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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 02 maart 2010 Audit 

Donderdag 04 maart 2010 Audit 

Dinsdag 09 maart 2010 Audit 

Dinsdag 04 mei 2010 Terugkomdag 

 

Opmerkingen gemaakt op de terugkomdag worden aangevuld in het definitief auditverslag in 

cursieve vorm. 

 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 

XXXX Hoofdauditor, psychiater 

XXXX Auditor, verpleegkundige 

XXXX Auditor, psychologe 

XXXX Coördinerend auditor, verpleegkundige 

 

 
1.5 Auditplan 

 
Dinsdag 2 maart 2010 

 

 XXXX XXXX XXXX XXXX 

9u00 – 10u00 Inleiding – Voorstelling IVA Inspectie & Directie / Staf 

10u00 – 12u30 Algemeen beleid 

en strategisch 

beleid 

Afdelingsbezoek Verpleegkundig 

Beleid 

12u30 – 13u45 Middagmaal 

13u45 – 14u00 Overlegmoment Auditoren 

14u00 – 14u30 Medische Raad  

Kwaliteitsbeleid 
 

Afdelingsbezoek 

14u30 – 16u00 Medisch Beleid 
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Donderdag 4 maart 2010 
 

 

 XXXX XXXX 

9u30 – 10u45 Ethisch Comité Medicatiedistributie 

10u45 – 12u00 Zorgprocessen Ombudsfunctie 

12u00 – 13u00 Comité Ziekenhuishygiëne 

13u00 – 14u00 Middagmaal 

 

Dinsdag 9 maart 2010 
 

 

 XXXX XXXX 

9u30 – 10u30 Sociaal en herstelgerichte zorg / 

Zorg naar de familie 

Suïcide-, afzonderings- en 

agressiepreventiebeleid 

10u30 – 13u00 Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek 

13u00 – 14u00 Middagmaal 

14u00 – 15u00 Demo Elektronisch Patiëntendossier 

 

 

 

1.6 Identificatie van de instelling 

1.6.1 Contactgegevens 
 

Naam: Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods 

Adres : Reymeersstraat 13A 

Gemeente: 9340 Lede 

Telefoon : 053/802111 

Fax: 053/806607 

E-mail: pc.zoetenoodgods@fracarita.org 

Website : www.pclede.be 

Inrichtende macht: Provincialaat der Broeders van Liefde 

Voorzitter Raad van beheer : XXXX 

mailto:pc.zoetenoodgods@fracarita.org
http://www.pclede.be/
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1.6.2 Organogram 
 

Algemeen directeur: XXXX 

Medisch directeur: XXXX 

Verpleegkundig directeur: XXXX 

Adjunct-Hoofd Verpleegkundig Directeur: XXXX 

Administratief directeur: XXXX 

Voorzitter medische raad: XXXX 

 
 

1.6.3 Geneesheer – diensthoofd per dienst: 
 

A: XXXX 

T XXXX 

Sp-psychogeriatrie: 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 Provincialaat der Broeders Van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent werd onder 

het erkenningsnummer 988 een verlenging van erkenning verleend in Psychiatrisch 

Ziekenhuis Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13A, 9340 Lede voor 191 

bedden/plaatsen, zijnde: 

 

o 60 A-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 01 januari 2005 tot en met 30 

juni 2010. 

o 4 a-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 01 januari 2005 tot en met 30 juni 2010. 

o 1 a-bed (nachthospitalisatie) vanaf 01 januari 2005 tot en met 30 juni 2010. 
o 69 T-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 01 januari 2005 tot en met 30 

juni 2010. 

o 34 t-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 01 januari 2005 tot en met 30 juni 2010. 

o 1 t-bed (nachthospitalisatie) vanaf 01 januari 2005 tot en met 30 juni 2010. 
o 22 Sp-psychogeriatrie-bedden voor behandeling en revalidatie van patiënten 

met psychogeriatrische aandoening vanaf (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 
01 januari 2005 tot en met 30 juni 2010. 

