Het aantal a-plaatsen (daghospitalisatie) wordt aangepast van 10 naar 13 vanaf 

01 mei 2009 tot en met 31 december 2009, 

o Het aantal a-bedden (nachthospitalisatie) wordt aangepast van 4 naar 1 vanaf 

01 mei 2009 tot en met 31 december 2009, 

 

 

2.2 Bemerkingen 
 

Op datum van 01/11/2009 waren, de bedden/plaatsen als volgt toegewezen aan de 

verschillende afdelingen: 

 

Afdeling Kenletter 

Psychosezorg Opname 20 A 

Psychosezorg Behandeling + Resocialisatie 5 A + 15 T 

Psychosezorg Rehabilitatie + PSG 25 T + 1 a(n) 

Psychosezorg Dagbehandeling 10 t(d) + 3 a(d) 

Neurosezorg Opname en Behandeling 25 A + 5 T 

Neurosezorg Dagbehandeling 10 a(d) + 10 t(d) 
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Verslaafdenzorg 10A + 15 T 

Ouderenzorg 1 35 TG + 3 t(d) 

Ouderenzorg 2 22 TG 

Ouderenzorg 3 23 TG 

Forensische Zorg 1 19 T + 2 t(d) 

Forensische Zorg 2 30 T 
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3 Architectuur 

 
 

3.1 Brandweerattest en brandweerverslag 

 
 Het dossier bevat een brandpreventieverslag van de Brandweerdienst Genk- 

Maasmechelen afgeleverd op datum van 19 augustus 2009 (datum plaatsbezoek 16/06 

& 10/07/2009). 

 
 Het ‘attest inzake beveiling tegen brand en paniek’ is afgeleverd door de burgemeester 

van de gemeente Lanaken, maar dit document is niet gedateerd. 
 

 Volgens het attest van de burgemeester beantwoordt het ziekenhuis aan de 

brandveiligheidsvoorschriften, zoals die werden opgenomen in de bijlagen aan het 

koninklijk besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen betreffende de 

brandbeveiliging waaraan de ziekenhuizen moeten voldoen. Behalve voor de volgende 

punten: 

 

o Aan de opmerkingen in de keuringsverslagen dient een passend gevolg 

gegeven te worden. 

o In gebouw L – verslaafdenzorg - dienen er bijkomende 

veiligheidsverlichtingstoestellen en pictogrammen voorzien te worden. 

o Voor artikel 9.3. betreffende de draaizin van de deuren. Hiervoor werd een 

afwijking aangevraagd, gunstig geadviseerd door het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken op 14/081986 maar tot op heden nog niet toegestaan. 

 

3.2 Toekomstplannen 

 
 Eind 2010 wil men de zorglijn Ouderenzorg huisvesten in een tijdelijk modulair 

gebouw, dit in afwachting van een nieuwbouw op langere termijn. 
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4 Module Leiderschap 

 
 

4.1 Opdrachtsverklaring 
 
4.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Vanaf 2007 werden de missie en de kernopdrachten van OPZC Rekem bepaald door 

het oprichtingsdecreet en opgenomen in de beheersovereenkomst 2008-2010. In deze 

beheersovereenkomst, tussen de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin en de Raad van Bestuur van het OPZC Rekem, werden naast een ganse reeks 

door de Vlaamse overheid opgelegde generieke bepalingen, de specifieke strategische 

en operationele doelstellingen van het OPZC bepaald. Vanuit deze doelstellingen en 

de specifieke vertaling ervan door de Raad van Bestuur werden in cascade de 

doelstellingen van de leidend ambtenaar en deze van de verschillende 

afdelingshoofden bepaald. 

 
 De missie en beheersovereenkomst staan vermeld op de website van het OPZC 

Rekem. 
 

 In april 2010 wordt een strategisch seminarie gepland waarin de nieuwe 

beheersovereenkomst 2011-2015, met de nieuwe strategische en operationele 

doelstellingen zal worden uitgetekend. 

 

4.1.2 Sterk punt 

 

 Eind 2009 - begin 2010 maakt men binnen OPZC Rekem een zelfevaluatie Kwadrant 

“Kompas +” op onder externe begeleiding (van Professor Quaethoven, CZV KU 

Leuven). Eén van de belangrijkste eerste vaststellingen is dat de gestructureerde 

uitbouw van een globaal kwaliteitsbeleid vertrekkende van de missie, visie, 

strategische en operationele doelstellingen kan worden geoptimaliseerd. Momenteel 

wordt gewerkt aan een doelstellingenwerkboek voor alle personeelsleden waarin 

missie, visie en strategische en operationele doelstellingen vertaald worden naar een 

begrijpbare en motiverende taal. Alle lopende en nieuwe verbeterprojecten zullen er 

in worden beschreven aan de hand van projectfiches. 

Begin 2010 worden verschillende workshops georganiseerd met alle personeelsleden 

met het oog op het formuleren van een instellingsbrede toekomststrategie, het 

uitwerken van een nieuwe zorgorganisatie en de voorbereiding van de 

beheersovereenkomst 2011-2015. 

 

4.1.3 Tekortkoming 

 

 De beheersovereenkomst 2008-2010 vond aanvankelijk intern onvoldoende draagvlak 

en werd beleefd als een administratief opgelegd instrument dat veel te hoge 

doelstellingen stelde en waarvan intern de betekenis ervan in functie van een betere 

zorg voor de bewoners en patiënten onvoldoende kon worden geduid. 

Het voorbije jaar werd wel gewerkt aan het verhogen van de betrokkenheid van het 

personeel via het organiseren van werkgroepen, infosessies en workshops. 
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4.2 Organisatiestructuur 
 
4.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Sinds 1 januari 2007 is OPZC Rekem een Extern Verzelfstandigd Agentschap binnen 

het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, terwijl het voorheen een 

Vlaamse Openbare Instelling was. 

 

 Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem bestaat uit een psychiatrisch 
ziekenhuis (PZ) ook psychiatrisch zorgcentrum genoemd en een psychiatrisch 
verzorgingstehuis (PVT). 

Op campus Rekem bevindt zich het psychiatrisch ziekenhuis, PVT 1 voor chronische 

psychiatrische bewoners, PVT MG voor mentaal gehandicapten en een forensisch 

PVT (federaal pilootproject). 

Op campus Lanaken bevindt zich PVT Rado voor chronische psychiatrische bewoners 

en een activiteitencentrum. 

In Antwerpen bevindt zich PVT Hotel MIN (Mannen In Nood), een forensisch PVT 

en een activiteitencentrum in het aanloopadres van IBW MIN. 

 

 In 1999 gebeurde er een uitgebreide zelfevaluatie, alle afdelingen van het ziekenhuis 

deden een grondige SWOT- analyse en op een strategisch overleg werd gezocht naar 

antwoorden om tegemoet te komen aan de belangrijkste pijnpunten voor OPZC 

Rekem. 

Vanaf 2000 is men gestart met de voorbereiding van een reorganisatie. 

In 2004-2005 werd een nieuw zorgmodel geïntroduceerd. Er werd gekozen voor een 

organisatie met drie zorglijnen voor specifieke doelgroepen: volwassenenzorg, 

ouderenzorg en forensische zorg. 

Vanuit de zorgvragen werden 5 hoofdprocessen geïdentificeerd: voorwaarde 

scheppende fase, diagnostische fase, therapeutische fase, transferfase en 

ondersteuningsfase. Elke fase wordt vorm gegeven in modules. Modules die een 

samenhangend geheel vormen voor een bepaalde klinische doelgroep in het OPZC, 

vormen samen een zorglijn. Het OPZC kent de zorglijnen neurosezorg, psychosezorg, 

verslavingszorg, forensische zorg, ouderen met organische stoornissen, ouderen met 

functioneel psychiatrische stoornissen, rehabilitatie, wonen, orthopedagogische zorg. 

De zorglijnen maken deel uit van een instellingsoverschrijdend zorgprogramma en 

zijn samengebracht in een zorgcircuit voor een welbepaalde doelgroep (bv. 

forensische zorg in PZ, PVT en BW). 

Zorgeenheden worden in dit zorgmodel aangestuurd door een beleidstrio: psychiater, 

hoofdverpleegkundige en psycholoog. 

De reorganisatie van dit nieuwe zorgmodel werd niet volledig doorgevoerd zoals 

voorzien was (de clusterhoofden werden niet aangesteld, het medisch reglement werd 

niet geactualiseerd, de BSC werd niet helemaal uitgewerkt). 

 
 De leidend ambtenaar en de algemeen directeur zijn recent aangesteld, respectievelijk 

eind 2007 en half 2008, beiden zijn voltijds aangesteld. 

 
 Tijdens de audit bevindt de organisatiestructuur van OPZC Rekem zich opnieuw volop 

in een reorganisatietraject. 
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In 2008-2009 werd het vernieuwde zorgmodel door de werkgroep ‘Zorg en 

organisatie’ verder uitgewerkt ter optimalisering van de structuren binnen OPZC. Dit 

reorganisatietraject rond zorgvernieuwing kreeg de naam WAZO-project 

(WAanzinnig ZOrgzaam). De krachtlijnen van de nieuwe organisatievorm werden na 

breed overleg door de werkgroep vastgelegd en eind 2009 voorgesteld aan de diverse 

personeelsgroepen. 

 

 Binnen WAZO worden de zorglijnen in de toekomst herschikt tot acute zorg 

volwassenen, ouderenzorg, forensische zorg en langdurige zorg volwassenen. Verder 

zullen de beschikbare plaatsen binnen de zorgeenheden worden aangepast en zullen de 

aansturing en de overlegstructuren van de zorglijnen hertekend worden met 

benoeming van nieuwe verantwoordelijken (bv. 3 coördinerend artsen i.p.v. de huidige 

twee medische diensthoofden A en T) en verantwoordelijkheden. 

 

4.2.2 Sterk punt 

 

 De krachtlijnen van het WAZO-project werden neergeschreven in een werkdocument 

en eind 2009 tijdens verschillende informatiesessies m.b.v. een boekje verspreid onder 

de personeelsleden. Tijdens diverse thema-workshops begin 2010 kunnen 

personeelsleden dit model verder mee invullen. Dit veranderingsproces wordt 

ondersteund door een externe consultant (Möbius) en mede gestuurd door een interne 

projectcoördinator. 

 

4.2.3 Tekortkomingen 

 

 Het huidige organogram is onvoldoende duidelijk inzake verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. De aansturing van de vier zorglijnen en de hiërarchische relaties van 

de onderscheiden diensten en verpleegeenheden zijn er bv. niet op aangegeven. 

 

 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor de verschillende functies 

beschreven in functieomschrijvingen. Voor sommige functies zijn er overlappingen in 
de functieomschrijvingen (bv. directeur patiëntenzorg en hoofd nursing). 

 

 In het organogram zijn twee medische diensthoofden aangeduid voor de A en de T- 

bedden, deze aanduiding is niet in samenhang met de zorgorganisatie in drie 

zorglijnen. In het medisch reglement (1996) is er geen sprake van medische 

diensthoofden, wel van psychiater-clusterhoofden. Psychiater-clusterhoofden zijn op 

het moment van de audit niet aangesteld in het ziekenhuis. 

In de toekomst voorziet men binnen de vernieuwde zorgorganisatie een coördinerend 

arts per zorgcluster. 

 

 De kanteling met aansturing van zorgeenheden door een beleidstrio is niet 

doorgetrokken op het niveau van de directie. Zo is het hoofd nursing geen lid van het 

directiecomité. De hoofdgeneesheer en de directeur patiëntenzorg, die psychomotoor 

therapeut is van opleiding, zijn wel lid van het directiecomité. 
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4.3 Beleids- en adviesorganen 
 
4.3.1 Raad van Bestuur, Directiecomité, Medische Raad 

4.3.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Er is een maandelijkse vergadering van de Raad van Bestuur. 

 

 Het directiecomité vergadert wekelijks. 

 

 De medische raad bestaat uit vijf verkozen leden en vergadert maandelijks. 

 

 Maandelijks is er een overleg tussen de voorzitter en de ondervoorzitter van de 

medische raad met de administrateur-generaal en de hoofdgeneesheer, het POC 

genoemd. 

 

 Met de aanstelling van de nieuwe directieleden kwam er een grotere transparantie in 

de beleidsvoering van OPZC Rekem met aandacht voor betere communicatie met de 
werkvloer. 

 

4.3.1.2 Sterke punten 

 

 De medische raad is transparant in zijn werking. Alle artsen van het ziekenhuis 

worden steeds uitgenodigd op de vergaderingen van de medische raad, zij krijgen ook 

allen een verslag van de vergaderingen. Ook de hoofdgeneesheer is steeds aanwezig 

op de vergaderingen van de medische raad. Men noemt dit de ‘uitgebreide medische 

raad’. 

 

 Per zorglijn worden maandelijks beheerscomités georganiseerd. Hieraan nemen 

volgende personeelsleden deel: de administrateur-generaal, de algemeen directeur, de 

hoofdgeneesheer, de directeur patiëntenzorg, het hoofd nursing, een psychiater, een 

psycholoog, de hoofdverpleegkundigen. 

 

4.3.1.3 Tekortkomingen 

 
 De psychiaters zijn onvoldoende betrokken bij de beleidsvoering van het ziekenhuis. 

Deze taak wordt volledig opgenomen door de hoofdgeneesheer. 
Er is binnen het medisch departement geen hiërarchische structuur uitgebouwd met 

bevoegdheidsverdelingen en binnen de verschillende zorglijnen wordt geen medisch 

leiderschap ingevuld. 

Zo is er te weinig inbreng van het medisch departement bij de plannen i.v.m. de 

infrastructuur, de beddenherschikking over de verschillende zorglijnen, het 

investeringsbeleid, de personeelsreorganisatie en het aanwervingsbeleid. 

 

 De medische raad beperkt zijn rol grotendeels tot het verstrekken van adviezen over de 

wettelijk bepaalde aangelegenheden. De medische raad dient zijn rol breder in te 

vullen en zou bv. actiever kunnen participeren aan het uitwerken van de nieuwe 

zorgorganisatie, aan het ontwikkelen van een investeringsbeleid en zou mee 

initiatieven kunnen nemen voor de verbetering van de kwaliteit van zorg. 
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4.3.1.4 Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om bij de keuze van nieuwe leden voor de Raad van Bestuur de 

voorkeur te geven aan personen met expertise in ziekenhuismanagement, dit om de 

professionalisering verder door te voeren op het niveau van de Raad van Bestuur. 

 

 We bevelen aan dat directieleden regelmatiger op de werkvloer zouden aanwezig zijn, 

om meer zicht te hebben op de organisatie van de zorg en meer voeling te hebben met 
de behoeften en knelpunten van de verpleegeenheden. 

 

4.3.2 Ethisch Comité 

4.3.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Op 19 mei 2009 stelde de Raad van Bestuur het Ethisch Comité aan voor een periode 

van 4 jaar. Het comité is samengesteld uit 6 artsen (waarvan één extern huisarts), een 
jurist en een verpleegkundige. 

 

 Er is een huishoudelijk reglement, dat in werking trad op 1 mei 2004. Hierin wordt 

o.a. bepaald dat de vergadering éénmaal per kwartaal samen komt. Het aantal ad hoc 

vragen en onderzoeksprotocollen is bepalend voor het organiseren van de 

vergaderingen. 

 

 Uit de verslaggeving aan de Commissies voor Medische Ethiek (CME) is af te leiden 

dat er in 2008 rond meerdere ethische aspecten werd gewerkt: o.a. HIV-screening, 

beroepsgeheim in kader van therapeutische projecten, doorgeven psychologische 

informatie, ontvluchtingsprocedure, omgang met de media, … . 

Het Ethisch Comité gaf advies m.b.t. het protocol: “De uitwerking van een actieplan 

om het draaideurfenomeen bij volwassen psychiatrische patiënten met 

stemmingsstoornissen aan te pakken”. 

 

 In de vergadering van 11 september 2009 werd beslist een “Flash” op te stellen om de 

werking van het Ethisch Comité voor te stellen aan het personeel. 

 

 Er werd eind 2009 een werkgroep euthanasie opgestart met maximale betrokkenheid 
van de verschillende zorglijnen. Deze werkgroep, die momenteel is samengesteld uit 

artsen, heeft als opdracht een visietekst uit te werken. In een 2de fase zal een 
multidisciplinair team toegevoegd worden aan deze werkgroep. 

De voorzitter van het Ethisch Comité is sterk betrokken bij de problematiek rond het 

levenseinde. Zij is aangesloten bij de Federale Werkgroep Palliatieve Zorg en 

participeert aan de regionale werkgroep Geriatrie en Ouderenzorg. 

 

4.3.2.2 Non-conformiteiten 

 

 Er ontbreekt een jaarlijks activiteitenverslag met een kwantitatieve en kwalitatieve 
evaluatie van de werkzaamheden van het comité en de lijst met de behandelde 

onderwerpen. 
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 Het huishoudelijk reglement bepaalt dat er per kwartaal een vergadering wordt 

georganiseerd. In 2009 waren slechts twee vergaderingen. 

 

4.3.2.3 Tekortkoming 

 

 Tot voor 2009 was het Ethisch Comité te weinig actief: er zijn geen 
vergaderverslagen, het comité is niet gekend op de werkvloer en er werden geen 

adviezen omtrent ethische aspecten van de zorg geformuleerd. 

 

4.3.2.4 Aanbevelingen 

 

 Het Ethisch Comité is momenteel samengesteld uit het minimum aantal leden. Er moet 

bewaakt worden dat ook de niet-medische disciplines in voldoende mate betrokken 

worden bij het Ethisch Comité. Tevens het advies om de visietekst euthanasie, van bij 

de start, multidisciplinair te ontwikkelen. 

 

 In art. 11 van het huishoudelijk reglement wordt bepaald dat in het verslag nooit de 
naam van de leden wordt vermeld die deelnemen aan de vergadering. We bevelen aan 

om in de verslagen minstens het aantal aanwezige leden te noteren. 

 
 Het is belangrijk dat het personeel geïnformeerd wordt over: wie het aanspreekpunt is, 

hoe vragen kunnen ingediend worden, hoe geformuleerde adviezen verspreid worden, 
… . 

 

4.3.3 Comité voor Ziekenhuishygiëne 

4.3.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het team ziekenhuishygiëne is samengesteld uit een geneesheer-ziekenhuishygiënist 
en een verantwoordelijk verpleegkundige – ziekenhuishygiëne, tevens hoofd nursing, 

met masteropleiding.

 
 Voor het Comité Ziekenhuishygiëne is het team ziekenhuishygiëne aangevuld met 

volgende personen:
 

°  de administrateur-generaal 

°  de hoofdgeneesheer a.i. 

°  een ziekenhuisapotheker 

°  3 geneesheren 

°  3 verpleegkundigen 

 

 Het hoofd nursing en het diensthoofd van het PVT, de verantwoordelijke hoteldienst 

en de preventie-adviseur van het OPZC sluiten op regelmatige basis aan bij de 

vergadering. Eén van beide ziekenhuisapothekers is aanwezig.

 

 Het comité vergadert viermaal per jaar. Er wordt gewerkt met een agenda. De 

aanwezigheid van de afgevaardigde leden van het ziekenhuis op de vergadering is zeer 

wisselend en soms vrij laag. Deze vaststelling gebeurde op basis van de verslagen van 

2009.
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 De tijdsbesteding van het team ziekenhuishygiëne is niet formeel vastgelegd en wordt 

flexibel, naar gelang de behoefte, ingevuld.

Zo kon er worden tegemoet gekomen aan  o.a. extra sensibilisering voor personeel 

en bewoners  n.a.v. de Mexicaanse griep of voor de federale campagne handhygiëne. 

 

 N.a.v. de Mexicaanse griep organiseerde het comité een extra vergadering waarin het 

plan van het influenzacommissariaat van de provincie werd toegelicht i.v.m. 
vaccinatie en behandeling voor de Limburgse ziekenhuizen.

 

 De verpleegkundige-(ziekenhuishygiënist) volgde een masteropleiding, maar heeft 

geen specifieke opleiding m.b.t. ziekenhuishygiëne. Hij delegeert meerdere taken aan 

een verpleegkundige- staf nursing, tevens referentiepersoon somatische zorg.

Om reden van een beperkte financiering voor deze functie ( 1,2 u/week) en de nakende 

op pensioenstelling van de geneesheer-ziekenhuishygiënist (in 2011) wordt in 

overweging genomen om mogelijks te gaan samenwerken met een algemeen 

ziekenhuis uit de regio (kan ook richting externe firma (bv.IDEWE) gaan). 

 

 Er is een beleid inzake handhygiëne/infectiepreventie:

 

o procedures worden uitgewerkt en/of bijgestuurd door de werkgroep 

somatiek, 

o er wordt voorzien in de nodige opleidingen en materialen (cfr handhygiëne), 
o er was sensibilisering van medewerkers en bewoners m.b.t. de Mexicaanse 

griep 

o folder  “flash” t.a.v. de personeelsleden i.v.m. handhygiëne, 

o chronische wonden worden gescreend op MRSA (dd. 2 continue dragers) 
o een infectiepreventiebeleid op risicoafdelingen (o.a. ouderenzorg, medisch 

technische dienst, psychosezorg rehabilitatie), 

o om de 2 jaar opleiding handhygiëne,… . 
 

 Het ziekenhuis sloot aan bij de federale campagne handhygiëne. De verpleegkundige – 

staf nursing, kreeg opdracht de toepassing van de handhygiëne door het personeel te 

inventariseren en bij te sturen. Er werden extra opleidingen voorzien en bijkomende 

materialen aangekocht.

 

 Als gevolg van de niet zo positieve resultaten van de toepassing van handhygiëne 

wordt in het jaaractieplan voor 2010 slechts één thema voorzien m.n. het actiever 

beheren van MRSA waarin o.a. het opzetten van een signaalsysteem voor onderhoud, 

opvolgen van het ontsmetten van de kamers, het verder sensibiliseren van “alle” 

medewerkers, … .

 

 In het ziekenhuis is het hygiënebeleid deels geformaliseerd. Dit sluit echter niet uit 

dat binnen het ziekenhuis op vele vlakken reeds een beleid gevoerd wordt o.a. beleid 

rond prikaccidenten, vaccinatie personeel, handhygiëne, uitrusting, de 2 jaarlijkse 

staalname van de drinkwaterfonteintjes,… .

 

 Het jaarlijks activiteitenverslag van 2009 is in ontwikkeling.
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4.3.3.2 Sterk punt 

 

 Sinds de jaren ’80 krijgt het infectiepreventiebeleid veel aandacht in dit ziekenhuis.

 

4.3.3.3 Non-conformiteiten 

 

 Het opstellen van een strategisch plan, jaarlijks beleidsplan, jaarlijks 
activiteitenverslag en jaarlijks verslag over de werking van het team 

ziekenhuishygiëne wordt momenteel nog niet gedaan.

 
 Als gevolg van de hierboven vermelde non-conformiteit kan het comité ook haar 

taken niet uitvoeren zoals normatief bepaald m.n.:
 

o het bespreken en goedkeuren van strategische en beleidsplannen, 

activiteitenverslagen en verslagen van het team ziekenhuishygiëne, 

o het beheren van de budgetten, 
o het coördineren en toewijzen van taken i.v.m. wasserij en linnen, verzamelen 

en verwijderen van afval. 

 

 Er ontbreekt een reglement van inwendige orde.

 

4.3.3.4 Tekortkomingen 

 

 Uit de ter beschikking gestelde verslagen blijkt een beperkte aanwezigheid van de 

deelnemers aan de vergadering van het Comité Ziekenhuishygiëne. Van de 3 
opgegeven artsen blijkt er slechts 1systematisch aanwezig te zijn.

 

 De verpleegkundig-ziekenhuishygiënist met masteropleiding heeft niet de wettelijk 

vereiste opleiding gevolgd. De specifieke opleiding ziekenhuishygiëne van minstens 
250 contacturen ontbreekt.

De verpleegkundige die op 17/06/2007 fungeert als verpleegkundige- 

ziekenhuishygiënist moet niet voldoen aan de gestelde voorwaarden inzake opleiding. 

Gedurende een overgangsperiode van vijf jaar ( tot 17/06/2012) volstaat het dat de 

verpleegkundige-ziekenhuishygiënist die wordt aangeworven, uiterlijk op 17/06/2012 

voldoet aan de voorwaarden inzake opleiding. 

 

 Het infectiepreventiebeleid is nog te weinig uitgewerkt in procedures.

 

4.3.3.5 Aanbevelingen 

 

 Tijdens de infosessies handhygiëne werden slechts 120 van de 274 medewerkers 

bereikt. Het strekt tot aanbeveling dit thema op te nemen op de lijst van de te volgen 

bijscholingen tijdens dit werkjaar, eventueel als verplicht thema.

 

 Voor het opstellen van een reglement van inwendige orde zou men kunnen gebruik 

maken van de verschillende onderwerpen zoals besproken in het document van de 

Hoge Gezondheidsraad “ aanbevelingen i.v.m. de infectiebeheersing tijdens de 

verzorging buiten de verzorgingsinstellingen (thuiszorg en/of op een kabinet) 2008”:

 

o Handhygiëne 
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o Persoonlijke hygiëne 

o Infecties en vaccinaties van het personeel 

o Persoonlijke beschermingsmiddelen 

o Reining, desinfectie en sterilisatie van medisch materiaal 

o Lokalen en uitrustingen 

o Reinigen en desinfectie van ruimten, oppervlakken en omgeving, 

o Beheer van (verzorgings)afval 

o … 
 

 Op zoek te gaan naar een doeltreffende en snelle communicatie met de (nieuwe) 

medewerkers m.b.t. handhygiëne. Een addendum bij de arbeidsovereenkomst kan 

hiervoor een handig instrument zijn.
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5 Module Beleid en Strategie 

 
5.1 Algemeen Beleid – Strategisch Management 

 
5.1.1 Algemene vaststellingen 

 
 Binnen de verschillende zorglijnen zijn de beleidstrio’s bezig met het uittekenen van 

een beleidsvisie voor de toekomst. 

 

 Er is een zeer goede financiële toegankelijkheid in het ziekenhuis. 

o Er worden geen financiële drempels gehanteerd voor opname van een patiënt. 

Elke patiënt kan worden opgenomen, ongeacht de uit het verleden openstaande 

facturen. 

o Er worden door de artsen geen supplementen aangerekend. 

 

 Er is in het ziekenhuis een vzw beheer van patiëntengoederen. De vzw is samengesteld 

uit personeelsleden en vertegenwoordigers van Similes. 
 

 Geografische toegankelijkheid 

o De campus Rekem is gelegen in een groen gebied met bossen, enkele 

kilometers verwijderd van een dorpskern. 

 

o Van en naar Maasmechelen is er minstens elk uur een bus en op sommige uren 
een extra bus om het halfuur. Vanuit Genk en Maastricht zijn er minder 

rechtstreekse bussen doch wordt deze aansluiting verzekerd door een belbus 
vanaf Lanaken. Ook vanuit Hasselt en Bilzen zijn er enkele bussen per dag. 

Recentelijk was er nog een overleg met De Lijn om de frequentie nog te 
verhogen en te voorzien in een rechtstreekse aansluiting naar het station van 

Genk, maar zonder resultaat. 

Voor daguitstappen, verlof en familiebezoek kan ook beroep gedaan worden 

op de dienst vervoer van OPZC Rekem. Men beschikt er bv. over een 

rolstoelbus die buiten de kantooruren kan gereserveerd worden. 

 

o In het administratief gebouw van de campus Rekem bevindt zich een 

bankkantoor. Er is in het trefcentrum een winkel voor patiënten met een breed 

aanbod waar ook bestellingen kunnen gedaan worden. 
 

 Organisatorische toegankelijkheid 

o Het ziekenhuis is 24 u. op 24 u. toegankelijk voor een crisisopname. 
 

5.1.2 Sterke punten 

 
 Sinds enkele jaren zijn de jaarverslagen van OPZC Rekem opgevat als een extern 

communicatie-instrument. 
 

 Via de Balanced Score Card of kwaliteitskaart worden per zorgeenheid maandelijks 

een aantal indicatoren opgevolgd. Deze indicatoren worden op de vergaderingen van 
de beheerscomités systematisch besproken. 
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5.1.3 Tekortkomingen 

 

 De strakke regelgeving en de aansturing als een agentschap binnen de Vlaamse 

overheid, blijkt op tal van niveaus en aspecten een belemmerende werking te hebben 

op een dynamische managementvoering binnen de instelling. Voorbeelden hiervan 

zijn de ontwikkeling van een lange termijnvisie op de doelgroepen van Rekem, de 

verschillende personeelsstatuten (contractueel versus statutair), de ongelijke verloning 

van de psychiaters (verschillen in loon, wachtvergoeding, verlofregeling, 

pensioenvergoeding), de aanstelling van hoofdverpleegkundigen, … 

 

 De timing van het uitwerken van een uitgebreide zelfevaluatie lijkt wat ongelukkig 

gekozen, dit pas na de uitwerking van de reorganisatie van de zorg. 

 
 De psychiaters zijn onvoldoende betrokken in de aanwervingsprocedure op het niveau 

van de zorgeenheden. 
 

5.1.4 Aanbevelingen 

 

 Het lijkt aangewezen per zorglijn, en per verpleegeenheid, doelgroepen duidelijk te 

definiëren, het therapie-aanbod verder te structureren en een beleidsplan op te maken 

met doelstellingen en indicatoren, dit naar analogie van het beleidsplan dat door de 

verpleegeenheid psychosezorg opname en crisis (POC) werd opgesteld. 

 

 Verder per zorglijn en zorgeenheid op zoek gaan naar klinische performantie thema’s 

en indicatoren die voldoende betekenis hebben met het oog op een betere zorg voor de 

bewoners en patiënten. 

 

 

5.2 Medisch beleid 
 
5.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 De hoofdgeneesheer is ad interim aangesteld, vanwege zijn contractuele verbintenis 

met het ziekenhuis is een vaste aanstelling tot hoofdgeneesheer niet mogelijk volgens 
de Vlaamse regelgeving. 

 
 In het psychiatrisch ziekenhuis van OPZC Rekem zijn 12 artsen aangesteld: een 

voltijds internist, een halftijds omnipracticus en 10 psychiaters. 
In totaal zijn er zo 8,14 vte artsen, waarvan 6,64 vte psychiaters, aangesteld voor PZ. 

 
 Eind 2009 heeft de voltallige groep van psychiaters twee halve dagen besteed aan 

afstemming rond een medisch strategische visie voor OPZC Rekem. 

 
 De dienstdoende huisarts wordt meegenomen in de wachtdienst van de artsen als 

eerste wacht. In 2de wacht is er dan een psychiater. Deze werkwijze wordt opgeheven 

eind maart omdat de huisarts zijn functie beëindigd in het ziekenhuis. 
In de toekomst zal de omnipracticus niet meer ingeschakeld worden in de wachtdienst. 

Er wordt naar een oplossing gezocht. 
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Tijdens de terugkomdag werd gesteld dat de hierboven vernoemde huisarts niet meer 

werkt binnen de instelling maar is vervangen door 3 huisartsen met elk een jobtime 

van 4u en telefonische bereikbaarheid voor somatische problematieken. Deze 3 nieuwe 

artsen worden niet ingeschakeld in de wachtdienst. 

 

ECT 

 

 Er wordt geen ECT uitgevoerd binnen het ziekenhuis. Patiënten worden voor ECT 

voor een dagopname overgebracht naar het psychiatrisch ziekenhuis in Munsterbilzen. 

Deze verwijzingen gebeuren slechts zeer zelden. 

 

 Er is een ECT-protocol uitgeschreven, hierin is aandacht voor informed consent en 

veiligheid van de patiënt. 

 

Agressiebeleid 

 

 Binnen de instelling werkt men met een permanente werkgroep DYNAMO 

(DYNamisch Agressie en Moeilijk gedrag Opvangen). Er zijn heel wat aspecten die 

verband houden met deze problematiek. Het OPZC heeft hiervoor dan ook 

verschillende werkgroepen opgestart: 

o Afzonderen: deze werkgroep ontwikkelt een gedragscode met daaraan 

gekoppeld verpleegkundige protocollen over afzonderen, separeren en fixeren. 

Men bekijkt ook de materiële aspecten van afzonderingkamers, 

fixeermateriaal, … 

o Crisisopvangteam: deze werkgroep ontwikkelt een protocol dat gevolgd wordt 

wanneer een medewerker met schokkende gebeurtenissen wordt 

geconfronteerd en voorziet in de nodige deskundige opvang. 

o Dynamo: deze permanente werkgroep ontwikkelt een training waarbij men 

vertrekkend vanuit een ruimer kader op een humane, duidelijke en 

professionele manier kan omgaan met agressie en moeilijk gedrag. Naast het 

effectief geven van trainingen aan alle equipes (agressiepreventie, omgaan met 

agressie en dwangmaatregelen, oa het oefenen van technieken), ontwikkelt 

deze werkgroep ook de nodige expertise om iedereen ivm deze problematiek te 

kunnen bijstaan.. 
 

 In het kader van agressiepreventie werkt men met het crisisontwikkelingsmodel. 

Binnen dit model worden de verschillende (theoretische) stadia van een crisis 

doorlopen. Bij de ontwikkeling van een crisis gaat men ervan uit dat er een toenemend 

gevaar is voor controleverlies. 

De preventieve maatregelen zijn er dan ook vooral op gericht om in een vroeg stadium 

de gedragsveranderingen te detecteren en escalatie trachten te voorkomen door gepast 

te reageren. 

 

 Bij een geval van agressie van een patiënt/bewoner/ bezoeker dient het betrokken of 

aanwezige personeelslid snel hulp in te roepen zodat men gepast kan reageren. Om 

externe hulp in te roepen dient men de nooddrukknop op de draagbare 

telefoontoestellen in te drukken, waardoor er op een vooraf geselecteerd aantal 

draagbare telefoontoestellen een tekstbericht verschijnt met de boodschap ‘HULP’ en 

de letter/cijfer van het gebouw waarvan de hulp-oproep komt. Tijdens de nachtdienst 

en andere momenten van minimale bezetting worden alle HULP-oproepen 
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doorgegeven naar alle DECT-toestellen van de nachtdienst. De leden van het onthaal 

en de stewards ontvangen alle HULP-oproepen en dit op 24uur basis. 

 

 Op de forensische zorglijn gebruikt men bijkomend een alarmsysteem met 

polsbandjes. Deze polsbandjes zijn voor die personeelsleden die niet permanent 

beschikken over een dect (bv. stagiaires, therapeuten). Dit systeem is enkel te horen 

binnen de blok van de forensische zorglijn. 

 
 Op de Forensische afdeling werkt men met een individueel signaleringsplan om 

escalaties van agressief gedrag vroegtijdig te detecteren en in te perken. 
 

Suïcidepreventiebeleid 

 

 In januari 2008 is men gestart met een project ‘opstellen van een protocol 

suïcidepreventie’. De coördinatie van dit project ligt bij de psycholoog van het team 

psychosezorg Opname en Crisis. Dit project is er gekomen om uniformiteit te 

bewerkstelligen tussen de verschillende afdelingen. 

Op de opname-afdeling van het zorglijn psychosezorg werd het voorbije jaar een 

protocol uitgetest. Dit suïcidepreventiebeleid zal in 2010 ziekenhuisbreed 

geïmplementeerd worden, hiervoor is een vormingstraject gepland. 

In 2009 werden afspraken gemaakt over de minimum communicatie tussen artsen bij 

transfer van een patiënt met suïciderisico. 

 
 Het project ‘opstellen van een protocol suïcidepreventie’ is uitgeschreven in 10 

verschillende stappen: 
 

o Literatuurstudie en externe verkenning 

o Model van risicotaxatie uitwerken 
o Model risicotaxatie implementeren op de zorgeenheid psychosezorg Opname 

en Crisis als proefproject 

o Opstellen protocol met activiteiten en interventies gekoppeld aan de 

risicotaxatie 

o Opstellen procedure suïcidepoging en geslaagde suïcide 

o Evaluatie op de proefafdeling 

o Implementeren definitief protocol op proefafdeling 

o Voorbereiding uitrol protocol in het OPZC 

o Bekendmaking protocol en terugkoppeling organiseren 

o Jaarlijkse evaluatie en opfrissing van protocollen 
 

Momenteel zit men aan stap 5. De uitwerking en begeleiding gebeurt door de 

projectgroep met een regelmatige terugkoppeling naar het beheerscomité. 

 

 Risico’s worden bepaald en uitgedrukt in S-score van 0-4. Bij patiënten met een 

positieve risicotaxatie doet een verpleegkundige, naargelang het risico, dagelijks één 

tot twee zogenaamde S-gesprekken met de patiënt. Van deze gesprekken zijn er 

duidelijke notities terug te vinden in de patiëntendossiers. 

 

 Suïcides en pogingen worden genoteerd in de Fona-registratie. 
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Afzonderingsbeleid 

 

 Men beschikt over een zeer uitgebreide procedure omtrent beschermende maatregelen. 

Binnen deze procedure beschrijft men volgende items: 

o Inleiding en situering 

o Begripsafbakening 

o Stroomdiagram 

o Protocol afzonderen 
 Gedragscode afzonderen 

 Verpleegkundig protocol bij afzonderen 

 Formulieren 

 Registratie afzonderen 

 Follow-up afzonderen -24uur 

 Follow-up afzonderen +24uur 

 Vragenlijst afrondingsgesprek 

 Procedure vlamvertragend anti-scheurmateriaal in de 

afzonderingskamer 

o Protocol separeren 
 Gedragscode 
 Verpleegkundig protocol 

o Protocol fixeren 
 Gedragscode 
 Verpleegkundig protocol 

 Gebruikte fixatiemiddelen 

 Fixatieregistratie 

 Veiligheidsvoorschriften voor fixatiematerialen 

 Gebruik van de gordelsnijder 

 Onrusthekkens 

 Brandvertragende fixatieriemen voor bed/bak 

 Polsfixatieriemen 

 Voetfixatieriemen 

 Buikfixatieriemen 

 Slaapzak 

 Rolstoel- en zetelfixatieriemen 

 Brandvertragende rolstoel- en zetelfixatieriemen 

 Niet-brandvertragende rolstoel- en zetelfixatieriemen 

 Formulier wasprocedure fixatie materiaal 
 

 Er zijn 8 afzonderingskamers en 4 separatiekamers, deze zijn gelegen in de gebouwen 

B1-ouderenzorg, H-forensische zorg, D3-crisisopname en K-rehabilitatie. Niet alle 

kamers hebben cameratoezicht. 

 

5.2.2 Sterke punten 

 

 De hoofdgeneesheer is voor 0,8 VTE aangesteld in het ziekenhuis en gebruikt deze tijd 

nagenoeg volledig aan zijn functie van hoofdgeneesheer (daarnaast participeert hij aan 

de wachten en doet hij intakegesprekken in de gevangenissen met aangemelde 

patiënten voor de zorglijn forensische zorg). 
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 Er is een maandelijkse stafvergadering van de hoofdgeneesheer met alle artsen van het 

ziekenhuis (dit in plaats van de wettelijk voorziene vergadering met diensthoofden). 

 

 Er is een gestructureerd overleg van de hoofdgeneesheer met het verpleegkundig 

departement: hij is regelmatig aanwezig op het wekelijks werkingsoverleg van het 

verpleegkundig departement, de hoofdgeneesheer kan voor dit overleg ook 

agendapunten plannen. 

 

 De systematische gefaseerde aanpak van het implementeren van een nieuw protocol 

suïcidepreventie heeft er toe geleid dat de medewerkers op de proefafdeling op een 

spontanere manier omgaan met deze specifieke patiëntengroep. Er is reeds een 

duidelijke vooruitgang merkbaar in de Staff Observation Agression Scale-registratie 

(SOAS)-registratie en de patiëntendossiers. 

 

 Men beschikt, in het kader van de suïcidepreventie, reeds over een zeer goed 

uitgewerkt draaiboek. Dit is nog in de versie van een werkdocument en is nog 

onderhevig aan veranderingen en aanvullingen maar is zeker een solide basis om op 

verder te werken. 

Dit draaiboek bevat: 

 

o Terminologie 

o Systematische risicotaxatie 

o Behandeling suïcidaal gedrag 

o Wat bij een suïcidepoging ? 

o Wat bij een suïcide ? 

o S-codering: betekenis en bijhorende interventies 

o Stroomdiagram 
 

 Er gebeurde door de interne preventieadviseur in 2009 een gedetailleerde audit van 

alle afzonderings- en separatiekamers, de resultaten zijn in tabelvorm verwerkt, met 

foto’s ter illustratie. 

 

5.2.3 Non-conformiteiten 

 

 De taak van geneesheer-diensthoofd wordt in de praktijk niet inhoudelijk ingevuld. 

Deze functies die in het organogram aangeduid zijn voor de A-dienst en de T-dienst, 
blijken enkel op papier te bestaan. 

 
 Er werd tot nog toe geen medisch jaarverslag opgemaakt voor het ziekenhuis. Er zijn 

plannen om dit in 2010 op te starten. 

 
 Er gebeurde tot nu toe geen analyse van het geneesmiddelenverbruik met 

terugkoppeling naar de artsen. 
 

 In de fixatieprocedure staat dat ‘…fixatiematerialen aanbrengen kan door de 

verpleegkundige/zorgkundige …’. 

 

In deze procedure dient eveneens vermeld te worden dat een zorgkundige enkel 

fixatiemateriaal mag aanbrengen op basis van een zorgplan en onder toezicht van een 

verpleegkundige. 
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 Volgens de afzonderingsprocedure wordt enkel bij patiënten onder gedwongen statuut 

een reglementair registratieformulier ingevuld bij afzondering. Voor alle andere 

patiënten wordt dit niet steeds systematisch gedaan. 

 

Deze registratieformulieren van afzonderingen dienen bewaard te worden in een 

daarvoor speciaal voorzien register, met vaste bladen (op afdelingsniveau). 

 

Op de terugkomdag werd meegegeven aan de instelling dat het systematisch sluiten 

van deuren (bv. op IBE) tijdens de nacht ook aanzien dient te worden als een 

afzondering, maar dat dit niet dagelijks moet genoteerd worden in het 

afzonderingsregister. Men kan hiervoor notities maken binnen het zorgplan van het 

patiëntendossier. Het niet invullen van het afzonderingsregister doet geen afbreuk aan 

de andere richtlijnen die van toepassing zijn bij afzondering (bv. intensieve 

verzorging, toezicht, evaluatie, bejegening, ….). 

 

5.2.4 Tekortkomingen 

 

 Het medisch reglement dateert van 1996. De inhoud van het reglement is niet meer in 

overeenstemming met de huidige organisatiestructuur. In het medisch reglement is bv. 

sprake van vier functionele klinische eenheden, zorglijnen genoemd, terwijl er in het 

ziekenhuis sedert 2005 gewerkt wordt met drie zorglijnen. Bij de vorige reorganisatie 

werd een nieuwe versie van het medisch reglement uitgewerkt, deze werd echter nooit 

gefinaliseerd en goedgekeurd. Het medisch reglement dient dan ook aangepast te 

worden aan de toekomstige zorgorganisatie. 

 

 De verschillende personeelsstatuten die gelden voor de artsen van het ziekenhuis, met 

daaraan gekoppeld de grote verschillen in verloning, zijn een belangrijke factor van 

onvrede binnen het medisch departement. Deze bemoeilijken een stabiel 

personeelsbeleid voor het artsenkorps en doorkruisen elke inhoudelijke discussie. Er 

werden reeds een cafetariaplan en een plan tot statutarisering uitgewerkt als voorstel. 

Deze zijn niet weerhouden. 

Op dit moment zijn er gesprekken bezig voor de ontwikkeling van een specifiek sui 

generis statuut voor het OPZC Rekem en Geel. 

 

 Het fixatiebeleid dient verder uitgewerkt te worden op volgende aspecten: 

 

o Het beperken van de verschillende soorten fixatiemateriaal dat in gebruik is. 

Nu is er in de procedure sprake van een buikfixatieriem, zetelfixatie met en 
zonder zitbroek, zowel brandvertragend als niet-brandvertragend, losse 

snelfixatieriemen voor de pols, losse en vaste snelfixatieriemen voor de voet, 
thoraxsnelfixatieriem, een slaapzak met buikfixatieriem, onrusthekkens en 

voorzettafel. 

o Chemische fixatie is niet opgenomen in het fixatiebeleid. 
o Bij de voorbeelden van afzonderingsvoorwaarden staan auto-mutilatie, bizar 

gedrag en decorumverlies en opwinding als indicaties opgesomd. Deze brede 
indicaties laten te veel ruimte voor interpretatie toe. 

o In de procedure fixatie is sprake van minstens een tweepuntsfixatie. Er bestaat 

volgens de procedure daarnaast de mogelijkheid van fixatie in de zetel enkel 

met een buikriem. Vanuit veiligheidsoogpunt is minstens een driepuntsfixatie 
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nodig bij gebruik van een buikriem. Het gebruik van een buikriem alleen houdt 

een risico in van verhanging. 

o Er dient een specifiek fixatiebeleid voor ouderen ontwikkeld te worden. 