 

 Aan Provincialaat der Broeders Van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent werd onder 

het erkenningsnummer 988 een verlenging van erkenning verleend (in kader van de 

herlocalisatie van de nieuwbouw Esperanza) in Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood 

Gods, Reymeersstraat 13A, 9340 Lede voor 70 bedden/plaatsen, zijnde: 

 

o 40 A-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 15 december 2005 tot en met 

30 juni 2010. 

o 1 a-bed (nachthospitalisatie) vanaf 15 december 2005 tot en met 30 juni 2010. 
o 29 T-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 15 december 2005 tot en met 

30 juni 2010. 

 

2.2 Bemerking 

 
 Op datum van 01/03/2010 waren, de bedden/plaatsen als volgt toegewezen aan de 

verschillende afdelingen: 

 

Afdeling Kenletter 

Esperanza 0 24 A 

Esperanza 1 16 A / 6 T / 1 a(n) 

Esperanza 2 23 T 

Provindentia 30 T / 1 t(n) 

H. Theresia 22 Sp 

Egidius 20 A / 10 T 

Emmaüs 34 t(d) / 4 a(d) 
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3 Architectuur 

 
 

3.1 Veranderingen sinds laatste verslag + data brandweerattest en 
brandweerverslag 

 
 Op datum van 12 november 2009 werd een controlebezoek gevoerd door de 

brandweer van Lede in het kader van een onderzoek naar brandveiligheid. Het verslag 
werd overgemaakt. 

 

 Op datum van 10 december 2009 werd door de burgemeester een attest afgeleverd dat 

het psychiatrisch ziekenhuis Zoete Nood Gods voldoet aan de normen inzake 

beveiliging tegen brand en papier waaraan ziekenhuizen moeten voldoen. 

 

 

3.2 Toekomstplannen 

 
 In het masterplan zijn nog volgende projecten te realiseren: 

o de nieuwe opnameafdeling voor 60 A-bedden en 1 a-nacht ter vervanging van 

de afdeling Egidius en Providentia. 

 

o de nieuwbouw voor 22 Sp-bedden ter vervanging van het huidige gebouw 

Theresia. 
 

De start van de werken voor deze beide gebouwen is voorzien tegen 2012, de 

ingebruikname is voorzien tegen 2014. 

 

o De realisatie van volgende projecten in de periode 2016-2019: nieuwbouw 

daghospitaal Emmaüs, resterende therapiegebouwen en administratief 

complex, resterende parking en wegeninfrastructuur. 
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4 Module Leiderschap 

 
 

4.1 Opdrachtsverklaring 
 
4.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Er is zowel een document waarin de missie van de Broeders van Liefde beschreven is, 

als een missie en visiedocument van het ziekenhuis zelf, dat nu inmiddels ongeveer 

drie jaar oud is, waarin een lokale toets en samenvatting gebeurd is. 

Er is hieromtrent ook nog op lokaal vlak een ‘werkgroep identiteit’ actief die 

publiceert in het tijdschrift van het ziekenhuis. 

 

 De opdrachtsverklaring wordt rechtstreeks doorvertaald in de beleidsplanning van het 

ziekenhuis. 

De opdrachtsverklaring wordt actief gecommuniceerd naar de (nieuwe) medewerkers 

en naar buiten wordt zij geïntegreerd in de jaarverslagen. De opdrachtsverklaring is 

terug te vinden op de website van het ziekenhuis. Ook wordt hierover 

gecommuniceerd naar aanleiding van opendeurdagen. 

Er is tevens een doorvertaling in de functiebeschrijving van leidinggevenden. 

 

Het ziekenhuis stelt dat deze werkwijze, in een verschralend aanbod van goede 

medewerkers geen negatieve invloed heeft op deelname van allochtone en 

andersgelovige personeelsleden aan de werkgemeenschap van het ziekenhuis. In de 

praktijk verwacht men in hoofdzaak respect voor de christelijke waarden (in concreto 

deze waarden niet afbreken, er niet tegen ingaan). 

 

 

4.2 Organisatiestructuur 
 
4.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het psychiatrisch centrum zelf omvat een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch 

verzorgingstehuis en heeft nauwe banden met het CGG Zuid Oost-Vlaanderen en IBW 

Reymeers. 

 

 Het ziekenhuis heeft een vrij klassiek organogram, waarin evenwel de diensten niet 

vermeld zijn. Binnen het organogram worden een aantal stuurgroepen opgesomd. Toch 

lijken de belangrijkste stuurgroepen (die de afdelingen aansturen) niet vermeld te zijn. 

 

 De geneesheren-diensthoofd worden opgegeven, maar deze functie lijkt een virtueel 

bestaan beschoren te zijn: er zijn geen diensten, er zijn geen vergaderingen waarbij 
geneesheren-diensthoofd uitgenodigd worden. 

 

 Voor een aantal functies en gedeelde verantwoordelijkheden heeft men een 

matrixstructuur beschreven voor de aansturing (vb. ziekenhuishygiëne, 

opnamecoördinatie).  Medisch secretariaat staat los van de hoofdgeneesheer. 
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 In het organogram is ook een polikliniek voorzien, welke in de praktijk voor een 

belangrijk deel los staat van de werking van het psychiatrisch centrum. 

 
 Vaktherapieën hebben een aparte plaats in het organogram (los van de 

multidisciplinaire equipes). 
 

 Er is geen communicatie-organogram. 

 

4.2.2 Non-conformiteiten 

 

 Geneesheren-diensthoofd worden wel vermeld, maar hebben geen organisatorisch 

aanknopingspunt. Aan deze non-conformiteit wordt mogelijk tegemoet gekomen 

wanneer het masterplan na advies van de medische raad, goedgekeurd wordt door de 

organisatie en wanneer de bevoegdheden van de in dit document vermelde 

beleidartsen van de zorgcircuits, in overeenstemming is met hetgeen bepaald is in de 

ziekenhuiswetgeving omtrent de geneesheren-diensthoofd, en wanneer dit ook in de 

praktijk ingevuld wordt met een tijdsbesteding van 4 uur per week. Er stelt zich wel 

het probleem of het zorgcircuit “langdurig en complex” wel voldoende beantwoordt 

aan de wettelijke bepalingen hieromtrent. 

In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat er wordt gewerkt met zorgprogramma’s en 

dat er in de toekomst nog meer met zorgcircuits en in netwerken (intern en extern)zal 

gewerkt worden. Geneesheren zijn momenteel lid van een stuurgroep en nemen hier 

een actieve rol in op. Er wordt momenteel kenletteroverstijgend gewerkt. Binnen de 

zorgprogramma’s kunnen dus patiënten worden opgenomen met zowel A- als T- 

statuut. Dit is momenteel nog in volle ontwikkeling. 

Het organogram werd dan ook al in deze zin aangepast. 

 

 De diensten komen niet voor in het organogram (cfr vorig punt). 

 Het ethisch comité komt niet voor in het organogram. 

In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat het aansluit bij en doet een beroep op de 

Commissie Ethiek GGZ Broeders van Liefde. 

Dr. xxx maakt er deel van uit. In het nieuwe organogram zal een link voorzien 

worden naar deze commissie. 

 

4.2.3 Tekortkomingen 

 

 De stuurgroepen die de afdelingen aansturen worden niet vermeld in het organogram, 

(in dossier aanvraag voor erkenning), maar werd wel in een ontwerporganogram 
overhandigd tijdens de audit. De status van het organogram is onduidelijk. 

In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat de stuurgroepen zijn geïntegreerd in het 

nieuwe organogram . Het organogram toont aan dat er per zorgprogramma een 

stuurgroep is. 