Daarnaast dient er specifieke vorming georganiseerd te worden voor het 
personeel binnen de zorglijn ouderenzorg over valpreventie en fixatiebeleid. 

Zo werd op één van de ouderenafdelingen een patiënt opgemerkt die al meer 
dan een jaar, dag en nacht, gefixeerd werd omwille van een valrisico. Hierbij 

rijzen er ernstige vragen bij de indicatiestelling voor deze fixatie, bij de keuze 
van de fixatiemiddelen en bij de veiligheid van de gebruikte fixatietechnieken. 

Overdag is de patiënt in de zetel enkel met een buikriem gefixeerd (een 

onveilige manier van fixeren), ’s nachts met een buikriem, voetfixatie en 
bedhekkens (het gebruik van bedhekkens bij fixatie in bed geeft een bijkomend 

risico voor kwetsuren en is daarom tegenaangewezen). Er werd bij deze patiënt 
niet gekozen voor de minst ingrijpende vorm van fixatie, bv. voor een 

voorzettafel overdag en een trappelhoes ’s nachts. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat fixatie geen efficiënt 

middel is in de preventie van vallen en dat de kans op ernstige letsels groter is 

bij valincidenten met fixatie. Verder moet men de noodzaak van fixatie 

afwegen tegen de nadelen (gezondheidsrisico’s) van immobilisatie. Om deze 

redenen is valrisico geen valabele indicatie voor fixatie, maar dient men zich te 

focussen op preventie bij valproblematiek (bv screening valrisico, mobilisatie 

met ondersteuning, krachttraining, evenwichtsoefeningen, gebruik van 

hulpmiddelen, …). 

Een andere patiënt op ouderenzorg werd 24uur gefixeerd omwille van onrust. 

Ook deze indicatie kan niet als gegrond beschouwd worden. 

 

 Er is geen ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid uitgewerkt. 

Suïcidepreventie is verschillend opgevat op de verschillende patiënteneenheden en is 

weinig onderbouwd. Er is weinig overleg over suïciderisico bij een patiëntentransfer 

tussen de eenheden. 

Nog niet elke afdeling heeft een uitgewerkt veiligheidsplan, hierin staan de potentiële 

risico’s per afdeling in beschreven net zoals de beveiligingsmaatregelen. 

 

 Het gebruik van de verschillende terminologieën binnen het afzonderingsbeleid loopt 

nogal door elkaar afhankelijk van de afdeling. Nochtans is er een duidelijke 

begripsafbakening binnen de procedure ‘beschermende maatregelen’. Bovendien 

worden sommige vormen van dwangmaatregelen, in de procedure en in de praktijk, 

niet als zodanig beschouwd (time-out met gesloten deur, opnamekamer met gesloten 

deur, …). 

 

 In de procedure ‘beschermende maatregelen’ staat vermeld dat men bijzondere 

aandacht moet hebben voor de mogelijk verstopte voorwerpen op of in het lichaam. 

Hierbij lijkt het dat elke afzonderingspatiënt onderworpen wordt aan een inwendig 

onderzoek wat in realiteit niet het geval is. Men moet de specifieke situaties waarin dit 

onderzoek wel gebeurt, dan ook verder specificeren. 

 

 De procedure ‘HULP-oproepen bevat een aantal niet verder gedefinieerde groepen 
(bv. nachtgroep 1, nachtgroep 2) maar ook een aantal afkortingen die niet verder 

uitgeschreven zijn. 
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5.2.5 Aanbevelingen 

 

 Aanbeveling om te blijven bewaken niet elke patiënt met enige dreiging tot 

suïcidaliteit te muteren naar de opnameafdeling. Patiënten S1-S2 kunnen normaal 

gezien perfect opgevangen worden binnen elke andere setting. Vanaf het level S3 is 

een interne mutatie wel gerechtvaardigd. 

 

 We bevelen aan het opnamebeleid vanuit het medisch departement meer te stofferen 

en om de patiëntendoelgroepen te definiëren en neer te schrijven voor de verschillende 

zorglijnen en zorgeenheden. Nu worden doelgroepen impliciet of eerder vaag 

omschreven, wat weinig houvast biedt voor bv. verwijzers. 

 

 Advies om het medisch reglement verder inhoudelijk uit te werken. 

 

 We bevelen aan om de therapieschema’s van de verschillende zorglijnen te evalueren 

aan de eigen vooropgestelde doelstelling van 60% evidence-based therapie, 40% 

value-based therapie, en waar nodig te actualiseren en bij te sturen. Verder lijkt het 

nuttig om op zoek te gaan naar outcome-indicatoren om deze doelstelling op het vlak 

van behandeling te objectiveren. 

 
 Advies om de artsen meer te betrekken bij het vormingsbeleid binnen de instelling en 

het intern vormingsaanbod ook af te stemmen op de artsendoelgroep. 

 

5.3 Verpleegkundig beleid 
 
5.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het verpleegkundig departement heeft momenteel nog een klassieke verticale structuur 

waarbij het hoofd van het verpleegkundig departement (hier hoofd nursing genoemd) 

wordt bijgestaan door twee stafmedewerkers. Rechtstreeks in lijn staan de 

hoofdverpleegkundigen van de verschillende diensten. 

 
 Het hoofd nursing en het hoofd therapie staan in lijnfunctie ondergeschikt aan de 

directeur patiëntenzorg. Die op zijn beurt onder de algemeen directeur staat. 
 

 Het hoofd nursing is geen lid van het directiecomité. 

 
 Begin 2007 heeft men op basis van een sterkte-zwakte analyse een aantal 

uitgangspunten gedefinieerd voor het verpleegkundig departement: 
 

Patiëntentoewijzing als organisatiemodel 

Is een organisatievorm waarbij de verpleegkundige de verantwoordelijkheid opneemt 

voor de verpleegkundige zorg, voor een beperkt aantal patiënten, met als 

uitgangspunten: de benadering van de patiënt vanuit een holistisch mensbeeld, de 

zelfrealisatie en ontplooiing van de verpleegkundige en professionalisering van het 

verpleegkundig beroep. 

Elke patiënt krijgt een verpleegkundige als mentor aangewezen. Deze mentor kan 

eventueel bijgestaan worden door zorgkundigen, die als co-mentor optreden. De 
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mentor coördineert de verpleegkundige zorg binnen de globale behandeling, die in 

overleg met de patiënt, wordt neergeschreven in een verpleegplan. 

 

Functiedifferentiatie in een gestructureerde verpleegkundige equipe en in een 

interdisciplinair samenwerkend team met zelfsturing als basisidee. 

Vanuit vragen van het werkveld en gestimuleerd vanuit de nieuwe wetgeving m.b.t. 

zorgkundigen werden de verschillende functies geïdentificeerd. Voor al deze functies 

(logistiek assistent, zorgkundige, gediplomeerd verpleegkundige, bachelor in de 

verpleegkunde en hoofdverpleegkundige) werd een functieprofiel opgesteld dat bestaat 

uit: 

o Situering van de functie; 

o Doel van de functie; 

o De verantwoordelijkheids- en resultaatsgebieden; 

o Competentieprofiel met vaktechnische en gedragscompetenties; 

o Diploma; 

o Ervaring; 

o En specifieke kennis. 
 

Professionalisering en deskundigheidsbevordering 

Het verpleegkundig handelen wordt ondersteund door het verpleegproces. Dit bestaat 

uit vijf fasen: de informatiefase, de analysefase, de planningsfase, de uitvoeringsfase 

en de evaluatiefase. 

Voor de informatiefase maakt men gebruik van de functionele gezondheidspatronen 

van M. Gordon. 

De volgende fasen worden omschreven als verpleegkundige diagnose, deze wordt 

neergeschreven in de PESDIE-structuur. 

 

In de loop der jaren werden verschillende vormen van intervisie en supervisie 

opgestart en verder gezet ondersteund door de stafmedewerkers verpleging en de 

hoofdverpleegkundigen. 

 

Ziekenhuisbrede verbeterprojecten werden opgezet: 

o Gezonde en efficiënte dienstroosters 

o Mobiele equipe 

o Werkgroep Dynamo (dynamisch omgaan met destructief gedrag) 

o Drugsbeleid 

o Werkgroep interculturele psychiatrie 

o Rondleidingen voor professionele hulpverleners 
o Euregionale samenwerking CHRONOS, vorming tot levensbegeleider van 

chronisch psychiatrische patiënten 

o Werkgroep somatiek 
 

Uitbouwen van een therapeutische relatie in het kader van een therapeutisch 

milieu. 

In het najaar van 2007 startte men met een 2-jarig vormingspakket dat de individuele 

verpleegkundige helpt om zicht te krijgen op de eigen situatie, om van hieruit eigen 

gedrag en therapeutisch handelen bij de sturen en verder te ontwikkelen. In groepjes 

van 10 tot 12 verpleegkundigen wordt intensief opgeleid en begeleid. Elke deelnemer 

heeft een persoonlijk coach en zijn er workshops, intervisie en supervisie. 

Voor de start in 2010 stelt men deze cursus ook open voor andere disciplines. 
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Bedoeling is om niet enkel een formele, functioneel technische band te hebben maar te 

werken naar een helende relatie met een hart voor de patiënten. 

 

 Gezien de stafmedewerkers niet in lijn staan maar in een exclusieve staffunctie hebben 

zij een uitgebreid takenpakket. 

 

o Ziekenhuishygiëne 

o Opstellen (somatische) procedures 

o Project uurroostering 

o Medicatiedistributie op de werkvloer 

o Onthaal studenten / coördinatie stage / begeleiding bij eindwerken 

o Coaching van verpleegafdelingen / begeleiding hoofdverpleegkundigen 

o Project patiëntveiligheid / intramurale transfers 

o Teambegeleiding van kernteams op afdelingsniveau 

o Implementatie en uitwerking EPD (elektronisch patiëntendossier) 

o Werkgroepen allerhande 
 

5.3.2 Sterke punten 

 

 Binnen het verpleegkundig departement werd reeds veel werk geleverd omtrent het 

ontwikkelen van een visie en doelstellingen. 

 

 Elke week is er één van de hoofdverpleegkundigen van thuiswacht en kan bijgevolg 

opgeroepen of geconsulteerd worden door het personeel in geval van problemen of 

vragen. Daarnaast is het hoofd nursing en directeur patiëntenzorg steeds oproepbaar. 

 

5.3.3 Non-conformiteit 

 
 Het hoofd van het verpleegkundig departement dient rechtstreeks hiërarchisch 

afhankelijk te zijn van de directeur. 

 

5.3.4 Tekortkoming 

 Er wordt binnen het ziekenhuis onvoldoende toezicht gehouden op de minimale 
bestaffing per shift op afdelingsniveau. Op ouderenzorg werd grote verschillen 

vastgesteld in de verpleegkundige bestaffing tijdens de verschillende shiften. 

 

5.3.5 Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om aandacht te schenken aan taakuitzuivering bij de taakomschrijving 

van verpleegkundigen. Zo kan men zich vragen stellen over de efficiënte inzet van 

middelen bij het feit dat de verpleegkundigen van de verpleegeenheden ouderenzorg 

instaan voor de vaatwas van bestek, glazen en kopjes van de patiëntenmaaltijden. 

 

 De personeelsleden die vaste nachtdiensten werken, werken nooit overdag en nemen 

niet deel aan de dienstvergaderingen van de afdeling. Twee maal per jaar organiseert 

de hoofdverpleegkundige een specifiek overleg met de nachten. Het strekt tot 

aanbeveling de personeelsleden met vaste nachtdienst op regelmatige basis in de 

dagdienst in te schakelen. Dit laat betrokkenen toe om bij te blijven inzake afspraken 
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in het ziekenhuis en technieken op afdelingsniveau. Een gestructureerd programma 

voor deze dagen kan hierbij een meerwaarde zijn. 

 

 

5.4 Kwaliteitsbeleid – Risicomanagement 
 
5.4.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het kwaliteitsbeleid werd voorgesteld door de stafmedewerker kwaliteitszorg die in 
deze functie actief is sinds april 2009. Hij heeft een verpleegkundige opleiding met 

een licentie ziekenhuiswetenschappen. 

 

 Het kwaliteitshandboek (KWHB) bevat een onderdeel : missie, visie en strategische 

doelen, een beknopt overgangsrapport, een aantal beschouwingen over het 

kwaliteitsbeleid tot 2005 en vanaf 2006, en een lijst met procedures. Het is een 

document dat klaarblijkelijk recent is opgesteld. 

Het overgangsrapport 

 

 Voor het thema onthaal is er een korte evaluatie waarin geconcludeerd wordt dat het 

wat op een zijspoor is geraakt en dat er geen handleiding of instrument is ontwikkeld 

om in het onthaal rekening mee te houden. Er bestaat nu wel een betere 

onthaalbrochure en de aan elke patiënt toegewezen verpleegkundige-mentor is een 

belangrijke actor in het onthaalproces. 

 

 Voor het thema geneesmiddelendistributie is de vaststelling dat het proces aan 

kwaliteit gewonnen heeft door de automatisatie, maar dat er een behoefte blijft bestaan 

aan een elektronisch voorschrift, zodat er niet meer zou moeten gewerkt worden met 

klaarliggende of pas achteraf ondertekende voorschriften. 

 

 Voor het thema zorgcommunicatie wordt geconcludeerd dat het een sterke aanzet 

gegeven heeft tot interdisciplinair handelen en tot een gerichtere bespreking van de 

zorgplannen. Er is evenwel nog geen algemeen elektrisch patiëntendossier (EPD) in 

gebruik. De intentie bestaat wel om een definitieve keuze te maken in 2010. Van het 

EPD wordt ook verwacht dat het verbetering zal brengen in de zwakke resultaten van 

het tijdig versturen van de (voorlopige) ontslagbrieven. 

 
 Als vrije thema’s werden voorgesteld: het betrekken van familieleden als partners in 

de zorg,  en de preventie tegen grensoverschrijdend gedrag bij patiënten. 
 

Beleid en systeem 

 

 In het kwaliteitshandboek zijn een beknopte missie en visie vermeld. Er zijn wel een 

aantal concrete strategische en operationele organisatiedoelstellingen die overgenomen 

zijn uit de beheersovereenkomst. 

 

 Het kwaliteitsbeleid wordt aangestuurd door de stuurgroep kwaliteit die is 

samengesteld uit de leidinggevenden van het ziekenhuis en de PVT, aangevuld met de 
kwaliteitscoördinator, een jurist, een stafmedewerker communicatie en een 
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personeelsmanager. Deze groep vergadert maandelijks en heeft als voornaamste 

agenda: de opvolging van de doelstellingen inzake patiëntveiligheid. In dit kader zal in 

2010 werk gemaakt worden van de integratie van de FONA en SOAS registraties. Er 

gebeurt een tweewekelijkse voorbereiding van de stuurgroep kwaliteit in de 

beheerscomités per zorglijn, waarin de belangrijkste leidinggevenden van het OPZC 

vergaderen met de zorgeenheidverantwoordelijken. De agenda wordt onderbouwd met 

gegevens uit de Balanced Score Card. 

 

 Het is opvallend dat de geneesheren van het ziekenhuis klaarblijkelijk weinig bij het 

kwaliteitsbeleid betrokken zijn, en dat de focus meer ligt op een eerder 

bedrijfseconomische opvolging van indicatoren rond bezetting, doorstroming en 

incidentenbeheer, dan op inhoudelijke thema’s in de klinische performantie. 

 

 Tot heden werd elke zorgeenheid (afdeling) geleid door een trio bestaande uit een 

eindverantwoordelijke psychiater, een psycholoog die als therapeutisch coördinator 

verantwoordelijk was voor het therapeutisch gebeuren en een hiërarchisch 

verantwoordelijke hoofdverpleegkundige. De afdelingstrio’s werden binnen het beleid 

van het ziekenhuis in principe aangestuurd door de hoofdgeneesheer, de directeur, 

hoofd therapie (langdurig ziek) en het hoofd nursing. 

 

 Omdat er in de voorbije jaren een intern ongenoegen was ontstaan over verschillende 

aspecten van het functioneren van het OPZC enerzijds, en om een groter draagvlak te 

creëren voor de volgende beheersovereenkomst anderzijds werd in 2008 een 

ingrijpend reorganisatieproject opgezet dat zowel een zorgorganisatorisch als een 

zorginhoudelijk luik heeft. 

 

o In het organisatorisch luik is voorzien dat de zorgeenheden aangestuurd 

worden door een kernteam, bestaande uit de medische staf, een 
programmacoördinator, een verpleegkundig leidinggevende en een 

verpleegkundig specialist. De zorgeenheden die onderdeel zijn van een 
samenhangend geheel (acute zorg volwassenen, langdurige zorg volwassenen, 

forensische zorg en ouderenzorg) vormen een zorglijn, dat aangestuurd wordt 
door een clusterhoofd en een coördinerend arts. 

In de toekomstige organisatie wil men de vakgroepen voor alle disciplines een 

duidelijke rol toekennen. Zij zullen geleid worden door een 

vakgroepverantwoordelijke. Dit is de hoofdgeneesheer voor de vakgroep 

artsen, het hoofd therapie voor de vakgroepen staf dag, en het hoofd nursing 

voor de vakgroep 24-uursstaf. 

Tenslotte is er een overkoepelend zorgcomité dat bestaat uit alle 

leidinggevenden uit het management en uit de klinische en ondersteunende 

componenten. Dit comité legt de doelstellingen vast, stelt een beleidsplan op 

voor de het OPZC in zijn geheel en keurt de beleidsplannen goed van de 

zorglijnen en zorgeenheden. 

 
o In het zorginhoudelijke luik worden 5 fasen onderscheiden in het 

behandelingsgebeuren en worden per zorglijn een aantal verschillende 
typemodules voorzien. In de WAZO brochure beperkt het zorginhoudelijke 
zich tot deze eerder theoretische indelingen. Op de website van het OPZC is er 
voor de verschillende modules wat meer uitleg beschikbaar over de doelgroep 
en de omkadering. 
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 Er is een lijst met het overzicht van de gangbare procedures beschikbaar. Er is ook een 

werkwijze voor het opstellen van een procedure. 

 

De zelfevaluatie 

 

 Op het vlak van zelfevaluatie is er in de documenten sprake van een SWOT-analyse 

die in 1999 door alle afdelingen is gemaakt. Eind 2009 en nog tot maart 2010 loopt er 

een uitgebreide zelfevaluatie aan de hand van het instrument Kwadrant Kompas +. 

Daarin is blijkbaar reeds vastgesteld dat de uitbouw van een globaal kwaliteitsbeleid 

voor verbetering vatbaar is. De resultaten van deze zelfevaluatie zijn nog niet 

beschikbaar. Het lijkt wat verwonderlijk dat de opbouw van een nieuwe 

organisatiestructuur al zo ver gevorderd is terwijl de zelfevaluatie nog loopt. 

 

 Er is in het kwaliteitshandboek geen lijst beschikbaar van prioritaire thema’s binnen de 
klinische performantie waaraan op een systematische manier en over een langere 

periode gewerkt wordt. 

 
 De indicatoren die opgevolgd worden in de BSC zijn eerder basic en behoren tot de 

normale bedrijfsinformatie van een ziekenhuis. 
 

 Omdat het OPZC veel tijd en aandacht heeft besteed aan de eigen reorganisatie is er 

tot nu toe weinig werk gemaakt van een zelfevaluatie die ook op het inhoudelijke vlak 

voldoende diepgang heeft. Daarvoor is nochtans materiaal beschikbaar of in 

ontwikkeling: 

 
o De GGZ-richtlijnen van het Trimbos Instituut laten toe om de inhoudelijke 

werking ten aanzien van de verschillende doelgroepen te toetsen aan de 
beschikbare wetenschappelijke consensus 

 

o De methodes voor outcomemeting die ontwikkeld worden aan de KUL en in de 

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg geven een aanzet om 

de werkzaamheid van de verschillende factoren die in een behandeling een rol 

spelen te evalueren. 
 

 Bij toetsing van de klinische aandachtspunten in het kwaliteitsbeleid aan de lijst met 

de thema’s achter de performantie-indicatoren die door de expertenwerkgroep van de 

Vlaamse Psychiatrische ziekenhuizen is opgesteld, blijkt dat een aantal van de meest 

relevante thema’s ofwel (nog) niet zijn uitgewerkt ofwel niet gedocumenteerd worden. 

Dit is met name het geval voor : 

 

o De opvolging van het aantal ligdagen van patiënten binnen een bepaalde 

diagnosegroep 

o De beschikbaarheid van een therapeutische visie en van onderbouwde 

behandelprogramma’s per zorgeenheid 

o De aanwezigheid van een vormings-, supervisie- en intervisiebeleid voor de 

medewerkers patiëntenzorg 

o Het competentieprofiel van de medewerkers met een psychotherapeutische 

opdracht 

o De kwaliteit van de interdisciplinaire teamwerking 
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o Het kwantitatief en kwalitatief aanbod van gestructureerde therapie-uren per 

week. 
 

 Toch loopt binnen OPZC Rekem een belangrijk project onder de naam “naar een 

helende relatie patiënt - verpleegkundige” dat in 2007 is gestart en voor alle 

verpleegkundigen met een langdurig contract de experiëntiële principes van 

Greenberg wil aanreiken. 

 

 Aan de zorg voor operationele performantie geeft het WAZO project een duidelijke 

invulling, hoewel hier opvalt dat logistiek en administratie wat buiten beeld blijven. 

Alle personeelsleden zijn uitgenodigd voor een aantal workshops, waarbij de 

samenwerking tussen de leden van het kernteam, en de interdisciplinaire 

samenwerking in het algemeen nadrukkelijke thema’s zijn. 

 

 Voor de bevraging van de medewerkerstevredenheid hanteert het OPZC enerzijds de 

instrumenten die door de Vlaamse overheid zijn aangereikt. Anderzijds gebruikt men 

een bevraging in samenwerking met het Centrum voor Ziekenhuis- en 

Verplegingswetenschappen, deze wordt herhaald in 2011. De resultaten van de 

bevragingen zijn goed gedocumenteerd. 

 

 Voor de bevraging van de gebruikerstevredenheid maakt het OPZC geen gebruik van 

exit-enquêtes . Een externe begeleider neemt tevredenheidsmetingen af bij de 

patiëntenraden op de verschillende afdelingen. De lijst met vragen die daarbij 

gehanteerd wordt is evenwichtig samengesteld, maar de resultaten worden niet 

gedocumenteerd. De frequentie van bevraging varieert per afdeling, en is nog niet 

ingevoerd op de gesloten afdeling en in de ouderenzorg. 

 

5.4.2 Tekortkomingen 

 
 De continuïteit van het kwaliteitsbeleid van OPZC Rekem is in de voorbije jaren wat 

doorkruist door: 

 

o De wisseling in een aantal leidinggevende functies en in de 

kwaliteitscoördinatie 

o De overgang van een Vlaamse Openbare Instelling naar een Extern 

Verzelfstandigd Agentschap en bijgevolg het werken met een 

beheersovereenkomst voor de periode 2008-2010. 
 

Het resultaat op de dag van vandaag is dat er achterstand is opgelopen in de 

ontwikkeling van een efficiënt kwaliteitsbeleid: 

 

o Het ontbreekt aan een lijst van prioritaire thema’s in de klinische en de 

operationele performantie die vanuit een zelfevaluatie worden geïdentificeerd 

en waaraan een systematische uitwerking wordt gegeven. De nuancering 

hierbij is dat het OPZC wel degelijk aan zelfevaluatie doet en dat er een aantal 

projecten lopen die passen binnen een kwaliteitsbeleid, zij het op een eerder 

ongeordende wijze. 

 

o Het ontbreekt binnen het kwaliteitsbeleid sterk aan een gerichte focus op de 

klinische performantie en op de eigenlijke kwaliteit van zorg. 
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o De betrokkenheid van het personeel en de artsen in het kwaliteitsbeleid is 

gering. 

 

 De bevraging van de tevredenheid van de gebruikers dient in alle zorgeenheden te 

gebeuren, en over de resultaten is een duidelijkere verslaggeving noodzakelijk. 

 Hoewel er een FONA- en SOAS-registratie gebeurt, krijgt patiëntveiligheid nog 

onvoldoende aandacht in het ziekenhuis: 

 

o Artsen participeren niet aan de FONA- registratie. Een infosessie hieromtrent 

wordt in 2010 gepland. 
o Uit de veiligheidscultuurmeting bleek dat slechts de helft van de incidenten 

wordt gemeld. 

o De bestaande registratiegegevens worden onvoldoende gebruikt als een 

instrument voor kwaliteitsverbetering. Er volgen op de meldingen geen 

systematische analyse en evaluatie, noch verbeteracties. 

o Personeelsleden krijgen geen feedback over hun meldingen. 
 

5.4.3 Aanbevelingen 

 

 Het (kwaliteits)beleid van het OPZC zou baat kunnen hebben bij een ordening volgens 

een beproefd kwaliteitsmodel. 

 

 Om de focus voldoende te kunnen richten op de klinische performantie, en meer 

bepaald op de eigenlijke kwaliteit van zorg, is het aangewezen dat de verschillende 

zorgeenheden een eigen zelfevaluatie maken op basis van de toetsing van hun 

werkwijzen aan de richtlijnen van Trimbos. Daarnaast is een permanente aandacht 

wenselijk voor de ontwikkelingen op het vlak van outcome-meting. 
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6 Module Medewerkers 

 
6.1 Personeelsbeleid 

 
6.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 De dienst personeelsbeheer is verantwoordelijk voor de rekrutering en werving van 

personeelsleden in het ziekenhuis. Als overheidsinstelling dienen dan ook de 
richtlijnen van de Vlaamse overheid gevolgd te worden. 

 

Elke rekrutering wordt voorafgegaan door het maken van afspraken die dan de basis 

van een vastgelegd vergelijkende selectieprocedure vormen waarbij het 

gelijkheidsbeginsel centraal staat. Selectie en werving zijn dan ook zeer belangrijke 

onderdelen van het HRM-beleid. Binnen dit beleid wordt ervoor gezorgd dat elke 

sollicitant een positieve indruk krijgt aangaande het OPZC Rekem. 

 

 Het ziekenhuis voert daarnaast ook een open politiek inzake mutaties en interne 

promoties door elke vacature binnen de instelling kenbaar te maken aan alle 

personeelsleden. 

 

 In de jaren 2006-2007 zijn de verschillende functieprofielen met competentieprofielen 
opgesteld. Het zijn deze profielen die nu nog steeds gebruikt worden voor de reguliere 

functionerings- en evaluatiegesprekken. 

 

 Gezien de specifieke situatie van een EVA kan men geen hoofdverpleegkundigen 

extern werven. De functie van hoofdverpleegkundige is enkel te bekomen via een 

intern bevorderingsexamen. Aan deze examens kunnen enkel statutair benoemde 

personeelsleden deelnemen. 

 

 Binnen het verpleegkundig departement is er geen systematisch tekort aan 

verpleegkundigen. Het wordt enkel moeilijker om kortdurende vervangingen ingevuld 

te krijgen. Ook het invullen van de zwangerschapsverloven komt meer onder druk te 

staan. 

 

 In het verleden had men een groot contingent van verzorgenden en zorgkundigen. Men 

kiest nu bewust voor om zorgkundigen indien mogelijk te vervangen door 

verpleegkundigen. 

 
 Hoofdverpleegkundigen moeten minimaal 80% werken. Deeltijds werken onder de 

50% is niet toegestaan in het OPZC. Andere vormen van deeltijdse arbeid, 50% - 70% 
- 75% - 80% - 90% zijn wel mogelijk. 

 

 Ingeval van zwangerschap is er een onmiddellijke verwijdering van de werkvloer. 

Voor de artsen wordt er gewerkt met een risico-inschatting per afdeling. 

 
 Elke afdeling, maar ook elke discipline, dient een vormingsbehoeftenplan op te stellen. 

Op basis van deze plannen gaat men vanuit de dienst HRM samen de directeur 
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patiëntenzorg en het hoofd nursing hier beslissingen in nemen en er dan ook middelen 

tegenover zetten. 

 

 Het volledige contingent aan mobiele equipe is verdeeld over de verschillende 

afdelingen. Personeel wordt effectief aan één bepaalde afdeling toegewezen maar 

dient ingeval van noodzaak in te springen binnen de groepen waarvan zijn afdeling 

deel uitmaakt. Eén groep is de afdelingen Ouderenzorg en Neurosezorg, de andere 

groep is Psychosezorg en Verslavingszorg. 

Coördinatie van het mobiel inzetten van personeel is gedelegeerd aan de 

hoofdverpleegkundige van wacht. 

 

 Men beschikt over een uitgewerkt vormingsbeleid. In 2008 hebben 351 

personeelsleden deelgenomen aan minstens 1 vormingsactiviteit. Het aantal gevolgde 

vormingsuren was 7493 uren en hiertegenover stonden 42448,72€ aan onkosten voor 

vormingsuitgaven (trainers, ontwikkelkosten, ...). 

 
 In 2008 kwamen er 111 personeelsleden in dienst, in dienst moet hier dan als volgt 

gedefinieerd worden: 
 

o Indiensttredingen met een onderbreking 22 personen 

o Wijziging statuut 27 personen 

o Bijkomend contract (uitbreiding) 23 personen 
o Effectieve indiensttredingen 90 personen 

Uitdiensttredingen kunnen we als volgt opsplitsen: 

o Uitdiensttredingen met een onderbreking 14 personen 

o Effectieve uitdiensttredingen 59 personen 

o Wijziging statuut 21 personen 

o Contractvermindering 14 personen 
 

 Qua diversiteit kan het ziekenhuis, op 31/12/2008, volgende cijfers voorleggen: 

 

o 1 personeelslid met een arbeidshandicap 

o 10 personeelsleden met een allochtone afkomst 

o 416 vrouwelijke personeelsleden 

o 167 personeelsleden op niveau D 

o 167 ervaren werknemers (= personeelslid ouder dan 45 jaar) 

 

6.1.2 Non-conformiteit 

 

 Er bestaat geen uniform beleid omtrent de inscholing van (her)intreders. De 1 VTE 

hiervoor voorzien (en gefinancierd) is administratief verdeeld over 2 personeelsleden 

die zijn ingeschakeld in de patiëntenzorg. 

Een ziekenhuis van deze schaalgrootte dient te overwegen om alle nieuwe 

personeelsleden te onderwerpen aan een inscholingsprogramma waarbij een 

duidelijke taak kan zijn weggelegd voor de begeleider (her)intreders. 
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6.1.3 Aanbevelingen 

 

 Advies om de functieprofielen van de adjunct-directeur patiëntenzorg (van tel voor het 

hoofd nursing) en van de directeur patiëntenzorg aan te passen aan de nieuwe 

(inhoudelijke) stijl van functieprofielen. 

 

 Advies om te blijven ijveren voor een nieuw personeelsplan of een 
Agentschapspecifiek besluit waarbij ook extern hoofdverpleegkundigen kunnen 

aangeworven worden en men niet meer gebonden is aan een bevorderingsexamen. 

 

 Aanbeveling om bij cijfers in jaarverslaggeving meer context te schetsen. 

 

6.2 Personeelsbezetting 
 
6.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Onderstaand de personeelsbestaffing per kenletter: 

o 60 A-bedden 
 Normpersoneel 

 11,4 VTE Bachelor verpleegkundigen 

 1 VTE Master verpleegkundige 

 5,6 Gediplomeerd verpleegkundigen 

 1 VTE Master psycholoog 

 1 VTE Maatschappelijk werker 

 0,5 VTE Ontslagmanagement 

 8 VTE Aanvullend team 

 Personeel buiten de norm (IBF, sociale maribel, …) 

 5,3 VTE Gediplomeerd verpleegkundigen 

 4,9 VTE Zorgkundigen 

 

o 13 a(d) stoelen + 1 a(n) bed 
 Normpersoneel 

 2 VTE Bachelor verpleegkundigen 

 0,23 VTE Master psycholoog 

 0,23 VTE Maatschappelijk werker 

 2,6 Aanvullend team 

 Personeel buiten de norm (IBF, sociale maribel, …) 

 1,3 VTE Zorgkundigen 

 

o 109 T-bedden 
 Normpersoneel 

 6,8 VTE Bachelor verpleegkundigen 

 0,5 VTE Verpleegassistent 

 29 VTE Gediplomeerd verpleegkundigen 

 1,5 VTE Zorgkundigen 

 0,91 VTE Master psycholoog 

 0,91 VTE Maatschappelijk werker 

 7,27 Aanvullend team 
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 Personeel buiten de norm (IBF, sociale maribel, …) 

 3 VTE Gediplomeerd verpleegkundigen 

 11,7 VTE Zorgkundigen 

 

o 25 t(d) stoelen 
 Normpersoneel 

 2 Gediplomeerd verpleegkundigen 

 1 VTE Zorgkundige 

 0,2 Master psycholoog 

 0,2 Maatschappelijk werker 

 2,5 Aanvullend team 

 Personeel buiten de norm (IBF, sociale maribel, …) 

 1 VTE Zorgkundigen 

 

o 80 Tg-bedden 
 Normpersoneel 

 11,1 VTE Bachelor verpleegkundigen 

 7,4 Gediplomeerd verpleegkundigen 

 1 VTE Verpleegassistent 

 3,5 Zorgkundigen 

 0,67 Master psycholoog 

 0,67 Maatschappelijk werker 

 5,33 Aanvullend team 

 Personeel buiten de norm (IBF, sociale maribel, …) 

 3,8 VTE Gediplomeerd verpleegkundigen 

 12,8 VTE Zorgkundigen 

 2 VTE Logistiek assistenten 

 

 Daarnaast zijn er nog volgende personeelsleden: 

o Verpleegkundige directie 
 1 VTE Hoofd Nursing 

 2 VTE middenkaderleden / staf nursing 

o Mobiele Equipe 
 12 VTE Gediplomeerd verpleegkundigen 
 4,5 Bachelor verpleegkundigen 

 0,8 Zorgkundigen 

o Referentieverpleegkundigen (begeleiding (her)intreders) 
 2 x 0,5 VTE Bachelor verpleegkundigen 

 

 De nachtelijke permanentie is als volgt opgebouwd: 

o Gebouw Ouderenzorg (80 bedden / 3 zorgeenheden) 
 2 personen waarvan minstens 1 verpleegkundige 

o Forensische (40 bedden) 
 3 personen waarvan 2 verpleegkundigen 

o Psychosezorg Opname & Crisis (20 bedden) 
 2 verpleegkundigen waarvan 1 persoon mobiel is voor de hele instelling 

o Psychosezorg Resocialisatie (20 bedden) 
 1 verpleegkundige 

o Psychosezorg Rehabilitatie (24 bedden) 
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 1 verpleegkundige 

o Verslaafdenzorg (25 bedden) 
 1 verpleegkundige 

o Neurosezorg (30 bedden) 
 1 verpleegkundige 

 

o Minimaal 1 maar meestal 2 stewards tijdens de nachturen. 
 

 Binnen het OPZC werkt men met vrijwilligers. Al de vrijwilligers werken met een 

overeenkomst. Hierin staan de opdracht, de plichten van de vrijwilliger, plichten van 

de instelling, mogelijke conflicten, afwezigheid, verzekering, onkostenvergoeding en 

de beëindiging van de overeenkomst zeer goed uitgewerkt. 

 

6.2.2 Sterk punt 

 

 Iedere vrijwilliger ontvangt een werkingsbrochure ‘vriendendienst Rekem’. In deze 

meer algemene brochure stelt men zijn verschillende instellingen voor maar ook meer 

praktisch uitgewerkt de plaats van een vrijwilliger binnen de instelling. 

 

6.2.3 Non-conformiteiten 

 

 Voor de 3 afdelingen, met samen 80 patiënten, binnen de zorglijn Ouderenzorg bestaat 

de nachtpermanentie uit 2 personeelsleden. Men dient te voorzien in een 

verpleegkundige permanentie per afdeling. 

 

 Er is één hoofdverpleegkundige aangesteld voor de diensten Psychose Opname en 

Crisis (20 bedden) en Psychose Resocialisatie (20 bedden). Hoewel het hier gaat over 

40 bedden spreken we wel over 2 verschillende architectonische eenheden en 2 

verschillende, autonoom van elkaar werkende, teams. 
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7 Module Partnerschap en Middelen 

 
7.1 Infrastructuur 

 
7.1.1 Algemene vaststellingen 

 
 In 2009 werd een autoluwe campus gerealiseerd in Rekem en werd de signalisatie 

verbeterd. 

 

 In 2010 start de nieuwbouw voor de zorglijn ouderenzorg. 

 
 Er wordt een nieuwe bewegwijzering naar de verschillende afdelingen voorzien. Deze 

zal geplaatst worden in het voorjaar 2010. 
 

7.1.2 Sterk punt 

 

 De nieuwbouwafdelingen van de zorglijn neurosezorg en psychosezorg beschikken 

enkel over eenpersoonskamers die comfortabel zijn ingericht. Twee van deze kamers 
beschikken wel over een gedeeld sanitair. 

 

7.1.3 Tekortkoming 

 

 De zorgteams werden onvoldoende betrokken bij het ontwerp van het 

nieuwbouwconcept van psychosezorg en neurosezorg. Zo blijken nu een aantal 

gebreken te bestaan in het concept van deze infrastructuur. De locatie van de 

verpleegpost laat geen toezicht op de patiënten toe, noch overdag in de dagzaal, noch 

’s nachts op de patiëntenkamers. Verder worden de overdekte buitenruimtes of serres 

onderbenut door de patiënten, tijdens de winter is de temperatuur er bv. te laag voor 

activiteiten. 

 

7.1.4 Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om een audit van de infrastructuur door te voeren vanuit het oogpunt 

patiëntveiligheid, met name om de suïciderisico ’s op te sporen en te verbeteren. Zo 

zijn bv. de ouderenafdelingen qua infrastructuur onvoldoende afgestemd op de 

doelgroep (er is een verhangingsrisico aan bed en in badkamer). 

 
 Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe benamingen van afdelingen is 

verwarrend voor patiënten, familie en buitenstaanders. 

 

7.2 Samenwerking 
 
7.2.1 Algemene vaststelling 

 

 Er is een samenwerking met volgende organisaties: 

o Vzw ’t Veer (IBW) 

o Vzw Beschut Wonen Hotel Min 
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o KPC Genk 

o Vzw Actief (activiteitencentrum Genk) 

o Noolim – MOSAïek (thuiszorg) 

o Similis 

o Therapeutisch project – forensisch zorgcircuit – ouderenzorg Limburg 

o SPIL 

o LPZO (Limburgs Platform voor Zorg en Onderwijsinstellingen) 

o Forensisch Platform Gent / Antwerpen 

o Vzw Menos (in voorbereiding) 

o PZ van Munsterbilzen 

o Ziekenhuis Oost-Limburg -  Ziekenhuis Maas en Kempen 
 

7.2.2 Sterk punt 

 

 OPZC Rekem participeert in het gerontopsychiatrisch netwerk dat wordt opgezet in de 

provincie Limburg. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met de vzw’s MENOS 

en Mané. 

 

7.2.3 Aanbevelingen 

 

 Er is geen gestructureerd formeel overleg met verwijzers (huisartsen in de regio, 

PAAZ in de regio) waarin afstemming van opname- en ontslagbeleid aan bod komt. 

 

 Advies om op de verschillende beleidsniveaus van het ziekenhuis meer overleg te 

organiseren met andere ziekenhuizen, o.a. met OPZC Geel. (bv. door de medische 

raad, de hoofdgeneesheer, het ethisch comité, de beleidstrio’s, de 

hoofdverpleegkundigen) 

 

 

7.3 Ombudsfunctie 
 
7.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 De instelling beschikt over een externe ombudsfunctie. De ombudsfunctie wordt, sinds 

1/11/2008, waargenomen door mevr. XXXX. Zij is werkneemster van SPIL 

(Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg vzw.) en is ook nog actief in 

andere Limburgse instellingen. 

 

 De ombudspersoon is bereikbaar via volgende kanalen: 

o Email : XXXX 

o GSM : XXXX 

o Gratis nummer : 0800/99395 

o Intern nummer : XXXX 

o Via SPIL : XXXX of XXXX 
 

 De ombudspersoon is elke vrijdag aanwezig in het ziekenhuis en dit van 09u00 tot 

12u00. Zij ontvangt dan personen op afspraak in haar bureel (gelegen op de 

bovenverdieping van het oud administratief gebouw) en toert voor de rest van haar tijd 

over het domein en de verschillende afdelingen. 
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 Er is verwijzing naar de ombudsfunctie op de website, maar ook in de algemene 

onthaalbrochure voor patiënten staat een uitgebreide uitleg over de ombudsdienst, over 

de wet op privacy, inspraak voor patiënten (patiëntenparticipatie) en patiëntenrechten. 

 
 De ombudspersoon heeft een sleutel van alle afdelingen (behalve de forensische 

afdeling). Zij kan dan ook vrij in en uit de afdelingen bezoeken. 
 

 Vanuit de beroepsbeoefenaars (zowel verplegend personeel als de artsen) is er een 

actieve houding bij het werk van de ombudspersoon. Het zijn zelfs de artsen die het 

een gemiste kans vinden indien patiënten niet rechtstreeks met hen of in overleg met 

de ombudspersoon hun bemiddeling vragen. 

 

 Door het actief rondgaan en bezoeken van alle afdelingen wordt de ombudspersoon 

ook spontaan op de hoogte gehouden van het wel en wee op de afdeling. Maar ook 

haar bereikbaarheid is hierdoor zeer groot. 

 

 Binnen het ziekenhuis is een vertrouwenspersoon aangesteld waarbij de 
ombudspersoon terecht kan voor informele vragen of het bespreken van mogelijke 
problematieken. 

 
 Het globale aantal klachten kent een stijging tijdens de beginperiode van de nieuwe 

ombudspersoon. Het is ook in deze context dat de stijging moet gezocht worden. 
 

7.3.2 Sterke punten 

 

 Er is een positieve wisselwerking tussen de ombudsdienst en de werking van de 

patiëntenraden. Indien op een patiëntenraad een individuele vraag of klacht ter sprake 

komt zal de verantwoordelijke contact nemen met of doorverwijzen naar de 

ombudspersoon. Maar ook omgekeerd, indien de ombudspersoon meerdere klachten 

(>3x) krijgt over éénzelfde problematiek zal zij dit ook communiceren naar de kliniek. 

 

 Op de forensische afdeling geeft de ombudspersoon structurele infomomenten over 

ombudsfunctie en patiëntenrechten. De infomomenten zullen kortelings uitbreiding 

nemen naar de therapeutische gemeenschap en nadien verder kunnen uitrollen over 

alle afdelingen. 

 

7.3.3 Aanbevelingen 

 

 Het is lovenswaardig dat jaarverslagen van de ombudsfunctie worden geplaatst op de 

website van het ziekenhuis. Aanbeveling om dit dan ook jaarlijks te updaten. 

Momenteel staat er nog steeds een jaarverslag 2006 op de site. 

 
 Op dit moment wordt er een gemeenschappelijk jaarverslag opgemaakt voor PVT en 

PZ. Advies om deze gegevens apart te verwerken. 
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8 Module Processen 

 
8.1 Organisatie van Zorg 

 
8.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Als basis voor de werking met patiënten worden de zorgeenheden gezien. De leiding 

van een zorgeenheid bestaat uit een complementair trio bestaande uit een 
eindverantwoordelijke psychiater, een psycholoog en een hoofdverpleegkundige. 

 

 De omnipracticus en internist houden ’s morgens spreekuur voor de zorglijnen 

neurosezorg en psychosezorg. Op de gesloten afdelingen gaan zij op vraag bij de 
patiënten. Op de ouderenafdelingen gaan ze systematisch langs. 

 

Onthaal, intake en indicatiestelling 

 
 Tijdens de bureeluren (tot 22 u.) is de receptie het aanspreekpunt bij aanmeldingen en 

onthaal.  Buiten deze uren zijn de stewards het aanspreekpunt. 
 

 Om de opnames meer gestructureerd te laten verlopen wordt sinds begin 2009 gewerkt 

met een opnamecoördinator. Deze heeft zicht op de beschikbare bedden, de 

patiëntenlijst per afdeling, de “ Lijst Onder Voorwaarden” (LOV) en informeert de 

opnamedienst over elke opname. 

De opnamecoördinator is de hoofdverpleegkundige van wacht. In een beurtrol 7d/7d. 

en 24 u. op 24 u. is hij/zij bereikbaar via GSM. 