Stuurgroepleden zijn nominatief vermeld. De stuurgroepen staan in voor de 

inhoudelijke uitbouw van de zorgprogramma’s. 
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 Er is nogal wat verwevenheid tussen de verschillende geledingen (PVT – ziekenhuis) 

waarbij onder meer de psychiaterbestaffing een knelpunt is (uren psychiatertijd die 

bestemd zijn voor het PVT en die de facto ingezet worden voor het ziekenhuis). 

 
 

4.2.4 Aanbeveling 

 

 Het opmaken van een communicatieorganogram is aangewezen 

 

 
4.3 Beleidsorganen 

 
4.3.1 VZW 

 

4.3.1.1 Algemene vaststellingen 

 Het ziekenhuis heeft een langere periode van onzekerheid afgesloten die verband hield 

met een conflict tussen de verschillende VZW’s die bij de aansturing van het 

ziekenhuis betrokken waren. 

 

 De huidige structuur is nu opgebouwd rond 3 VZW’s: VZW beheer Zusters 

Maricollen van Dendermonde (met als leden afgevaardigden van de Broeders van 

Liefde), VZW psychiatrisch ziekenhuis Zoete Nood Gods Lede (met als leden 

afgevaardigden van de Broeders van Liefde), VZW Provincialaat der Broeders van 

Liefde, dat exploitant is van het psychiatrisch centrum Zoete Nood Gods. 

 

 Eigendommen die behoren bij de VZW beheer Zusters Maricollen van Dendermonde 

worden via een erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld aan VZW psychiatrisch 

ziekenhuis Zoete Nood Gods, die op haar beurt een langlopend gebruiksrecht heeft 

verleend aan de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde. 

Ook de eigendommen die de VZW psychiatrisch ziekenhuis Zoete Nood Gods zelf in 

bezit heeft worden via langlopend gebruiksrecht aan de VZW Provincialaat der 

Broeders van Liefde ter beschikking gesteld. 

 

Een overzicht: 

 

Eigendom VZW beheer Zusters Maricollen 

van Dendermonde 

Eigendom VZW psychiatrisch 

ziekenhuis Zoete Nood Gods Lede 

Volle eigendom: 
1. Hoogeveld 

2. Reymeersstraat 13 : 1e verdiep 

(therapie) 

3. Reymeersstraat 13  : klooster 

1. Gebouw H. Theresia 
2. Gebouw Emmaüs 

3. Woonhuis Kerkevijverstraat 35 

a 

4. Woonhuis Reymeersstraat 1 

5. Grond in Lede tussen 

Reymeersstraat en Guido 

Gezellestraat 

6. Nieuwbouw PVT Nieuwemeers 

7. Nieuwbouw keuken 

8. Nieuwbouw Esperanza 
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Een gevolg van de oplossing van de problemen omtrent exploitatie en eigenaarschap is 

dat het ziekenhuis opnieuw in staat was om een nieuw beleidsplan te maken. 

 
 

4.3.2 Medische Raad 

4.3.2.1 Algemene vaststellingen 

 Voorzitter is XXXX (sedert 1983). Alle psychiaters zijn lid, de huisarts niet. 

De medische raad vergadert eens per maand (10/jaar) Meestal wordt er beslist bij 

consensus. Er is geen aparte medische staf. Mededeling van het verslag van de 

medische raad aan de directie wordt beperkt tot uittreksels (bij adviesvragen). Van de 

vergaderingen worden bondige maar heldere verslagen gemaakt. Eens om de drie 

maanden wordt een POC gehouden. Er wordt financiële informatie verstrekt. 

 

 De relatie tussen ziekenhuisartsen en directie is goed. 

 

 Centrale inning gebeurt door het ziekenhuis en bedraagt 6 %. Voor technische 

diensten wordt een aparte afhouding gehanteerd (EEG: 43 %). Voor de gedwongen 

opname is een aparte afrekening. Er is een reglement van de centrale inningsdienst. 

 

 Er is een reglement van inwendige orde ten behoeve van de geneesheren, alsook een 

reglement inzake de organisatie en de coördinatie van de medische activiteiten van het 

ziekenhuis. 