 
 Elke opnamevraag (hetzij mondeling, schriftelijk of face to face - door de patiënt, 

familie of verwijzer) wordt doorgegeven aan de opnamecoördinator. 
Uitzondering hierop is de Forensische zorgeenheid omdat deze opnames steeds 

gepland zijn. Op de afdeling ouderenzorg wordt de aanvraag gemeld aan de sociale 

assistent die opnamecoördinator is. 

 

 Er zijn geen exclusiecriteria met uitzondering van: 

 

o niet jonger zijn dan 18 jaar (een opname vanaf 15 j. kan mits duiding) 

o mentale handicap (zonder collocatie) 
 

 Vanuit de aanvraagsituatie zijn er volgende mogelijkheden: 

 

o gedwongen opname (spoedeisend of gewoon) 
o dringende opnamevraag: de opnamecoördinator vult een document 

“opnamevraag” in. Op basis van de ontvangen info beslist de afdelingsarts/ 
vervanger/arts van wacht over de dringendheid van de vraag; 

o niet-dringende opnamevraag: 

 in de loop van de week wordt een intakegesprek gepland door de 

opnamecoördinator met de afdelingsarts/of vervanger. 

 indien geen intakegesprek gepland wordt de vraag tot opname 

besproken op de wekelijkse medische briefing ( = wachtlijstbespreking) 

op vrijdag. Bij de medische briefing sluiten aan: de hoofdgeneesheer, 
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de directeur patiëntenzorg, het hoofd nursing, de hoofdverpleegkundige 

van wacht (= opnamecoördinator) en artsen. 

De opnamecoördinator is de contactpersoon en deelt de genomen 

beslissing mee aan de aanvrager. Indien de verwijzer een arts is wordt 

de genomen beslissing meegedeeld door de psychiater. 

 

 Bij een aanmelding voor dringende opname tijdens de nacht luistert de 

opnamecoördinator naar de vraag en contacteert de arts van wacht. De arts komt ter 

plaatse bij een opname, indien geen opname wordt telefonisch gericht advies gegeven 

aan de opnamevrager (bv. het gericht doorverwijzen van een geïntoxiceerde 

patiënt,… ). Dankzij de goede samenwerking met het ZOL (Ziekenhuis Oost- 

Limburg) en het PZ Munsterbilzen verlopen de verwijzingen vlot. Een dringende 

opname tijdens de nacht komt zelden voor. 

 

 Op elke zorgeenheid zijn er vaste contacturen voor de sociale dienst. Uitzondering 

hierop is de zorglijn ouderenzorg waar de sociale dienst aanwezig is tijdens de 

bureeluren. 

Patiënt en familie kan ook steeds terecht op het centraal aanspreekpunt, bij de inkom 

van het ziekenhuis. 

 

 De multiculturele regionale leefgemeenschap waarin het ziekenhuis is gelegen vertaalt 

zich ook naar het ziekenhuis. Hiermee tracht men maximaal rekening te houden (o.a. 

religie, voeding, benadering,…) Voor de communicatie zal het ziekenhuis in eerste 

instantie beroep doen op eigen medewerkers om als tolk op te treden. Anderzijds kan 

men beroep doen op de interculturele bemiddelaar van het ZOL (kostprijs verrekend in 

de ligdagprijs), de tolkendienst van de provincie (meer gespecialiseerde dienst) en de 

telefonische tolkendienst. Anderstalige folders zijn beschikbaar (opgesteld in 

samenwerking met Similes). 

 

 Na een intakegesprek met een psychiater volgt mogelijks een opname. Op de afdeling 

krijgt de patiënt een mentor-verpleegkundige toegewezen. Tijdens de dagelijkse 

briefing wordt aan het team een eerste toelichting gegeven over de patiënt. Er volgt 

een observatieperiode tijdens dewelke er van het multidisciplinair team verwacht 

wordt gegevens te verzamelen en de nodige testen uit te voeren (cfr. Diagnosepad 

opnamepatiënten). De afdelingsarts is verantwoordelijk voor de medische gegevens. 

Op basis van deze gegevens volgt een eerste indicatiestelling en wordt een 

behandelplan opgemaakt. Dit gebeurt in overleg met de patiënt. Het tijdstip van het 

eerste multidisciplinair overleg is wisselend per afdeling. 

 

 Aan elke afdeling zijn twee artsen toegewezen. Indien er zich problemen voordoen 

tussen de patiënt en de behandelende arts bestaat de mogelijkheid van arts te 

veranderen. Patiënten kunnen ook een tweede advies vragen, wat zich zelden 

voordoet. Op vraag van de patiënt bestaat de mogelijkheid tot zorgoverleg tussen zijn 

behandelende psychiater en de afdelingspsychiater. Het beleid voorziet dat de arts de 

patiënt minimaal éénmaal om de twee weken ziet. De patiënt of de verpleegkundige 

kan een extra consult aanvragen. 

 

 De verwijzer of huisarts wordt telefonisch of schriftelijk geïnformeerd over de opname 
van zijn patiënt. De huisarts kan steeds informatie vragen aan de psychiater over het 

verloop van de behandeling, maar dit gebeurt sporadisch. 
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Sociale zorg, herstelgerichte zorg en zorg aan familie 

 

 De medewerker van de sociale dienst wordt als teamlid nauw betrokken bij het 

behandeltraject dat de patiënt volgt en participeert aan elk patiëntenoverleg. Tevens is 

zij zorgbemiddelaar en zorgcoördinator en zal in voorbereiding op het ontslag reeds 

van bij het begin van de opname het sociale netwerk van de patiënt opvolgen, 

uitbouwen. 

 

 Mits akkoord van de patiënt wordt de familie betrokken bij het behandeltraject. Bij 

verbroken contacten wordt getracht de relatie te herstellen vanuit de overtuiging dat de 

familie een belangrijke partner is bij het ganse traject dat de patiënt zal doorlopen. 

 

 Gedurende de opnameperiode wordt het behandelplan volgens afdelingsafspraak op 

regelmatige basis geëvalueerd en aangepast/gewijzigd indien nodig. Een mutatie naar 

een andere afdeling gebeurt sporadisch maar is mogelijk. Wijzigingen in het 

behandelplan of een mutatie gebeurt steeds in overleg met de patiënt en met de 

gepaste begeleiding. Afhankelijk van de situatie wordt de patiënt geïnformeerd door 

de mentor/ psycholoog of behandelende arts. 

Bij beslissing tot mutatie bij hoogrisicopatiënten is er een uitgebreid overleg tussen de 

hoofdverpleegkundige, de arts en de psychologe, bij laagrisicopatiënten tussen de 

hoofdverpleegkundigen van de 2 diensten. 

 

 Het therapieaanbod is zeer ruim. Per afdeling en doelgroep bestaat een therapieschema 

per week. Afhankelijk van de behandeldoelstellingen van de patiënt kan het 

weekprogramma aangevuld of gewijzigd worden. Er is ook ruimte voor individuele 

sessies. Het aanbod is bespreekbaar met de patiënt, houdt rekening met zijn 

capaciteiten en beoogt het verhogen van zijn levenskwaliteit. 

 
 Een psychologe is aangesteld als KOPP-verantwoordelijke. Er is geen gestructureerde 

KOPP-werking, men beperkt zich tot het geven van infofolders. 
 

 Artsen worden niet betrokken bij psycho-educatie initiatieven. Bepaalde modules 
worden gegeven binnen bepaalde disciplines. Na de therapie-uren worden AA- 

infosessies gegeven waar  patiënten van andere afdelingen mogen bij aansluiten. 

 

 Similes is werkzaam binnen het ziekenhuis. Momenteel worden er vier activiteiten per 

jaar georganiseerd: 1 algemene vergadering voor alle familieleden, medio het jaar een 

barbecue voor alle familieleden, 2x per jaar infosessies i.v.m. ziektebeelden. 

Similes wil de werking terug op gang trekken en gaat in overleg met het ziekenhuis, 

patiënten en familie op zoek naar activiteiten die de families terug kan aanspreken. 

 

 Op 2 afdelingen is er een verplicht geldbeheer m.n. de forensische afdeling en de 

afdeling verslavingszorg. Zakgeld wisselt van minimaal 25 €/ week voor minder 

bedeelde patiënten  tot max. 45 €/week voor meer vermogende patiënten. 
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Ontslag 

 

 Als voorbereiding op een ontslag wordt een vrijheidsbeleid gevoerd (o.a. voor 

forensische patiënten). Het is onderdeel van het ontslagplan. De patiënt krijgt hierdoor 

de kans deel te nemen aan initiatieven die bijdragen tot rehabilitatie en het zich terug 

integreren in de maatschappij. 

 

 Vóór het ontslag van de patiënt wordt een afspraak gemaakt voor een 1ste consult bij 

de behandelende arts, de verwijzer, of andere hulpverleners. Voor patiënten die niet 

meer terug kunnen naar hun omgeving wordt een gepaste oplossing gezocht. De 

opname in een rusthuis, PVT of  IBW behoort tot de mogelijkheden. 

Voor patiënten die terug kunnen naar hun eigen omgeving wordt een netwerk 

uitgebouwd met familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners. 

 

 Als nazorg biedt het ziekenhuis de mogelijkheid tot een poliklinische consult (aanbod 

wordt in de toekomst uitgebreid), dagbehandeling in het ziekenhuis, opvolging door 
de PZT,  mogelijkheid tot een aantal sessies bij een psychologe. 

 

 Er is wekelijks patiëntenoverleg binnen psychiatrische thuiszorg Mosaïek. De 

verschillende partners uit de zorg worden betrokken bij het ontslagbeleid, dit kan 

onder andere binnen het kader van het Therapeutisch Project. Voor de deelnemers van 

het therapeutisch Project is er een kleine vergoeding. 

 

 Bij ontslag krijgt de patiënt een voorlopige ontslagbrief mee of wordt deze 

overgemaakt aan de verwijzer samen met de medicatiefiche. Op de afdeling 

ouderenzorg is er reeds een goed gestructureerde ontslagbrief. De hoofdgeneesheer 

verwacht dat het medisch secretariaat een definitieve ontslagbrief verstuurt ten laatste 

één week na het ontslag van de patiënt. 

 

8.1.2 Sterke punten 

 

 Er is een project werkgroep “ Transculturele psychiatrie”. Referentiepersonen van 

verschillende afdelingen denken na over bv. het behandelplan voor andere culturen. 
Het ziekenhuis organiseert een studiedag hierover (25 febr. 2010). 

 

 In het ziekenhuis werd een “werkgroep arbeid” opgericht. In september 2008 ging het 

voortraject GTB ( gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst) van start in 

het OPZC en werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Patiënten die 

hiervoor in aanmerking komen lopen gedurende drie maanden een stage in het 

ziekenhuis. Bij een gunstige evaluatie kunnen zij aansluiten bij een opleiding van 3 

maand (GOB) in Maaseik om vervolgens stage te lopen in een bedrijf met goede 

vooruitzichten op een tewerkstelling. 

 
 Momenteel zijn vier medewerkers geschoold in ontslagmanagement. Een sociale 

assistente werd aangesproken om de methodiek te introduceren op alle afdelingen. 

 

 De verschillende behandelmodules beschikken elk over een basis weektherapieplan. 

Patiënten volgen een gemeenschappelijk en een individueel georiënteerd 

therapieprogramma, met enerzijds een vast therapiegedeelte van de behandelmodule 

en daarnaast bestaat de keuze uit een veelheid van therapievormen, het zogenaamde 
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‘shopping model’. Ook de verschillende gesprekken worden voor de komende week 

gepland en genoteerd op het weekoverzicht dat aan de patiënt overhandigd wordt. 

 

 Er is centraal een erg breed therapie-aanbod waaruit individueel gekozen kan worden 

door patiënten. Voorbeelden hiervan zijn het dagelijks sportaanbod, de hippotherapie, 

digitale fotografie, de cursus lichaamsverzorging, de muziektherapie, het programma 

wegwijzer wonen en de 5 werkateliers voor arbeidsrehabilitatie. 

 

 Er is een lijvige infomap (70 blz) voor patiënten met informatie over tal van aspecten 

van een opname. Hierin is er bv. gedetailleerde financiële informatie te vinden, een 

uitgebreide toelichting bij de patiëntenrechten, een voorstelling van het brede therapie- 

aanbod, de structuur en organisatie van OPZC Rekem, de vrijwilligerswerking en een 

initiatief van thuiszorg. 

 

 Op de meeste afdelingen worden patiëntenraden georganiseerd. D.m.v. een checklist 

wordt in de patiëntenraad de patiëntentevredenheid bevraagd. Knelpunten uit de 

patiëntenraad worden vervolgens met de verpleegkundigen besproken in het patiënt- 

staf-overleg. 

 
 Op verschillende afdelingen worden patiënten en hun familie betrokken bij hun 

behandelplan. 
 

8.1.3 Tekortkomingen 

 

 Uit de verslaggeving van het ziekenhuis (beheerscomités) is af te leiden dat het 

regelmatig gebeurt dat een afdelingsarts niet aansluit bij het multidisciplinair overleg 

of de bespreking van de behandelplannen van zijn patiënt. Dit overlegmoment gaat 

dan door zonder de arts, maar deze krijgt daarna een uitgebreide briefing. Deze situatie 

dient vermeden te worden omdat de arts de eindverantwoordelijke is in het traject dat 

de patiënt volgt. 

 

 Op de website van het ziekenhuis is heel veel informatie terug te vinden over de 

werking van het ziekenhuis. De toegankelijkheid van het ziekenhuis (contactname, 

intake, vast aanspreekpunt, info voor verwijzers,… ) komt hier echter niet aan bod. 

Over de toegankelijkheid is ook geen folder ter beschikking. 

 

 Het ziekenhuis beschikt reeds over een aantal procedures waarin onderdelen van het 
dienstverleningsproces aan bod komen. Om tot een goede kwaliteit van zorg te komen 

ontbreken nog belangrijke items: 

 

o o.a. in de opnameprocedure wordt  in de flowchart niet  aangegeven welk 

traject er gevolgd wordt indien een opname in het ziekenhuis wordt afgewezen, 

hoe lang de wachttijd is/kan/mag zijn vooraleer een opname kan doorgaan, het 

verloop van een melding tijdens de nacht, afspraken inzake de opname bij een 

volzette afdeling,…. 

 

o in het document “diagnosepad opnamepatiënten” wordt verduidelijkt welke de 

taken zijn van het kernteam en de andere teamleden, wat een MDO moet 

omvatten en de bespreking van de besluitvorming met de patiënt. 
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Ontbrekende elementen in dit document zijn o.a. de timing waarbinnen dit alle 

moet gebeuren, wie de coördinator is, de dossiervorming. 

 

 Er bestaat geen geïntegreerd uniform gestandaardiseerd patiëntendossier in het 

ziekenhuis, de samenstelling van het dossier verschilt tussen de verschillende 

zorglijnen. 

De informatie over patiënten is versnipperd over tal van documenten of mapjes. 

 

Op één van de ouderenafdelingen werkt men met een multidisciplinair 

patiëntendossier op papier. 

 

Binnen de zorglijnen neurosezorg en psychosezorg werd een elektronisch 

multidisciplinair dossier ontwikkeld. De artsen gebruiken er ook nog een papieren 

medisch dossier. 

 

De gegevens over medicatiebeleid worden op alle verpleegeenheden apart van het 

patiëntendossier bewaard, in een medicatiemap. 

Observatie – en zorggegevens over afzondering en eventuele fixatie worden 

neergeschreven in het afzonderingsregister en worden niet toegevoegd aan het 

patiëntendossier. 

 

 Er is geen geïntegreerde visie uitgewerkt omtrent het levenseinde, wat gezien de 

doelgroep van ouderen een belangrijk onderwerp is. Er zijn geen procedures over 

DNR, palliatief beleid en euthanasie uitgeschreven. Binnen het ethisch comité werd 

recent gestart met een werkgroep om het thema palliatieve sedatie uit te werken. 

 

8.1.4 Aanbevelingen 

 

 We bevelen aan om patiënten op alle afdelingen te betrekken bij het opstellen en de 

bespreking van het behandelplan. 

 

 Het ziekenhuis werkt rond ontslagmanagement. Hierbij is het werken en bijhouden 

van een interdisciplinair dossier van zeer groot belang. Op vandaag heeft elke 

discipline nog zijn eigen dossier en is er niet echt sprake van een interdisciplinair 

dossier. Het strekt tot aanbeveling het werken met een EPD binnen het ziekenhuis zo 

snel mogelijk te introduceren. 

 

 Advies om bij ontslag gebruik te maken van een “crisiskaart”: zowel voor de patiënt 

als voor zijn directe omgeving is het een handig hulpmiddel omdat in een crisiskaart 

gemaakte afspraken worden vastgelegd om een crisis te voorkomen en/of aan te 

pakken. 

 
 We bevelen aan om ook de gesprekken met de psychiater op te nemen in het wekelijks 

overzicht van het behandelplan voor de patiënt. 
 

 Advies om op alle afdelingen patiëntenraden te organiseren. 

 
 We bevelen aan specifieke infofolders te ontwikkelen voor patiënten en hun familie 

voor de verschillende doelgroepen en behandelmodules. 
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 We bevelen aan om familie systematischer te betrekken bij de verschillende 

behandelfasen van een opname. 

 
 Advies om een gestructureerde KOPP-werking op te starten op verschillende 

afdelingen van OPZC Rekem. 
 

 Advies om het beleid van bezoekregeling te herbekijken. Op de meeste afdelingen 
mag familie niet op de patiëntenkamers komen of in de leefzaal, terwijl dit op de 
verpleegeenheid POC binnen psychosezorg wel mogelijk wordt gemaakt. 

 
 Advies om ook tijdens het weekend voldoende aanbod te organiseren aan therapie, 

ontspannings- en vrije tijdsactiviteiten. 

 

 We bevelen aan om de huisregels en afspraken op de verschillende zorgeenheden 

(bezoekregeling, maaltijdkeuze en -bedeling, telefoonverkeer, dagindeling weekends, 
…) te toetsen aan de principes van patiëntgeoriënteerde zorg. 

 

 We bevelen aan om de inhoud en communicatiestijl van folders en documenten 

bestemd voor patiënten kritisch na te lezen (bv. ook door de externe begeleider 

patiëntenraden)  vanuit het oogpunt van bejegening van patiënten en patiëntenrechten. 

 

 

8.2 Intern Rampenplan 
 
8.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een intern rampenplan, een actieplan om het hoofd te 

bieden aan grote ongevallen binnen het ziekenhuis. Daarenboven heeft een 

psychiatrisch ziekenhuis de maatschappelijke plicht om de personen die erin aanwezig 

zijn te beschermen en de omgeving (zowel omwonenden als milieu) te vrijwaren van 

de gevolgen van een incident binnen de infrastructuur. 

 

 Het interne rampenplan is opgesplitst in een aantal verschillende ongevallenscenario’s: 

 

o Alarmplan A: Brand, explosie of instorting 

o Alarmplan B: Bommelding / verdachte zending 

o Alarmplan C: Technisch ongeval 

o Alarmplan D: Ernstig arbeidsongeval 

o Alarmplan E: Gaslek 

o Alarmplan F: Overval financiële diensten 

o Alarmplan G: Ongeval tijdens vervoer van patiënten 

o Alarmplan H: Hittegolf 
 

8.2.2 Tekortkomingen 

 

 In het rampenplan is de werking en samenstelling van het permanent comité niet 

beschreven. Nochtans is het dit permanent comité dat verantwoordelijk is voor het 

opstellen, de actualisatie en validatie van het plan. 
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 Binnen het rampenplan zijn geen specifieke actiekaarten opgenomen. Om de 

volledigheid van het rampenplan te garanderen zouden deze actiekaarten hiervan 

mogen deel uitmaken. 

8.2.3 Aanbeveling 

 

 Aanbeveling om in het deel Alarmplan A aandacht te besteden aan wie, wat & 

wanneer moet doen met patiënten die in de afzonderingskamer verblijven maar ook 

die patiënten die eventueel gefixeerd zijn. 

 

 

8.3 Apotheek & Medicatiedistributie 
 
8.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 De apotheek is gelegen in het nieuwe administratieve gebouw op de eerste verdieping. 

Daarnaast beschikt de apotheek op een afzonderlijke locatie nog over een berging voor 

medisch materiaal, hier is geen medicatie gestockeerd. 

 

 Het personeelsbestand voor de dienst apotheek bestaat uit 2 ziekenhuisapothekers (2 x 

0,80 VTE), één apotheekassistent (0,8 VTE) en een administratief bediende (0,2 

VTE). In de loop van het voorjaar 2010 zal de functie van administratief bediende 

opgetrokken worden naar 0,50 VTE. 

 

 De apotheek is dagelijks geopend van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30. 

 
 De apotheek staat eveneens in voor de bevoorrading van PVT Rado in Lanaken en 

Hotel MIN in Antwerpen. 
 

 Binnen het ziekenhuis werkt men nog niet met een elektronisch 
geneesmiddelenvoorschrift. Men zou de invoer hiervan willen koppelen aan de 

invoering van het elektronisch patiëntendossier. 

 

 Bij opname wordt er een medicatiefiche aangemaakt op basis van de gegevens die op 

dat moment beschikbaar zijn (ontslagbrief, verwijsbrief, …). Het is meestal de 

verpleegkundige die dit document aanmaakt en ter goedkeuring en ondertekening aan 

de behandelend geneesheer geeft. Deze medicatiefiche krijgt zo het karakter van een 

voorschrift en gaat vervolgens op vaste tijdstippen naar de apotheek. 

Binnen de apotheek neemt men deze fiche overnemen in een elektronisch systeem. De 

afprint doet dienst als medicatiedistributiefiche op afdelingsniveau. 

 

 Bij de tussentijdse levering (chronische afdelingen om de 14 dagen, dagcentrum om de 

28 dagen, psychose- & neurose-afdelingen om de 7 dagen, Hotel MIN om de 14 

dagen) wordt de verdeellijst in dubbel uitgedrukt, één blijft in de apotheek de andere 

gaat mee met de levering ter controle. 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een centrale noodkast op de psychosezorg. Op 

afdelingsniveau beschikt met over een zeer summiere voorraad van medicatie. 
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 Het is de nachtverpleegkundige die de medicatie klaarzet voor de komende 24 uren of 

de dagverpleegkundige indien er geen verpleegkundige aanwezig is tijdens de nacht. 

 
 Voor verdoving is er een afzonderlijk opvolgingsblad op het niveau van de individuele 

patiënt. Hierdoor kan men in één oogopslag zien of de voorraad klopt. 

 

8.3.2 Sterke punten 

 
 Jaarlijks doet de apotheker steekproeven op de afdeling naar de klaargezette medicatie 

en de vervaldata van de medicatie. 
 

 Het ziekenhuis beschikt over procedures omtrent het gebruik van zuurstof. Hoewel dit 

een banale handeling lijkt zijn er aan deze B1-handeling toch contra-indicaties, 

complicaties, … verbonden. 

 
 Het medicatieschema wordt in de apotheek elektronisch ingevoerd en per week 

uitgeprint per patiënt. 
 

 In de maand februari 2010 worden er infosessies voorzien voor verpleegkundigen en 

zorgkundigen omtrent het totale medicatiedistributiesysteem. Er zijn reeds enkele 

sessies geweest waarbij de deelname vrijblijvend was. Gezien de geringe opkomst en 

het belang van dit thema krijgt deze vorming een verplichtend karakter. 

 

8.3.3 Non-conformiteiten 

 

 De gebruikte medicatieschema’s worden in de apotheek gedurende één maand in 

bewaring genomen. Na deze maand worden deze documenten vernietigd. Nochtans 

maken deze integraal deel uit van het patiëntendossier en zijn dan ook onderworpen 

aan de reglementering van bewaring ter zake. 

 

 De apotheek beschikt niet over een officiële wachtdienst. In het verleden zijn er 

contacten geweest met een algemeen ziekenhuis in de regio, maar men is niet tot een 

samenwerking gekomen. Mogelijks biedt een ander psychiatrisch ziekenhuis in de 

regio wel een mogelijkheid. 

In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat men dit opnieuw zal bespreken met andere 

ziekenhuizen maar zegt er onmiddellijk bij dat dit niet eenvoudig realiseerbaar is, 

gezien de voorgaande gesprekken. 

Op de terugkomdag werd besloten dat het ziekenhuis een voorstel voor een 

alternatieve wachtdienst zal uitwerken en overmaken aan het Agentschap Zorg en 

Gezondheid. 

 

 Binnen het ziekenhuis beschikt men niet over een ziekenhuisbreed systeem voor 

controle van medicatie op vervaldata en identificatie. Enkel de uitgaande medicatie in 

de apotheek wordt systematisch gecontroleerd op vervaldata. Op afdelingsniveau is er 

enkel steekproefsgewijs een controle. Deze manier is niet sluitend. 

 

 Er gebeurt geen analyse van het geneesmiddelenverbruik (per klasse en per arts). 
Momenteel is er enkel één globaal cijfer over de kosten van medicatiegebruik op 

afdelingsniveau. 



Auditverslag Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (erkenningsnummer 909) 55 
 

 Binnen het ziekenhuis maakt men nog gebruik van een autoclaaf voor het steriliseren 

van kleine materialen. Deze autoclaaf bevindt zich in de Medisch Technische Dienst 

en wordt bediend door de verpleegkundige van de Medisch Technische Dienst of zijn 

vervanger. Hoewel de procedure een aantal verantwoordelijkheden bij de apotheker 

legt zijn deze niet verder opgenomen in de procedure en lijken deze in de realiteit van 

elke dag ook niet aan de orde te zijn. 

 

8.3.4 Tekortkomingen 

 

 De apotheek geeft in zijn totaliteit een wanordelijke indruk. Het stockeren van 
kartonnen dozen rechtstreeks op de grond is in het kader van hygiëne niet 

aangewezen. 

 

 Het gebruik van stoffen handdoeken bij het wassen van de handen is niet hygiënisch, 

het feit dat dit gebeurt binnen een afstand van 50 cm van de magistrale bereidingen is 

helemaal af te raden. 

 

 Indien patiënten bepaalde thuismedicatie in eigen beheer mogen houden en innemen 

dient er in het patiëntendossier een goedkeuring neergeschreven te zijn van de 

behandelend geneesheer. 

 
 Niet alle medicatie is na het klaar zetten nog verpakt in blister. Controle voor 

toediening is zo niet steeds mogelijk. 
Op de terugkomdag werd hierover extra toelichting gegeven door het Agentschap 

Inspectie. Het betrof hier medicatie die wel in blister beschikbaar is maar bij het 

klaarzetten reeds uit de blister werd gehaald. Het blijft evenwel belangrijk dat 

medicatie identificeerbaar is tot op het moment van de eigenlijke toediening. 

 

8.3.5 Aanbevelingen 

 

 Er is een voorstel waarbij de medicatie, die klaargezet wordt voor distributie naar de 

afdelingen, tijdelijk gestockeerd wordt in een afzonderlijk lokaal (niet verbonden met 

de apotheek) en vervolgens door logistieke medewerkers ’s avonds dient afgehaald te 

worden. Advies om deze werkwijze te herbekijken. Het onnodig uitbreiden van de 

verschillende stappen in de distributie kan extra risico’s inhouden. 

 

 Er dient gestreefd te worden naar zo weinig mogelijk medicatiefouten. 

Medicatiebedeling rechtstreeks aan de patiënt is een mogelijkheid om de kans op 

medicatiefouten te verkleinen doordat het vooraf klaarzetten van medicatie op deze 

wijze overbodig wordt en alle tussentijdse wijzigingen (in klaargezette medicatie) 

kunnen worden vermeden. In het kader van een globaal risicomanagement van de 

medicatiedistributie zijn unitdoseverpakkingen, een elektronisch voorschrift, gelinkt 

aan een elektronisch patiëntendossier en een sluitend controlesysteem tevens zeer 

belangrijke elementen. 

 

 Hoewel men binnen het ziekenhuis zegt te werken binnen het systeem van 

patiëntentoewijzing is de medicatiebedeling hier niet in opgenomen. Op het moment 

dat de mentor (of individuele begeleider) er is zou e dit een meerwaarde kunnen zijn in 

het kader van de vermindering van het risico op fouten en van patiënteneducatie. 
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 Advies om patiënten meer informatie te geven over hun medicatietherapie. Zo zou een 

overzicht van het medicatieschema voor patiënten hierin kunnen passen. Patiënten 

geven deze bekommernis om meer info over medicatie te kennen via de 

patiëntenraden. Dit past enerzijds binnen de doelstelling van psycho-educatie, en kan 

anderzijds ook bijdragen aan patiëntveiligheid. 

 

 Het investeren in een elektronisch medicatiedistributiesysteem zou een heel aantal 
huidige beperkingen gemakkelijker maken of zelfs oplossen (administratief werk, 

stockcontrole, vervaldagcontrole, statistiek, …). 

 

 

8.4 Werking van diensten 
 
8.4.1 Zorglijn Neurosezorg 

8.4.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 De zorglijn volwassenenzorg bestaat uit de zorglijnen neurosezorg, psychosezorg en 

verslaafdenzorg. De zorglijn neurosezorg is opgebouwd uit vijf modules: de modules 

opname, afhankelijkheid, depressie, Linehan, ondersteuning en groei en 

persoonlijkheidsstoornissen. 

 
 De zorglijn neurosezorg beschikt over 30 plaatsen voor hospitalisatie (25 A en 5 T) en 

20 (10 a en 10 t) plaatsen voor dagopnames. 
Neurosezorg bevindt zich in een nieuwbouwgedeelte C1. 

 

 Voor de zorglijn neurosezorg zijn 12,3 VTE verpleegkundigen aangesteld. Hiervan 

zijn 7,3 A1-verpleegkundigen en 5 VTE A2-verpleegkundigen. Daarnaast zijn er 3.4 
VTE zorgkundigen en een voltijds startbaner als logistieker ingeschakeld. 

Daarnaast zijn er 1,5 VTE ergotherapeuten, 0,5 VTE psychomotoor therapeut, 0,6 

maatschappelijk werker en 1.5 psycholoog, samen 4,1 VTE, verbonden aan deze 

zorglijn. 

 

8.4.1.2 Sterke punten 

 

 Neurosezorg beschikt over een eigen onthaalbrochure voor patiënten en een 
informatiebrochure voor familieleden. Dit naast de zeer uitgebreide algemene infomap 

voor patiënten van het ziekenhuis. 

 

 Alle patiëntenkamers van deze nieuwbouwafdeling zijn éénpersoonskamers met een 

eigen badkamer met douche (uitgezonderd twee éénpersoonskamers die een badkamer 

delen). De patiëntenkamers zijn huiselijk ingericht en voorzien van comfort (bv. eigen 

koelkast en douche). De afdeling beschikt over veel ruimte (een serre, een grote 

leefruimte, een ruime eetzaal) en is erg licht. 

 
 Op initiatief van de KOPP-verantwoordelijke werd op de afdeling neurosezorg een 

speelzaal voor kinderen ingericht. 
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8.4.1.3 Non-conformiteit 

 

 Het algemene rookbeleid in het ziekenhuis is conform de regelgeving en wordt 

meegedeeld in de infomap voor patiënten: er mag enkel buiten gerookt worden en op 

de gesloten afdelingen enkel in de voorziene rookruimten. In de afdelingsafspraken, 

zorglijn neurosezorg, wordt beschreven dat er tussen 21u en 7u ’s morgens gerookt 

mag worden in de leefruimte. Tijdens de audit werd de gemeenschappelijke leefruimte 

ook overdag door de patiënten gebruikt als rookzaal. Hier is geen aparte ruimte voor 

rokers voorzien met een afzuiginstallatie. 

 

8.4.1.4 Tekortkoming 

 

 Tijdens de nacht is er op de zorglijn neurosezorg één verpleegkundige aanwezig voor 

de permanentie. Door de verspreide ligging van de patiëntenkamers kan deze 

verpleegkundige onvoldoende het toezicht garanderen op alle patiënten. De 30 

patiëntenkamers zijn verdeeld over vier locaties. In één gedeelte van het gebouw zijn 

er 10 patiëntenkamers op de gelijkvloerse en 10 kamers op de eerste verdieping 

gelegen. Aan de andere zijde van het gebouw zijn er op beide verdiepingen elk 5 

patiëntenkamers. Het toezicht tijdens de nacht op de 5 kamers op de eerste verdieping 

gebeurt door een nachtverpleegkundige van een andere zorglijn. 

In haar reactie geeft het ziekenhuis aan dat dit niet anders mogelijk is vanuit de 

huidige infrastructuur. Belangrijk is dat deze opmerking meegenomen wordt in de 

besprekingen voor andere nieuwbouwprojecten of renovatie. 

 

8.4.1.5 Aanbevelingen 

 
 Advies om de KOPP-werking verder te gestructureerd uit te bouwen in het zorgaanbod 

van de afdeling. 
 

 In de onthaalbrochure voor patiënten staat dat ‘een patiënt tijdens het verblijf in het 

ziekenhuis zijn huisarts niet kan raadplegen’. Deze formulering lijkt ongelukkig 

gekozen. Er is inderdaad geen terugbetaling voorzien door de mutualiteit van 

huisbezoeken door een huisarts in het ziekenhuis, maar deze formulering kan door een 

patiënt ook geïnterpreteerd worden als een rem om zijn huisarts op de hoogte te 

houden van zijn verblijf. 

 
 

8.4.2 Afdeling Verslavingszorg 

8.4.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 De afdeling beschikt over 25 bedden waarvan er 11 toegewezen zijn aan een 
onthaalprogramma dat 6 weken duurt en 16 aan het langdurig programma van de 

psychiatrische Therapeutische Gemeenschap (TG) dat in principe 12 maanden duurt. 

 

 De afdeling functioneert in een eigen gebouw op de campus dat wat verouderd oogt, 

maar door de verantwoordelijken toch geschikt gevonden wordt voor de doelgroep. Er 

is wel een tekort aan individuele gesprekslokalen en het is opvallend dat er nog twee 

slaapzalen zijn van 9 plaatsen. Het is de bedoeling dat op termijn het huidige gebouw 

verdwijnt en dat de verslavingszorg verhuist naar het gebouw van de 
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gerontopsychiatrie. Een belangrijk punt daarbij is dat men in een afzonderlijk gebouw 

wil blijven functioneren om het principe van de drugvrije therapeutische gemeenschap 

te kunnen handhaven en bewaken. 

 

 De doelgroep zijn jongvolwassenen met drugsverslavingsprobleem in combinatie met 

een psychiatrische diagnose. In die “dubbeldiagnosegroep” komen in samenhang met 

een verslaving volgende psychiatrische ziektebeelden voor : ADHD, 

persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen. 

 

 Er is een beknopte onthaalbrochure beschikbaar voor de patiënten. Er is wel een 

uitgebreide werkingsbrochure beschikbaar waarin de praktische organisatie wordt 

beschreven en waarin gedetailleerde taakomschrijvingen voorkomen van de 

medewerkers. Het is opvallend dat de omschrijvingen van de drie leden van het 

beleidstrio veel minder zijn uitgewerkt dan de andere. 

 

 De afdeling is op de campus van het OPZC ontstaan als een orthodoxe “drugvrije 

therapeutische gemeenschap” waar vanuit een eerder orthopedagogisch model op een 

confronterende wijze werd gewerkt met een zo homogeen mogelijk groep van 

harddruggebruikers, en waarbij van dubbeldiagnose nog weinig sprake was. Uit de 

werkingsbrochure blijkt dat de afdeling tot op heden nog functioneert volgens de 

basisprincipes van een TG. Er is een duidelijke hiërarchische structuur voor de 

bewoners die tot doel heeft om hen terug te leren omgaan met structuur en met 

verantwoordelijkheid voor zichzelf en de anderen. Het groepsgebeuren en de 

zelfhulpgedachte staan centraal. Het programma wordt socio-emotioneel genoemd, en 

heeft de bedoeling om patiënten terug bij hun gevoelens te brengen, daarbij gebruik 

makend van het werken met waarheidsprincipes, meditatie en therapeutische 

technieken zoals bio-energetica. 

 

 De afdeling Klimop (deze naam wordt nu evenwel minder gebruikt) is lid van de 

Belgische Federatie van Therapeutische Gemeenschappen (BFTG) en hanteert de 

ontwikkelingen binnen deze groep ook als referentie. Dit betekent dat een TG anno 

2010 meer ondersteunend mag zijn dan confronterend, en dat er meer ruimte is voor: 

“individuele therapie, medische begeleiding door verslavingsartsen en psychiaters en 

familiebegeleiding”. Ook het begrip dubbele diagnose staat nu meer centraal, en een 

TG is ook één van de onderdelen van een zorgcircuit geworden. 

 

 De verantwoordelijken van de afdeling wijzen terecht op het feit dat er in de 

behandeling van deze doelgroep constant rekening moet gehouden worden met veel 

herval en dat het succes van een behandeling dikwijls maar kan worden afgemeten met 

kleine stappen. Als belangrijke indicator zien zij ook dat er een wachtlijst bestaat voor 

opname. 

 

8.4.2.2 Non-conformiteit 

 
 Het bestaan van slaapzalen voor 9 personen is uit oogpunt van hedendaagse vereisten 

inzake privacy en comfort niet meer aanvaardbaar, en is in strijd met de regelgeving. 

 
 

8.4.2.3 Tekortkomingen 
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 Het ontbreekt de afdeling aan een actueel beleidsplan waarin de bestaande werkwijze 

in een context van zelfevaluatie getoetst wordt aan de richtlijnen die voor de doelgroep 

relevant zijn, en waarin een toekomstvisie wordt uitgetekend. 

 
 De infrastructuur is verouderd en voorziet niet in voldoende aangepaste ruimtes voor 

individuele gesprekken. 

 
 Er is te weinig zichtbare aandacht voor individuele behandeling, naast het intensieve 

groepsgebeuren. 

 

8.4.2.4 Aanbevelingen 

 

 Naast de ontwikkelingen binnen de BFTG is het ook aangewezen om de werking van 

de afdeling te toetsen aan de GGZ-richtlijnen van het Trimbos instituut. Er is geen 

specifieke richtlijn voor de behandeling van harddruggebruik, maar er is wel een 

dubbele diagnose richtlijn. Hierin wordt voor verslavingszorg in principe eerder een 

intensieve ambulante behandeling aanbevolen dan een residentiële. Daarnaast wordt 

de behandeling binnen een therapeutische gemeenschap vooral aanbevolen voor de 

combinatie van verslaving met ernstige persoonlijkheidsstoornissen van het antisociale 

type. Verder wordt cognitieve gedragstherapie als eerste keuze vooropgesteld voor 

psychotherapeutische behandeling. Het principe van streven naar volledige abstinentie 

als behandeldoel (of werkmethode) wordt aanbevolen op voorwaarde dat daardoor de 

patiënt het contact met de hulpverlening niet verliest. 

 

 Het functioneren van een drugvrije therapeutische gemeenschap binnen de context van 

en psychiatrisch ziekenhuis is ongewoon. Het is dan ook noodzakelijk gebleken om de 

drempel wat te verlagen door een gedeelte van de capaciteit om te vormen naar een 

onthaalprogramma met een kortere duur. Rekening houdend met de aanbevelingen van 

Trimbos zou het misschien aangewezen zijn om nog wat verder te differentiëren naar 

intensiteit en programmaduur, voor zover dat binnen de bestaande capaciteit mogelijk 

is. Binnen een afdeling voor verslavingszorg van een psychiatrisch ziekenhuis zou er 

voldoende ruimte moeten zijn voor individuele behandeling op basis van terzake 

geldende aanbevelingen. Binnen de afdeling De Klimop is dat onvoldoende zichtbaar 

in de dossiers en in de individuele zorgplannen. Ook de beschikbare psychiatertijd is 

voor 25 patiënten eerder minimaal. 

 

 Er is een omvangrijke set van huisregels die bij overtreding kunnen leiden tot een 

sanctie of eventueel tot ontslag. Vanuit medisch-psychiatrisch perspectief kunnen er 

vragen gesteld worden bij het ontzeggen van zorg aan patiënten met een ernstige 

pathologie bij het overtreden van een huishoudelijke regel. 

 
 

8.4.3 Zorglijn Ouderenzorg 

8.4.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 De zorglijn ouderenzorg bestaat uit drie zorgeenheden: ouderenzorg 1, ouderenzorg 2 

en ouderenzorg 3, met samen 80 Tg-bedden en 3 td-plaatsen. Ouderenzorg 1 is een 

opname-afdeling voor oudere patiënten met functionele stoornissen en bestaat voor de 

helft uit een open gedeelte en voor de helft uit een gesloten gedeelte. Ouderenzorg 2 is 
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een gesloten opname-afdeling voor oudere patiënten met een organische stoornis. 

Ouderenzorg 3 is een gesloten afdeling voor oudere patiënten met een organische 

stoornis. 
 

 De zorgeenheid ouderenzorg 1 beschikt over 37 opgestelde bedden voor hospitalisatie 

en er zijn dagelijks maximum 9 patiënten voor dagopnames (35 Tg en 3td). De 

afdeling beschikt over 6 éénpersoonskamers, 3 in het gesloten gedeelte van de 

afdeling, 3 in het open gedeelte. De rest van de kamers zijn vierpersoonskamers. 

Ouderenzorg 2 beschikt over 22 bedden en ouderenzorg 3 over 23 bedden. 

Architectonisch zitten deze 2 afdelingen in één gebouw, dat aansluit aan het gebouw 

van ouderenzorg 1. 

 

 De zorgeenheden van ouderenzorg bevinden zich in één van de oudere paviljoenen 

achteraan op de campus. Tegen eind 2010 zal deze zorglijn haar intrek nemen in een 

snelbouw, voor een periode van ongeveer 10 jaar. Tegen het verstrijken van die 

periode zal er  een nieuwbouw voor de zorglijn ouderenzorg  gerealiseerd zijn. 
 

 De zorgeenheid ouderenzorg 1 beschikt over: 

 

o 6.35 vte A1-verpleegkundigen, 

o 6.4 vte A2-verpleegkundigen, 

o 4.75 vte zorgkundigen, 

o 1 vte verpleeg-assistent 

o 1 vte logistiek assistent. 
 

Van de 14 verpleegkundigen zijn er 10 psychiatrisch verpleegkundige en hebben er 

twee een specifieke opleiding ouderenzorg gevolgd. 

Een voltijds zorgkundige en een voltijds A2-verpleegkundige doen vaste 

nachtdiensten. 

 

De zorgeenheid ouderenzorg 2 beschikt over volgende personeelsbestaffing: 

In dagdienst: 

 

o 2,8 vte A1-verpleegkundigen ( incl. de hoofdverpleegkundige) 

o 3,4 vte A2-verpleegkundigen 

o 6,5 vte zorgkundigen 
o 1 vte logistieke assistente 

In nachtdienst: 

o 2 vte A2-verpleegkundigen 

o 0,5 vte A1-verpleegkundige 

o 1,5 vte zorgkundigen 
 

1,8 vte A2-verpleegkundigen hebben een opleiding psychiatrisch verpleegkundige. 

 

Voor de 3 zorgeenheden is 0,73 vte verpleegkundige uit het mobiele equipe aan de 

zorglijn toegewezen. 

 

Voor de drie zorgeenheden van de zorglijn ouderenzorg zijn er 7,8 vte 
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maatschappelijk werkers, paramedici en therapeuten toegewezen. 

Er worden vacatures uitgeschreven voor uitbreiding van de bestaffing met een halftijds 

maatschappelijk werker en een halftijds psycholoog bij voorkeur met 

systeemtherapeutische opleiding. 

 

 Voor de zorglijn ouderenzorg is de medische bestaffing als volgt: 

 

o Er is een halftijds (12u.) psychiater beschikbaar voor ouderenzorg 3, deze staat 

ook in voor de dagdagelijkse opvolging van patiënten van ouderenzorg 3. 

o Op ouderzorg 1 is er  4u. per week een psychiater. 
o Op ouderenzorg 2 is er een psychiater 7 u. per week beschikbaar. De psychiater 

komt 3x per week langs op de afdeling, volgt opname en ontslag van patiënten 
op, sluit aan bij het multidisciplinair overleg, ziet alle patiënten systematisch 
eenmaal per maand. 

 

Een extra consult kan indien de toestand van de patiënt dit vereist of op vraag van de 

patiënt/familie. 

 

De geneesheer-internist, voltijds verbonden aan het ziekenhuis, komt op regelmatige 

basis langs op de 3 afdelingen en volgt de somatische zorg op. Deze arts sluit niet aan 

bij het multidisciplinair overleg. 
 

Ouderenzorg 2: 

 De gemiddelde opnameduur op deze afdeling is ongeveer 2 maanden. Regelmatig 

gebeurt het dat de opname in het ziekenhuis vooraf gaat aan een opname in een 

rusthuis.  Een opname wordt door de mantelzorgers gezien als een ontlasting. 