 

 Er is een algemene regeling. Deze regeling voorziet een procedure voor behandeling 

van conflicten waarin de figuur van de bemiddelaar zoals voorzien in de wetgeving 
niet voorkomt. 

 
 

4.3.2.2 Tekortkoming 

 

 Er is geen aparte medische stafwerking (los van de werking van de medische raad). 

In de reactienota stelt het ziekenhuis dat er buiten de medische raden nog andere 

formele en informele contacten en overleg tussen artsen zijn. In het kader van de 

medische stafwerking zijn er diverse ad-hoc overlegmomenten. 

Er werd met de hoofdgeneesheer afgesproken om in de toekomst de diverse formele en 

informele contacten te formaliseren tot aparte medische stafwerking. 

 
 

4.3.3 Raad van Beheer 

 

4.3.3.1 Algemene vaststelling 

 
 Het ziekenhuis wordt op een gelijkaardige manier aangestuurd als de andere 

ziekenhuizen van het Provincialaat van de Broeders van Liefde. Er is een maandelijks 

In erfpacht aan PZ Zoete Nood Gods 
4. Reymeersstraat 13  : binnentuin 

5. Gebouw therapie (gelijkvloers) 
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overleg (bestuursraad) waarin toch zowel beslist als geadviseerd wordt. Eenmaal per 

jaar is er een formele vergadering met de volledige raad van bestuur, waarin de 

jaarrekening en de begroting besproken worden. Een tweede vergadering handelde in 

2009 over het zorgstrategisch plan. 

Wat de controlerende taak betreft wordt de raad van bestuur bijgestaan door de 

centrale staf. Het ziekenhuis heeft een centrale medewerker op haar payroll staan en 

stelt dat zulks met medeweten en goedkeuring van de FOD Volksgezondheid gebeurt . 

De centrale staf neemt een aantal belangrijke functies waar (o.m. centrale 

aankoopdienst). Ook wat de financiering van projecten betreft, wordt optimaal 

gebruikt gemaakt van de schaalgrootte van deze organisatie (alle gelden worden 

gepoold, waardoor ook interessantere tarieven kunnen bedongen worden), maar alles 

wordt wel zoals het hoort in de boekhouding van de individuele ziekenhuizen geboekt. 

 
 

4.3.3.2 Aanbevelingen 

 

 De raad van bestuur beschikt over heel wat competenties (hetzij rechtstreeks, hetzij via 

zijn staf), de vraag stelt zich of een versterking van deskundigheid op het vlak van 

kerntaken (medisch, verpleegkundig, psychologisch, sociaal) deze organisatie niet ten 

goede zou kunnen komen. 

 

 Een frequenter contact tussen de raad van bestuur en de directie van het ziekenhuis 

blijft aangewezen. 

 
 

4.3.4 Directiecomité 

4.3.4.1 Algemene vaststelling 

 Het directiecomité vergadert wekelijks. Bevoegdheden zijn uitgeschreven. 

 

4.3.5 Ethisch Comité 

 

4.3.5.1 Algemene vaststellingen 

 Het Psychiatrisch ziekenhuis Zoete Nood Gods beschikt niet over een eigen Ethisch 

Comité. Het ziekenhuis sluit hiervoor aan bij de Commissie Ethiek GGZ van de 
Broeders van Liefde. 

 
 De Commissie Ethiek GGZ Broeders van Liefde delegeert aan twee subcommissies 

haar opdrachten m.n. 
 

o de toetsingscommissie: 
 geeft advies bij onderzoeksprotocollen en komt éénmaal per jaar 

samen, 

 deze commissie is samengesteld uit leden van de Commissie Ethiek 

GGZ Broeders van Liefde en leden uit de lokale toetsingsgroepen met 

vertegenwoordigers per voorziening 

o de begeleidingscommissie: 
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 geeft algemene zorgadviezen en adviezen bij individuele casussen: de 

vergadering komt 4 maal per jaar samen 

 deze commissie is samengesteld uit leden van de Commissie Ethiek 

GGZ Broeders van Liefde, vertegenwoordigers van voorzieningen en 

andere deskundigen. 

 

 In het huishoudelijk reglement van de Commissie Ethiek GGZ Broeders van Liefde 

wordt bepaald dat de lokale toetsingsgroepen samengesteld zijn uit minstens drie 

leden, waarvan minstens één arts en minstens één niet-arts. 

Voor het ziekenhuis Zoete Nood Gods bestaat de lokale toetsingsgroep uit XXXX 

(psychiater), XXXX ( kwaliteitscoördinator) en XXXX (hoofdverpleegkundige 

dagcentrum). 

XXXX wordt afgevaardigd naar de Commissie Ethiek van de Broeders van Liefde. 

Naar de Begeleidingscommissie worden mevr. XXXX (ergotherapeute) en 

mevr. XXXX (verpleegkundige) afgevaardigd. 

 

 Op het niveau van het ziekenhuis worden geen overlegmomenten georganiseerd voor 

de leden van de lokale toetsingsgroep en de afgevaardigden van de 

Begeleidingscommissie. 

De deelnemers participeren vanuit eigen interesses en kunnen uitstappen op verzoek. 

De uittredende zorgt zelf voor een vervanger. 

 

 Op het intranet kan elk personeelslid de volledige informatie van de Commissie 
Ethiek GGZ Broeders van Liefde raadplegen. Op basis van die info weten de 

medewerkers wie het aanspreekpunt is voor ethiek binnen het ziekenhuis. 

 

 Bij specifieke vragen worden deze meegenomen naar de Begeleidingscommissie waar 

een advies geformuleerd wordt. Dit advies wordt door de afgevaardigde van de 

Begeleidingscommissie teruggekoppeld naar de adviesvrager. Indien het advies 

belangrijk is voor het ganse ziekenhuis wordt het overgemaakt aan de werkgroep 

Kwarto. 

Globale ethische adviezen zijn te consulteren op intranet. Een nieuw advies komt op 

de agenda van Kwarto en wordt gepubliceerd in “Ter Sprake”, het personeelsblad. 

Elke discussie rond een advies kan ondersteund worden door de ergotherapeute die 

afgevaardigd wordt naar de Begeleidingscommissie. Vanuit de 

Begeleidingscommissie wordt van haar verwacht opmerkingen van de medewerkers 

terug te koppelen. 

 

 In de werkgroep Kwarto werd volgend advies besproken: “ Uitwisselen van informatie 

bij het samenwerken in de geestelijke gezondheidszorg”. Aan de leden van de 

werkgroep werd gevraagd dit advies te bespreken met de medewerkers van de 

afdeling. 

Binnen de Begeleidingscommissie ethiek werd een advies uitgewerkt rond “De 

langdurige psychiatrische zorg”. Dit advies zal in 2010 geïmplementeerd worden na 

goedkeuring van de bestuursraad GGZ en de raad van bestuur van de vzw 

Provincialaat der Broeders van Liefde. 

 

 Tijdens de audit werd aangegeven dat er sinds jaren geen vragen/casussen meer 
werden voorgelegd vanuit het ziekenhuis. Vanuit het IBW en het PVT komt soms wel 
een casus. 
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4.3.5.2 Aanbeveling 

 
 Advies om de werking van de lokale toetsingsgroep meer te structureren en meer 

kenbaar te maken binnen de instelling. 

 
 

4.3.6 Comité Ziekenhuishygiëne 

 

4.3.6.1 Algemene vaststellingen 
 

 Het comité voor ziekenhuishygiëne en het team ziekenhuishygiëne zijn conform de 

wetgeving samengesteld. 

 

 Het team is samengesteld uit een arts (extern ingehuurd via IDEWE) en een 

verpleegkundig ziekenhuishygiënist van de instelling zelf. Deze verpleegkundige is 

tevens ook hoofdverpleegkundige van een PVT-afdeling. 