Bij opname start een observatieweek en worden de eerste afspraken gemaakt m.b.t. het 

behandelplan. Een eerste formele indicatiestelling gebeurt tussen de 2de  en de 3de 

week, afhankelijk van het verloop van een aantal testonderzoeken. 
 

 Er zijn volgende overlegmomenten op de afdeling: 

 

o de briefing bij dienstoverdracht 
o maandelijkse teamvergadering: een wederzijds infomoment voor het 

multidisciplinair team met betrekking tot de werking/organisatie van afdeling 
of ziekenhuis. 

o elke woensdag (tussen 11u. en 12u.) patiëntenbespreking in aanwezigheid van 

het multidisciplinair team en de afdelingsarts. Tijdens dit overlegmoment 

worden nieuwe patiënten en patiënten met problemen besproken en worden 

behandelplannen overlopen/bijgestuurd indien nodig. 

 

8.4.3.2 Sterke punten 

 
 Op de afdeling ouderenzorg 3 worden ethische guidelines ontwikkeld in dagelijkse 

zorg (cfr. de Heracleitos methodiek, J. Libberecht Vlaamse verpleegunie). 
 

 De zorgeenheden ouderenzorg beschikken over erg veel ruimte. Naast een grote 

leefruimte, apart voor het open en voor het gesloten gedeelte, heeft men een rustige 

ruimte ingericht voor patiënten, is er een prikkelarme ruimte, een open en een gesloten 

tuin, en beschikt men over een zaal waar patiënten bezoek kunnen ontvangen. De 
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verpleegpost is in de dagzaal gelegen. 

 

 Binnen de zorglijn ouderenzorg is een projectgroep ontslag (= i.k.v. het therapeutisch 

project”) actief. Het ontslag wordt er voorbereid met een brede groep ( het netwerk 

van de patiënt) van zorgverleners intramuraal. Een SIT-overleg maakt hier deel van uit 

(ontslagmanagement). Indien patiënten worden opgenomen in een rusthuis is er de 

afspraak dat men beroep kan doen op medewerkers van het ziekenhuis voor 

ondersteuning in de begeleiding, sluiten medewerkers van het rusthuis aan bij het 

ontslagoverleg en kan bij een crisis of het niet slagen van de opname de patiënt terug 

komen naar het ziekenhuis. 

 

8.4.3.3 Non-conformiteiten 

 

 Tijdens de nacht zijn er in de zorglijn ouderenzorg twee personeelsleden aanwezig 

voor de permanentie van drie verpleegeenheden met samen een 80-tal patiënten. 

Sommige nachten zijn dit twee verpleegkundigen, andere nachten gaat het om een 

verpleegkundige en een zorgkundige. 

Men dient te voorzien in een nachtelijke permanentie van drie verpleegkundigen voor 

deze drie verpleegeenheden. 

 
 Op ouderenzorg 2 wordt de medicatie bewaard in de koelkast waarin zich etenswaren 

bevinden. 
 

8.4.3.4 Tekortkomingen 

 

 De vierpersoonskamers van de ouderenafdelingen voldoen niet aan de huidige 

verwachtingen inzake comfort en privacy. In de badkamers van deze patiëntenkamers 

zijn de twee wastafels gescheiden door een gordijn en zijn de toiletten gescheiden door 

een onvolledige tussenwand. 

 
 De gemeenschappelijke badkamer van het open gedeelte van ouderenzorg 1 doet 

tevens dienst als bergruimte, wat deze ruimte een erg ongezellige aanblik geeft. 
 

 De opvolgingsfiche m.b.t. fixatie vermeldt de startdatum van de genomen beslissing, 

de opsomming van de reden tot die beslissing, de toegepaste maatregelen en de 

handtekening van de arts. Er ontbreekt de bespreking in het team, de bespreking met 

de familie (bij dementerende patiënten) of de patiënt, de evaluatie van de genomen 

beslissing op regelmatige basis rekening houdend met de reacties van de patiënt op de 

genomen maatregelen, het verhoogd toezicht en de maatregelen die genomen worden 

ter preventie van lichamelijke letsels. 

 
 Bij controle van het patiëntendossier en uit gesprek blijkt dat er geen individueel 

behandelplan, multidisciplinair wordt opgesteld op ouderzorg 2. 
Het  behandelplan en patiëntendossier dient volgende gegevens te omvatten: 

 

o de belangrijkste anamnese gegevens/ situatieanalyse; 
o een probleemanalyse op volgende domeinen: psychopathologie, sociale 

vaardigheden, ADL-activiteiten, middelengebruik, gevaarselementen en 
factoren die de behandeling beïnvloeden, aanvullende informatie (zoals 
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huisvesting, financiële problemen, somatische elementen, life events, 

persoonlijke ontwikkeling en vroegere hulp); 

o huidige medicatie en diagnose; 

o zorgvraag van de patiënt; 

o de behandeling: 
 op basis van prioriteiten gekozen doelen ( in overleg met de 

patiënt indien mogelijk) 

 de middelen waarmee de doelen zullen worden bereikt 

 de duur van de planperiode 

 de resultaten die men op lange/korte tijd wil bereiken 

 wie de hoofdbehandelaar is en wie het plan uitvoert, wie werkt 

aan welk doel met welk middel en hoe frequent 

 hoe frequent en wanneer de psychiater, als 

eindverantwoordelijke, de voortgang volgt. 

 

 Het therapieaanbod op ouderenzorg is verwerkt in een standaard weekschema dat in 

elk patiëntendossier is opgenomen. Het schema is niet gepersonaliseerd. Er kan niet 

aangetoond worden aan welke activiteiten de patiënt deelneemt en welk alternatief er 

geboden wordt indien de patiënt niet kan/wil deelnemen aan bepaalde activiteiten. Er 

is ook geen evaluatieverslag over de deelname aan de activiteiten. De onderscheiden 

begeleidende disciplines geven momenteel een mondelinge toelichting tijdens het 

multidisciplinaire overleg. 

 

 De psychiatertijd (respectievelijk 4u en 7u) op de ouderenafdelingen 2 en 3 is weinig 

in verhouding tot het aantal patiënten, de doelgroep en het takenpakket. 

 

8.4.3.5 Aanbevelingen 

 

 Advies om het opnamebeleid van de zorglijn ouderenzorg verder uit te werken en de 

doelgroepen voor de verschillende verpleegeenheden en dagtherapie preciezer te 

definiëren. 

Zo werd tijdens de audit opgemerkt dat een patiënt reeds 1,5 jaar verblijft op de 

zorgeenheid ouderenzorg 1, de opname-afdeling voor functionele stoornissen. Hij 

krijgt er omwille van zijn mentale toestand quasi geen therapie-aanbod. 

Verder is het opnamebeleid voor dagpatiënten niet omschreven en zijn er veel meer 

patiënten ingeschreven voor dagtherapie dan er plaatsen zijn. 

Op basis van een preciezere omschrijving van doelgroepen kan men het therapeutisch 

aanbod per zorgeenheid beter afstemmen op deze verschillende doelgroepen. 

 

 Advies om familieleden meer te betrekken bij de zorg voor de patiënten. 

 

 Het werken met een uurrooster per maand, met eventueel de vermelding van 
aanwezigheid van de andere disciplines, zou een duidelijker zicht geven op de 

continuïteit van zorg en aanwezigheid op de afdeling. 
 

 Tijdens de weekends is er geen aanbod van activiteiten op de zorgeenheden. Veel 

patiënten kunnen niet rekenen op bezoek. Het aanreiken van een zinvolle dagvulling 

zou voor vele patiënten een alternatief zijn om verveling te voorkomen. 
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 Enkel op ouderenzorg 1 is een patiëntenraad actief. Op de andere ouderenafdelingen is 

er geen patiëntenraad. Advies om op zoek te gaan voor deze afdelingen hoe inspraak 

van de patiënten en/of hun familie mogelijk kan gemaakt worden. 
 

 De informatiebrochure voor de zorglijn ouderzorg geeft toelichting bij de doelgroep, 

de opnameprocedure en het zorgprogramma. Het is aangewezen deze brochure aan te 

vullen met info over de werking van de zorgeenheid m.n. dagindeling, het 

therapieaanbod, functie van het team, … . 

 

 We bevelen aan om de somatische zorg beter te structureren en te integreren in de 

organisatie van zorg op de ouderenafdelingen. Aanwezigheid van de somatische artsen 
bij de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen zou in deze optiek aan te bevelen zijn. 

 
 

8.4.4 Zorglijn Psychosezorg 

8.4.4.1 Algemene vaststellingen 

 

 De zorglijn volwassenenzorg bestaat uit de zorglijnen neurosezorg, psychosezorg en 

verslaafdenzorg. De zorglijn psychosezorg is opgebouwd uit 9 modules: de 

observatiemodule, de motivatie/observatie module, de crisismodule, de detoxmodule, 

de structurerende module, de psychotherapeutische module, de resocialisatie module, 

de rehabilitatie module en de PSG-module. 

 

 De afdeling psychosezorg opname en crisis (POC) is een opname- en behandeleenheid 

voor psychiatrische patiënten die een gesloten setting nodig hebben. De afdeling 

beschikt over een aangepaste accommodatie voor behandeling van personen in crisis. 

Op de afdeling POC wordt de zorg in 6 modules gestructureerd: een crisismodule, een 

detoxmodule,een observatiemodule psychose, een observatiemodule neurose, een 

observatiemodule middelen, een structurerende module en een behandelmodule 

neurose. 

 

 De eenheid POC beschikt over 20 bedden in éénpersoonskamers. De crisisafdeling 

beschikt over een extra beveiligde unit met twee hoogbeveiligde afzonderingskamers, 

twee medium beveiligde afzonderingskamers en twee separatiekamers, deze laatste 

worden ook als opnamekamers gebruikt tijdens de nacht. Er is een garage met 

rechtstreekse toegang tot de crisisunit voor een ziekenwagen. 

 

 Hoewel de afdeling POC volgens de huidige indeling van de zorgeenheden valt binnen 

de psychosezorglijn, betreft een belangrijk aandeel van de opnamen primair een niet- 

psychotisch probleem. 

In 2008 kwamen volgende problematieken voor: 38% psychose (waarvan ongeveer de 

helft met co-morbiditeit toxicomanie), 7% stemmingsstoornis, 32% met een primair 

verslavingsprobleem, 8% met een persoonlijkheidsproblematiek en 15% andere 

aandoeningen. 

Het grootste gedeelte van de gedwongen opnamen bij OPZC Rekem komen binnen op 

de zorgeenheid POC. In 2008 waren er 111 vrije opnamen en 83 gedwongen opnamen 

(43% van de totale aantal opnamen), in 2009 waren er 174 vrije opnamen en 125 

gedwongen opnamen ( 41%). Er vinden daarnaast per jaar een 40-tal interne mutaties 

van patiënten plaats naar de zorgeenheid wegens crisis. 
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De gemiddelde opnameduur van de ontslagen patiënten voor 2008 is 47 dagen. De 

mediaan is 11 dagen. 

 

 Tijdens de nacht zijn er op de verpleegeenheid POC twee verpleegkundigen aanwezig 

voor de permanentie. 

 

 In crisisomstandigheden kan via een noodknop een oproep gedaan worden tot 5 extra 
personeelsleden.De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijke voor de afdeling 
opname en crisis maar ook voor de afdeling resocialisatie. 

 

8.4.4.2 Sterke punten 

 

 De afdeling psychosezorg opname en crisis (POC) heeft in 2008 een uitgebreide 

evaluatie gemaakt van haar werking. Er werd een beleidsplan 2009 opgemaakt, waarin 

een missie en visie, een SWOT-analyse, jaardoelstellingen en meerjarendoelstellingen 

zijn beschreven, evenals indicatoren voor evaluatie. 

 
 POC heeft in 2009 een suïcidepreventie protocol, een protocol suïcidepoging en een 

protocol geslaagde suïcide uitgewerkt. 
 

 Er is de laatste jaren veel aandacht geweest voor een afzonderings-arm beleid op deze 

eenheid. Dit blijkt ook uit de registratiecijfers: hoewel het aantal opnames op POC de 

laatste twee jaar met ruim 30% steeg, is het aantal afzonderingen met een vijfde 

gedaald. 

 

 Patiënten worden sterk betrokken bij hun behandeling. De zorgplanbespreking wordt 

samen met de patiënt door de mentor voorbereid, alle patiënten (tenzij bij 

uitzondering) zijn aanwezig bij hun zorgplanbespreking en er is een nabespreking 

tussen patiënt en mentor over de zorgplanbespreking. Ook familie, verwijzers en 

nazorgpartners worden uitgenodigd op deze zorgplanbesprekingen. 

De verpleegkundige mentor is aanwezig bij de gesprekken van de patiënt met de 

psychiater. 

 
 Er is een wekelijkse patiënt-staf-meeting waar patiënten rechtsreeks contact hebben 

met staf. 
 

 POC beschikt over een uitgebreide onthaalbrochure voor patiënten. 

 

 Alle patiëntenkamers van deze nieuwbouwafdeling zijn éénpersoonskamers met een 

eigen badkamer met douche (uitgezonderd twee éénpersoonskamers die een 

rolstoeltoegankelijke badkamer delen). De patiëntenkamers zijn huiselijk ingericht en 

voorzien van comfort (bv. eigen koelkast en douche). De afdeling beschikt over veel 

ruimte (binnen- en buitentuin) en is erg licht. 

 

 Gezien het specifieke karakter van de populatie zal het bezoek van de patiënt, behalve 
de naaste familie, eerst een kennismakinggesprek hebben met de psycholoog. Dit is 

voor een aantal bezoekers, met minder goede bedoelingen, een serieuze drempel. 
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 Vanuit het kernteam wordt hard gewerkt aan het suïcideprotocol. De theoretische 

onderbouw en de nodige vorming zorgt er voor dat personeelsleden zich meer 

vertrouwd gaan voelen met het werken met suïcidale patiënten. 

 

8.4.4.3 Non-conformiteiten 

 

 De privacy in de afzonderingskamers is niet volledig gegarandeerd, vanaf de 
buitentuin heeft men doormiddel van de tuinstoelen een gemakkelijke inkijk in deze 

kamers. 

 

 Op de dag van het afdelingsbezoek tijdens de audit zijn er 25 patiënten opgenomen op 

POC en wordt de opname van een 26ste patiënt georganiseerd. Niet elke patiënt die 
opgenomen is beschikt over een patiëntenkamer en 6 patiënten verblijven in de 
crisisunit in afzonderings- of separatiekamers. 

In de opnameprocedure is het bovendien de regel dat een patiënt die ’s nachts wordt 

opgenomen steeds een nacht verblijft in een separatiekamer (met afgesloten deur). Om 

deze reden worden deze kamers ook opnamekamers genoemd. 

In de afdelingsbrochure worden o.a. de gehanteerde regels beschreven bij druggebruik 

of een positieve screening: er geldt dan steeds een afzondering van 24u als maatregel, 

ofwel op de kamer ofwel op de afzonderingskamer. 

Men dient de indicaties voor afzondering en separatie te herbekijken en strikter te 

definiëren, dwangmaatregelen als standaard bij een nachtelijke opname en als straf bij 

druggebruik zijn in strijd met de patiëntenrechten. 

 

 Het algemene rookbeleid in het ziekenhuis is conform de regelgeving en wordt 

meegedeeld in de infomap voor patiënten: er mag enkel buiten gerookt worden en op 

de gesloten afdelingen enkel in de voorziene rookruimten. In de afdelingsafspraken, 

zorglijn psychosezorg, wordt beschreven dat er tussen 21u en 7u ’s morgens gerookt 

mag worden in de leefruimte. Hier is geen aparte ruimte voor rokers voorzien met een 

afzuiginstallatie. 

 

8.4.4.4 Tekortkomingen 

 

 In de verpleegpost heerst een hectische werksfeer, het is er een komen en gaan van 

allerlei personeelsleden en gesprekken en werk worden voortdurend onderbroken door 

vragen van allerlei aard. Deze chaotische sfeer draagt mee bij tot een hoog 

stressniveau bij het personeel en houdt zo ook een risico in naar patiëntveiligheid. 

Vanuit de verpleegpost heeft men enkel toezicht op de binnentuin. De verblijfslokalen 

en het slaapblok zijn niet rechtstreeks te bekijken. 

Dit is het gevolg van de architectuur van het gebouw. Dit dient minimaal een 

aandachtspunt te zijn bij een ander nieuwbouwproject of renovatie. 

 

 In de crisisunit is er een probleem van geurhinder (rioolgeur). 

 

 Ondanks het feit dat men intensief werkt aan suïcidepreventie is de badkamer 

(gemeenschappelijk gebruik door afdeling en afzonderingsblok) nog uitgerust met een 

doucheslang. 

 
 In de infobrochure van de afdeling staat geen vermelding dat men op verschillende 

plaatsen binnen de afdeling aan camerabewaking doet. 
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 In de gecontroleerde patiëntendossiers werden meerdere verklaringen / attesten 

teruggevonden die normaal door de patiënt dienen getekend worden maar die niet 

ingevuld en/of getekend zijn. Het gaat hier bv. over: 

 

o Procedure betreft achtergelaten goederen (in te vullen bij opname) 

o Verklaring waardevolle  voorwerpen zelf bewaren 

o Medische sportkeuring (eveneens te tekenen door de arts-somatiek) 

8.4.4.5 Aanbevelingen 

 

 Advies om een KOPP-werking uit te bouwen in het zorgaanbod van deze afdeling. 

 

 We bevelen aan om op de afdeling POC opnieuw te starten met een patiëntenraad 

onder begeleiding van een externe coördinator. 

 

 Advies om de goede samenwerking van de ‘quatro’ (kernteam) trachten door te 

vertalen naar de werking van het basispersoneel. Het zal belangrijk zijn om het relatief 

jonge team te blijven ondersteunen en de hoge turnover om te buigen naar een 

retentiebeleid. De oorzaken voor deze personeelswissels zijn voornamelijk te zoeken 

in de hoge werklast en de grote onvoorspelbaarheid van de dagdagelijkse werking. Nu 

is het zaak om de in kaart gebrachte problemen trachten aan te pakken en maximaal te 

reduceren. 

 

8.4.5 Forensische Afdeling 

8.4.5.1 Algemene vaststellingen 

 

 De forensische eenheid richt zich sinds 1995 exclusief op een forensische populatie 

maar verschoof de populatie van low naar medium risk. Men werkt met een aantal 

modules. Multidisciplinair werd er hard gewerkt om per module te bepalen wat de 

specifieke doelgroep is, welke doelen men nastreeft op vlak van behandeling, 

resocialisatie en beveiliging, op welke manier men het therapeutisch klimaat gestalte 

kan geven en welke methodieken de verschillende disciplines kunnen hanteren om 

klimaat en doelen te realiseren. 

 

 Als missie heeft men het behandelen van de pathologie, verlagen van het recidiverisico 

/ delictpreventie (beveiliging) en het bevorderen van de maatschappelijke integratie: 

resocialisatie / rehabilitatie en dit onder de volgende basisprincipes: 

o Een klimaat van respect voor jezelf en de ander 

o No nonsense: afspraak is afspraak 

o Meer vrijheid kan men verdienen door meer verantwoordelijkheid 
 

 Men hanteert volgende inclusiecriteria: 

 

o Volwassenen, mannelijke geïnterneerden die door de Commissie tot 

Bescherming van de Maatschappij (CBM) in voorlopige vrijheid gesteld zijn 

voor opname in behandeling in een forensische ‘mid security’ instelling 
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o Met een psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis als voornaamste 

pathologie 

o Een minimale motivatie om een behandelcontract aan te gaan is aanwezig of 

kan ontstaan 

o Vermoedelijke behandelbaarheid 

o Minimale kennis van de Nederlandse taal 

o Passen in de behandelingssetting 
o Vermoedelijke resocialisatie/rehabilitatiemogelijkheden in het eigen forensisch 

circuit of het regulier psychiatrisch circuit 

 

en een aantal exclusiecriteria: 

 

o Massale ontkenning van de feiten 

o Primair seksuele delinquentie 

o Kernpsychopathie 

o Primaire drugsproblematiek 

o <18 jaar 

o Zwaar mentale handicap 
 

 Men maakt gebruik van volgende modules: 

 

o Intakemodule (in de strafinrichting) 

o Crisis en hervalzorg 

o Observatie 

o Intensieve behandeling I voor patiënten met een psychotische kwetsbaarheid 

o Intensieve behandeling II voor patiënten met een persoonlijkheidsproblematiek 

o Voortgezette behandeling 

o Woontraining 

o Daghospitalisatie 

o Outreaching: begeleiding doorgangshuis BW buiten de ziekenhuiscampus 

o Outreaching: psychiatrische thuiszorg (nog niet opgestart) 

o Nazorg: poliklinische begeleiding 
 

 De forensische eenheid is opgesplitst in 2 afdelingen: 

 

o De For 1 is beneden en omvat de crisis en observatie-unit. Deze afdeling heeft 

14 bedden, hiervan is 1 separeerkamer, en één afzonderingskamer. Op het 

gelijkvloers bevinden zich eveneens de 5 bedden woontraining. 

o De For 2 is op de eerste verdieping en omvat 2 behandelgroepen: 

 Groep 1 = patiënten met een psychotische kwetsbaarheid. Hier werkt 

men vooral in een hand-in-handbegeleiding. 

 Groep 2 = patiënten met psychotische kwetsbaarheid die onder controle 

zijn. Binnen deze groep is het vooral groepswerk en het 

groepsgebeuren belangrijk. 

 

 Bij opname zal de patiënt altijd eerst op For 1 verblijven en dit voor ongeveer een 8-tal 

weken. In deze periode wil men een zicht krijgen op de diagnostiek, de patiënt 

observeren en kijken hoe de patiënt om kan gaan met regels en afspraken maar ook 

met het groepsgebeuren. Dit is voor een aantal patiënten een moeilijke overgang 

aangezien ze na hun verblijf in de strafinrichting terecht komen in een omgeving 
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zonder veel materiële beveiliging: geen hoge muren, geen grachten, geen camera’s, 

…. 

Nadien komt de patiënt op For 2 en kan hier normaal gezien een 2-tal jaren verblijven. 

Dit is meestal één jaar onder intensieve behandeling en één jaar op de afdeling 

voortgezette behandeling waar men zeer gericht gaat werken. 