 

 Het ziekenhuis onderschrijft een strategisch plan, van de hand van IDEWE, voor 

ziekenhuishygiëne. Dit plan omvat een missie en visie over ziekenhuishygiëne. 
Binnen het beleidsplan heeft men aandacht voor : 

 

o Registraties 

o Algemene hygiënerichtlijnen 

o Specifieke hygiënerichtlijnen 

o Verslaggeving overlegorganen 

o Opleiding voor medewerkers 

o Activiteitenverslag van het team voor ziekenhuishygiëne 

o Budgettering 
 

 Ondanks de beperkte financiering voor deze materie tracht men toch een goed 

hygiënebeleid te bewerkstelligen. Qua tijdsinvulling is de arts aanwezig op de 4 

vergaderingen van het comité en gedurende een aantal halve dagen op jaarbasis om 

een jaarthema mee uit te werken. Daarnaast is de arts ad hoc consulteerbaar 

(telefonisch of via mail). 

Voor de verpleegkundig ziekenhuishygiënist is er binnen de functieomschrijving een 

vrijstelling voorzien van 10%. 

 

 Implementatie van het ziekenhuishygiënebeleid verloopt via de 

afdelingshoofdenvergadering. 

 

 Op het moment van de audit ligt een algemene dresscode ter goedkeuring bij de 

ondernemingsraad. Binnen deze dresscode heeft men aandacht voor de persoonlijke 

hygiëne van het personeel. Handhygiëne en juwelen maken hiervan deel uit. 

Bedoeling met deze dresscode is om deze via een breder draagvlak te laten 

goedkeuren en opnemen binnen het arbeidsreglement. 

 
 In 2009 was er een gemiddelde aanwezigheid van 60% op de 4 comités die er geweest 

zijn. 
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4.3.6.2 Sterk punt 

 

 Als jaarthema heeft men vorig jaar een volledige controle gedaan van alle 

afdelingkeukens. Via een objectieve checklist is men (team ziekenhuishygiëne) elke 

keuken gaan inspecteren. Volgende items kwamen aan bod: 

o Infrastructuur 

o Reiniging en desinfectie 

o Afvalverwerking 

o Manipulatie van voedingsmiddelen 

o Ongediertebestrijding 

o Contaminatie 

o Technisch onderhoud 

o Personeelshygiëne 

o Type keukenactiviteit 
 

De probleemsituaties zijn onderwerp van opvolging. 

 
 

4.3.6.3 Non-conformiteit 

 

 Binnen het comité voor ziekenhuishygiëne heeft men geen zicht op wat er al dan niet 

gebeurt met de sterilisatie binnen de apotheek. Het is dan ook niet duidelijk of er al 

dan niet kwaliteitstesten gebeuren. 

In de reactienota geeft het ziekenhuis een overzicht van hoe men in de praktijk omgaat 

met te steriliseren materiaal. 

o Het materiaal dat gesteriliseerd moet worden, wordt op afdelingsniveau 

gereinigd en naar de apotheek gebracht. 

o Daar gebeurt een controle of de materialen inderdaad “rein” zijn. 

o Vervolgens worden ze in de autoclaaf gezet. 
Naargelang het materiaal (inox of ander) wordt er gekozen voor het gepaste 

programma. Er wordt hierbij ook gebruik gemaakt van een “autoclaaf-tape” op de 

verpakking als controle op het sterilisatieproces (kleuromslag). Bovendien wordt elke 

cyclus door het toestel geregistreerd via een uitprint. (deze worden bewaard 

gedurende 1 jaar) 

Na sterilisatie worden de goederen meestal direct aan de afdeling bezorgd. 

De autoclaaf voldoet aan de Europese CE-eisen voor kleine sterilisatoren. Er is een 

programma beschikbaar voor “vacuümtest” 

Maandelijks gebeurt een Bowie & Dick-test ter controle van het sterilisatieproces. 

Deze testen worden in een register bijgehouden. Een lid van het team voor 

ziekenhuishygiëne werd gemandateerd om deze procedures te controleren. 