 

 Naast de algemene procedures die geldig zijn voor heel het ziekenhuis heeft men hier 

ook een aantal specifieke procedures uitgewerkt. Men beschikt over een procedure 

omtrent drugs- en alcohol, daarnaast heeft men een eigen rook- en GSM-beleid. 

 

 Daarnaast heeft men ook een eigen beleid omtrent vrijheden. Vrijheid voor 

verantwoordelijkheid is het uitgangsprincipe; de patiënt kan gefaseerd vrijheden 

verdienen naargelang hij zijn verantwoordelijkheid neemt naar afspraken toe en in de 

mate dat hij betrouwbaar is (t.o.v. zichzelf en naar het team). 

Heel wat afspraken die er gemaakt worden met de patiënt worden geindividualiseerd 

neergeschreven in de vorm van een contract en getekend door de patiënt. Zo zijn er: 

 

o Opnamevoorwaarden (reeds in de gevangenis) 

o Instapcontract (akkoord met behandeling op de afdeling / veiligheidsafspraken) 

o Uitstapcontract (voorwaarden voor een eerste niet begeleide uitstap) 

o Weekendcontract 
o Afsprakencontract brommer (gezien veel patiënten een bromfiets willen 

aankopen heeft men een standaardcontract opgemaakt omtrent verzekering, 
helm, verbod van middelen, niet op domein, …) 

o Individuele contracten bv. gebruik van de computer 
 

 Sinds september 2009 is er een tweede hoofdverpleegkundige aangesteld. Eén van de 

hoofdverpleegkundigen is verantwoordelijk voor al de praktisch-organisatorische 

aangelegenheden, de andere hoofdverpleegkundige staat in voor de zorginhoudelijke 

aspecten van beide afdelingen. 

 

 Het personeel is toegewezen aan één van de twee afdelingen en binnen For 2 ook nog 

eens aan een specifieke behandelingsgroep. Qua bezetting zijn er in de vroege en in de 

late shift steeds 4 personeelsleden aanwezig. Hiervan is er maximaal één niet- 

verpleegkundige. Tijdens de nachtdienst is er op elke afdeling één verpleegkundige 

aanwezig aangevuld met één zorgkundige overkoepelend voor beide afdelingen. 

 

 Na een turbulente periode tracht men momenteel via allerhande kanalen de 

multidisciplinaire werking en de visie van de afdeling te optimaliseren waarbij elke 

hulpverlener zijn plaats kan vinden binnen het plaatje zonder dat men de eigenheid 

van zijn professie moet opgeven. 

 

 Door een hoog aantal zwangerschappen en het niet onmiddellijk kunnen werven van 

verpleegkundigen heeft men bekeken of men geen wervingspool kan aanleggen van 

niet-verpleegkundigen. Dit is niet ingevoerd maar heeft wel tot gevolg gehad dat er 

twee opvoedkundigen in dienst gekomen zijn. Deze personen hebben een andere 

invalshoek en dit is zeker verrijkend. 

 
 Hoewel er maar 2 plaatsen erkend zijn voor daghospitalisatie binnen de forensische 

afdeling heeft men dagelijks een 8 tot 10 patiënten in dagbehandeling. 
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8.4.5.2 Sterke punten 

 

 Voor elke module zijn volgende items duidelijk uitgeschreven: 

 

o Duur van verblijf binnen de module 

o Doelgroep 

o Doelstellingen 
 Behandeling 

 Resocialisatie / rehabilitatie 

 Beveiliging 

o Klimaat 

o Methodieken 
 Behandeling 
 Resocialisatie 

 Veiligheid 

 

Daarnaast is ook voor elke hulpverlener (psychiater, verpleegkundigen, criminoloog, 

maatschappelijk assistent, vaktherapeuten & psychologen), uitgeschreven wat van 

hem of haar verwacht wordt. 

 

 Het intakegesprek wordt gevoerd door een delegatie van de afdeling 

(hoofdgeneesheer, psycholoog, sociale dienst & de criminoloog) reeds in de 

gevangenisinstelling. 

 

 Men creëert de mogelijkheid om patiënten gedurende een periode van 3 maanden op 

proef te laten komen binnen de afdeling. Dit is dan een uitgebreide observatieperiode, 

op deze manier kan men achterhalen of de patiënt voldoende past in deze specifieke 

setting. 

 

8.4.5.3 Non-conformiteiten 

 

 Het patiëntendossier is fysiek opgesplitst over de twee afdelingen. Op For 1 heeft men 

alleen het verpleegkundig dossier van de patiënt. Het medisch dossier ligt boven op de 
For 2. 

 

 Het register voor de registratie van het gebruik van de afzonderingskamer dient een 

ingebonden boek te zijn waarbij de pagina’s genummerd zijn, terwijl het nu een 

losbladig register is. 

 
 Het gebruik van de separatiekamer is niet altijd even duidelijk. Op het moment van de 

audit was deze kamer in gebruik als een reguliere patiëntenkamer. 
In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat het bepaalde patiënten (gedwongen 

opname) niet mag weigeren als overheidsinstelling. Dit klopt maar dit blijft haaks 

staan op het feit dat men een separatiekamer gebruikt als reguliere patiëntenkamer. 

Indien men systematisch en structureel vaststelt dat er een groot tekort is aan bedden 

dient men dit op een andere manier op te lossen. 
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8.4.5.4 Aanbeveling 

 

 Op For 2 staat er midden in de living / eetkamer een glazen rokerslokaal. Hoewel hier 

een goede afzuiging voorzien is kan men zich toch vragen stellen bij deze opstelling. 

 

 Bij een eventuele aanpassing van de afzonderingskamers of bij een nieuwbouw dient 

men de architectuur van deze kamers te herbekijken. De kamer op zich is redelijk 

klein en ook het sas is maar net de breedte van de toegangsdeur. Het toilet staat bijna 

aansluitend aan het bed. Er is enkel voorzien in een lavabo binnen de 

afzonderingsruimte. Een douche binnen deze setting zou mogelijks veiligheidsrisico’s 

kunnen verkleinen. 
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9 Module Resultaten 

 
9.1 Resultaten bij klanten 

 
9.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Voor de bevraging van de gebruikerstevredenheid maakt het OPZC geen gebruik van 

exit-enquêtes , maar een externe begeleider neemt tevredenheidsmetingen af bij de 

patiëntenraden op de verschillende afdelingen. De lijst met vragen die daarbij 

gehanteerd wordt is evenwichtig samengesteld, maar de resultaten worden niet 

gedocumenteerd. De frequentie van bevraging varieert per afdeling, en is nog niet 

ingevoerd op de gesloten afdeling en in de ouderenzorg. 

 
 De werkgroep vrije tijd bestaat enerzijds uit personeelsleden, anderzijds is ze 

samengesteld uit patiënten. 
 

9.1.2 Sterke punten 

 

 Binnen OPZC Rekem loopt een belangrijk project onder de naam “naar een helende 

relatie patiënt - verpleegkundige” dat in 2007 is gestart en voor alle verpleegkundigen 

met een langdurig contract de experiëntiële principes van Greenberg wil aanreiken. 

Recent werd deze opleiding ook opengesteld voor andere disciplines. 

 

 Op de meeste afdelingen worden patiëntenraden georganiseerd. D.m.v. een checklist 

wordt in de patiëntenraad de patiëntentevredenheid bevraagd. Knelpunten uit de 

patiëntenraad worden vervolgens met de verpleegkundigen besproken in het patiënt- 

staf-overleg. 

 
 Op sommige afdelingen, bv. psychosezorg, zijn patiënten steeds aanwezig op de 

zorgplanbesprekingen. 

 
 In de infomap voor patiënten wordt zeer uitgebreide informatie gegeven over alle 

financiële aspecten van een opname en van de aangeboden vrijblijvende diensten. 

 
 Op woensdag, zaterdag en zondag (buiten de therapie-uren) kunnen patiënten gratis 

een fiets van het ziekenhuis huren. 
 

 Een aantal afdelingen hebben een huisdier (ouderenzorg, forensische en 

verslaafdenzorg). 

 

9.1.3 Aanbeveling 

 

 Advies om op alle afdelingen patiëntenraden te organiseren. 
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9.2 Resultaten bij medewerkers 
 
9.2.1 Algemene vaststelling 

 

 Voor de bevraging van de medewerkerstevredenheid hanteert het OPZC enerzijds de 

instrumenten die door de Vlaamse overheid zijn aangereikt. Anderzijds gebruikt men 

een bevraging in samenwerking met het Centrum voor Ziekenhuis- en 

Verplegingswetenschappen, deze wordt herhaald in 2011. De resultaten van de 

bevragingen zijn goed gedocumenteerd. 

Daarnaast werd door de leidend ambtenaar tijdens een gesprek op elke afdeling 

gepeild naar knelpunten, deze werden opgelijst en worden op directiecomité 

opgevolgd. 

 

9.2.2 Sterke punten 

 

 Binnen OPZC Rekem loopt een belangrijk project onder de naam “naar een helende 

relatie patiënt - verpleegkundige” dat in 2007 is gestart en voor alle verpleegkundigen 

met een langdurig contract de experiëntiële principes van Greenberg wil aanreiken. 

Recent werd deze opleiding ook opengesteld voor andere disciplines. 

 
 Er wordt binnen het euregionale project Chronos een tweejarige intensieve 

(internationale) opleiding tot levensbegeleider georganiseerd. 
 

 In 2009 werd een veiligheidscultuurmeting georganiseerd bij het personeel in het 
kader van het FOD-project patiëntveiligheid. Deze bevraging kende een respons van 

76%. 

 

 Er is een opvangteam samengesteld uit 7 personeelsleden, dat steun verleent aan 
personeelsleden na een incident. Bij deze opvang wordt een gestructureerd traject 

gevolgd (standaard 3 gesprekken, eventueel uit te breiden naargelang de nood). 

 

 

9.3 Resultaten in de samenleving 
 
9.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het OPZC Rekem is partner in de ondersteuningsequipe Psychiatrische zorg in de 

thuissituatie –Oost Limburg, MOSAïek genaamd. Het is een samenwerkingsinitiatief 

tussen diensten en organisaties binnen de psychiatrische zorg en de reguliere 

thuiszorg. 

De samenwerking vindt plaats tussen partners uit de eerste, tweede en derde lijn 

binnen de gezondheidszorg. 

 
 Het OPZC Rekem participeert in de activiteitencentra Locomotief te Lanaken, het AC 

’t Lokaal in Antwerpen, Actief te Genk en het AC Maaseik-Kinrooi. 
Het ziekenhuis participeert in de vzw Menos (realisatie psycho-geriatrische 

zorgcircuit). 
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 De administrateur-generaal van het OPZC en leden van de Raad van Bestuur 

participeren aan de Raad van Bestuur van het KPC Genk. Om dit initiatief te kunnen 

oprichten deed het OPZC Rekem afstand van een aantal bedden. 

Voor de somatische zorg is er samenwerking met het ZOL. 

Verder is er samenwerking met het ziekenhuis Maas en Kempen, met het rusthuis 

Kempke en de vzw ’t Veer (beschut wonen). 

 

 Er is actieve participatie in het overlegplatform onderwijsvoorzieningen, het 

ziekenhuis is stageplaats, participeert aan de mentorenopleiding, organiseert 

inleefdagen en bezoeken aan het centrum, neemt deel aan het project promotie van het 

verpleegkundig beroep. 

 

 Het ziekenhuis participeert aan beurzen en ontvangt bezoekers o.a.: 

o op de dag van de geestelijke gezondheidszorg van het NVKVV congres is het 

hoofd nursing dagvoorzitter, 

o twee medewerkers geven op dit congres workshops over “Helende Relatie: 

geïntegreerde coaching voor verpleegkundigen. 

o de verslavingszorg is vertegenwoordigd op de dienstenbeurs hulpverlening 

verslaafden in de KHLim. en nam deel aan de re-integratiebeurs in Gent. 

o het ziekenhuis ontving een delegatie Amerikaanse studenten n.a.v. een 

kennismakingsbezoek aan de zorgsector in België en Nederland. 

 

 De “Vriendendienst Rekem” is de vrijwilligerswerking van het OPZC Rekem. Er is 

een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking waarvan de coördinatie gebeurt door een 

coördinatieteam: er zijn 30 taakvrijwilligers en 28 bezoekvrijwilligers. Vier maal per 

jaar wordt een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Jaarlijks wordt ‘Rock Rekem’ 

georganiseerd. 

 

 Sinds 1977 is Similes actief binnen het OPZC Rekem. Met deze zelfhulpgroep voor 

familieleden of vrienden van psychiatrische patiënten en mentaal gehandicapten en 

Uylenspiegel (patiëntenorganisatie) werd een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten. Voor de werking werden middelen bekomen vanuit de Koning 

Boudewijnstichting. 

 

 In de krant Het Belang Van Limburg, verscheen er in oktober 2009 gedurende 4 

opeenvolgende dagen een artikelreeks over het OPZC Rekem en het OPVT. Hierdoor 

kreeg het brede publiek de mogelijkheid kennis te maken met de werking van het 

ziekenhuis. Op de werelddag Geestelijke Gezondheidszorg was er een uitzending op 

Radio 2 vanuit het ziekenhuis. 

 

 De sporthal wordt gebruikt door diverse sportclubs uit de regio. Er worden 

sportevenementen georganiseerd bv. voor de jaarlijkse cross, voor het jaarlijks 

wandelevenement. Vanuit de dienst vrije tijd worden activiteiten georganiseerd zoals 

een vernissage, tentoonstellingen, muziekevenementen. 

Bewoners en hun familie en de buurt worden bereikt bij de organisatie van de 

barbecue Rado Lanaken, enz. 

Het ziekenhuis organiseert een opendeurdag in het kader van Vlaanderendag. 

 
 Om haar samenwerking te behouden of kracht bij te zetten neemt het ziekenhuis 

volgende initiatieven: 
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o In 2010 wordt voor de eerste maal een externe nieuwjaarsreceptie 

georganiseerd waarop alle huisartsen uit de regio worden uitgenodigd. 

o Eenmaal per jaar wordt het parket van Tongeren en de regionale politie 

uitgenodigd voor overleg. 

o Voor de huisartsenvereniging van Lanaken en de rusthuizen werden 2 

infosessies georganiseerd. Rusthuizen die psychiatrische patiënten opnemen 

kunnen rekenen op een deskundige ondersteuning vanuit het ziekenhuis. 

 

 OPZC Rekem is de tweede grootste werkgever in de regio. 

 

 Alle nieuwbouw is opgetrokken in het concept van duurzaam bouwen. Een aantal 

toepassingen zijn: 

 

o Bouwmaterialen gekozen in functie van hun milieueffect tijdens hun hele 

levenscyclus 

o Men maakt gebruik van energiebesparingsprinicipes, zoals natuurlijke 

ventilatie en nachtkoeling 

o Verwarmingssysteem bestaat uit een combinatie van zonnepanelen en een 

techniek op lage temperaturen. 

o Gebouwen beschikken over groendaken. Dit zorgt voor afzondering en 

recuperatie van regenwater dat hergebruikt kan worden in de toiletten. 

 

9.3.2 Sterke punten 

 

 Binnen het ziekenhuis is reeds een aantal jaren een werkgroep “Tranculturele 

psychiatrie” actief.  Eind februari wordt een studiedag georganiseerd  voor alle zorg- 

en hulpverleners uit de (geestelijke) gezondheidszorg, die rechtstreeks of 

onrechtstreeks contacten hebben met allochtonen. Deze studiedag wordt georganiseerd 

in samenwerking met PRIC ( Provinciale Integratiecentrum). 

 
 In 2008 waren 29 startbaners tewerkgesteld in OPZC Rekem. Laaggeschoolde 

jongeren kunnen op deze manier een jaar werkervaring opdoen. 

 

9.4 Resultaten sleutelactiviteiten 
 
9.4.1 Algemene vaststelling 

 

 De voorbije tien jaar is het aantal opnames en ontslagen ongeveer verdrievoudigd (270 

opnames en 294 ontslagen in 2000 t.o.v. 640 opnames en 617 ontslagen in 2008).  

65% van de patiënten zijn mannen, ongeveer de helft (48%) van de patiënten is tussen 

25 en 44 jaar. 

 

9.4.2 Sterke punten 

 

 Er is per afdeling een maandelijkse meting van de indicatoren: bezettingscijfers, 

vorming, ziektedagen, registratiegegevens FONA en SOAS, MPG, decubituscijfers, 

opname vrij, opname gedwongen, opname dagverpleging, aantal afzonderingen, 

ontslag met advies, ontslag tegen advies, overlijden, overbrenging naar crisisunit, 
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overbrenging van crisisunit naar de afdeling, mutatie vanuit een andere zorgeenheid en 

mutatie naar een andere zorgeenheid. Deze indicatoren worden via een BSC (balanced 

score crad) teruggekoppeld naar de afdelingen tijdens de vergaderingen van het 

beheerscomité. 

Binnen de verpleegeenheid POC worden deze indicatoren gekoppeld aan de 

doelstellingen van het beleidsplan. Hieruit kon men bv. afleiden dat de initiatieven 

m.b.t. een afzonderings-arm beleid vruchten afwerpen. 

 

 In september 2009 werd binnen OPZC Rekem het Kenniscentrum Forensische 

Psychiatrie opgericht (KEfor). De doelstelling is om binnen OPZC Rekem 

wetenschappelijke kennis te verzamelen over nieuwe methodieken, risico-taxatie, 

behandeling en follow-up. Er werden een junior en een senior wetenschappelijk 

onderzoeker aangesteld. Onderzoeksprojecten over mentale handicap en seksuele 

delinquenten werden opgestart, en men is begonnen met de verwerking van de 

registratiegegevens van de projecten i.v.m. medium risk afdelingen. 

 

9.4.3 Tekortkoming 

 

 Bij ontslag van een patiënt wordt aan de patiënt een voorlopige ontslagbrief 

meegegeven waarin verpleegkundige aspecten, informatie van de therapeuten en het 

medicatieschema als informatie wordt mee gegeven. Deze voorlopige ontslagbrief 

bevat geen gegevens uit het medisch dossier. 

Een medische ontslagbrief wordt na het ontslag via het medisch secretariaat verstuurd. 

Volgens het kwaliteitshandboek dient deze ontslagbrief binnen de twee dagen na 

ontslag verstuurd te worden, de psychiaters hanteren een streefdoel van binnen de 

week en op sommige afdelingen werd gesignaleerd dat het in praktijk neerkomt op het 

versturen van de ontslagbrief twee weken na het ontslag van een patiënt. 

 

9.4.4 Aanbeveling 

 

 Advies om verder per zorglijn en zorgeenheid op zoek te gaan naar klinische 

performantie-indicatoren die voldoende betekenis hebben met het oog op een betere 

zorg voor de patiënten 
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10 Bespreking 

 
Sinds 1 januari 2007 is OPZC Rekem een Extern Verzelfstandigd Agentschap binnen het 

beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

 

De strakke regelgeving en de aansturing als een agentschap binnen de Vlaamse overheid, 

blijkt op tal van niveaus en voor verschillende aspecten een belemmerende werking te 

hebben op een dynamische managementvoering binnen de instelling. Voorbeelden hiervan 

zijn de beheersovereenkomst die intern onvoldoende draagvlak vond, de achterstand inzake 

kwaliteitsbeleid, de verschillende personeelsstatuten met ongelijke verloning, de problemen 

voor aanstelling van hoofdverpleegkundigen, … 

 

Met de aanstelling van nieuwe directieleden kwam er een nieuwe leiderschapsstijl met grotere 

transparantie in de beleidsvoering van OPZC Rekem en meer aandacht voor goede 

communicatie met de werkvloer. 

Het voorbije jaar werd gewerkt aan het verhogen van de betrokkenheid van het personeel bij 

het ziekenhuisbeleid via het organiseren van werkgroepen, infosessies en workshops. 

In 2008-2009 werd een vernieuwd zorgmodel uitgewerkt ter optimalisering van de structuren 

binnen OPZC. Dit reorganisatietraject rond zorgvernieuwing kreeg de naam WAZO-project 

(WAanzinnig ZOrgzaam). De krachtlijnen van de nieuwe organisatievorm werden na breed 

overleg vastgelegd en eind 2009 voorgesteld aan de diverse personeelsgroepen. 
 

Eind 2009 - begin 2010 maakt men binnen OPZC Rekem een zelfevaluatie Kwadrant 

“Kompas +” op. Eén van de belangrijkste eerste vaststellingen is dat de gestructureerde 

uitbouw van een globaal kwaliteitsbeleid vertrekkende van de missie, visie, strategische en 

operationele doelstellingen kan worden geoptimaliseerd. Begin 2010 worden verschillende 

workshops georganiseerd met alle personeelsleden met het oog op het formuleren van een 

instellingsbrede toekomststrategie, het uitwerken van de nieuwe zorgorganisatie en de 

voorbereiding van de beheersovereenkomst 2011-2015. 
 

Ondertussen tracht men ook de achterstand inzake kwaliteitsbeleid in te lopen, zijn heel wat 

projecten aan de gang en werden tal van verbeterprojecten opgestart. Voorbeelden hiervan 

zijn het uitwerken van een opnameprocedure, het uitwerken van een afzonderingsprotocol en 

het ontwikkelen van een suïcidepreventiebeleid. 

In de toekomst zal de focus meer gelegd moeten worden op kwaliteit van zorg, met toetsing 

aan richtlijnen, outcome-meting en het gebruik van een gestructureerd multidisciplinair 

patiëntendossier en behandelplan 
 

Tot nog toe was de betrokkenheid van de psychiaters bij het beleidsniveau van het ziekenhuis 

onvoldoende, dit rust nu volledig op de schouders van de hoofdgeneesheer. De nieuwe 

zorgorganisatie WAZO zou o.a. aan dit knelpunt moeten kunnen verhelpen. 
 

In de toekomst staan verder belangrijke infrastructuurwerken op stapel voor OPZC Rekem. 

Op dit moment staan de nieuwbouwafdelingen, zoals neurosezorg en psychosezorg, in schril 

contrast qua comfort en privacy voor patiënten met de verouderde afdelingen, zoals 

verslaafdenzorg en ouderenzorg. 
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Waar OPZC Rekem nu vooral inzet op samenwerking in zorgcircuits in de regio, zal er in de 

toekomst misschien wat meer aandacht nodig zijn voor de afstemming, het overleg en de 

uitwisseling van expertise met andere psychiatrische ziekenhuizen. 

 

Op dit moment scoort OPZC Rekem zeer sterk op de aspecten patiëntenparticipatie, zorg voor 

de zorgende en de aandacht die men besteedt aan de brede beeldvorming in de samenleving. 