Het auditteam geeft aan dat deze Bowie & Dick-test blijkbaar dagelijks moet 

gebeuren. Het uitvoeren van deze test op de dagen dat de sterilisator gebruikt wordt is 

hier voldoende. 

Het ziekenhuis geeft bijkomend aan dat men aan het onderzoeken is of men niet kan 

werken met wegwerpmaterialen omdat de sterilisator een verouderd toestel is en men 

niet opnieuw wil investeren in een nieuw toestel. 
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4.3.6.4 Tekortkoming 

 

 Het is niet duidelijk wie een controlerende functie heeft in het kader van richtlijnen 

binnen het ziekenhuishygiënebeleid. De verpleegkundig ziekenhuishygiënist zou hier 

toch minimaal een mandaat voor moeten hebben. 

In de reactienota geeft het ziekenhuis aan dat de controle op de ziekenhuishygiëne 

gebeurt diverse organen: 

 commissie ziekenhuishygiëne 

 team ziekenhuishygiëne (zie bijvoorbeeld 1.2.3.1 ) 

 afdelingshoofden. 

Volgens de directie heeft het team voor ziekenhuishygiëne een duidelijk mandaat voor 

controles binnen het ziekenhuis-hygiënebeleid. 

Dit bleek niet zo uit het gesprek tijdens de audit. Ondertussen heeft de directie dit 

nogmaals expliciet gesteld binnen het ziekenhuis en ten opzichte van het team voor 

ziekenhuishygiëne. 

 
 

4.3.6.5 Aanbevelingen 

 

 Het comité ziekenhuishygiëne heeft een advies gegeven aan het comité voor preventie 

en bescherming. Dit comité heeft een algemene dresscode voorgelegd aan de 

ondernemingsraad. Het comité voor ziekenhuishygiëne heeft geen zicht op het advies 

dat momenteel voorligt. Er is geen terugkoppeling geweest over hoe het advies van het 

comité ziekenhuishygiëne is opgenomen binnen de dresscode. Aanbeveling om bij 

deze adviezen toch steeds een terugkoppeling te geven aan het adviserende orgaan. 

 

 Binnen het organogram wordt er voor de verpleegkundig ziekenhuishygiënist 2,6% 

jobtime voorzien terwijl de functieomschrijving een vrijstelling van 10% vermeld. Het 

is nodig hierin duidelijkheid te brengen. 

 
 Advies om op deze afdelingen die zouden gebruik maken van bedpannen een 

automatische bedpanspoeler te voorzien. 

 

 

4.4 Leiderschapsstijl en opleiding 
 
4.4.1 Algemene vaststelling 

 

 Er is een hiërarchische aansturing (centraal niveau). Op lokaal niveau probeert men 

ook participatief te werken. Een belangrijke taak wordt weggelegd aan de 

stuurgroepen. Zij moeten met voorstellen komen, krijgen een deadline opgelegd, 

verwachtingen worden geëxpliciteerd. Directie dient door deze werkwijze nog weinig 

tussen te komen. 
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5 Module Beleid en Strategie 

 
5.1 Algemeen Beleid – Strategisch Management 

 
5.1.1 Algemene vaststellingen 

 
 Er is een globaal beleidsplan 2009 – 2014, wat opgevolgd wordt aan de hand van 

jaarlijkse beleidsplannen (i.c. 2010). 

 

 Het globaal beleidsplan omvat volgende hoofdstukken 

1. Algemene missie van de Broeders van Liefde 
2. Missie en visie van het psychiatrisch centrum 

3. Strategische en operationele doelen 

4. Schematische weergave van doelstellingen m.b.t. excellente, patiëntgerichte en 

menswaardige zorg: waarbij de doelstellingen in drie hoofdstukken verdeeld 

worden: 

a. professionele geïnspireerde en integrale zorg 

 menselijke interactie, liefdevolle bejegening, presentie en empathie 

 eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie, 

empowerment 

 evidence based medische behandeling, continuïteit en zorg op maat 

 gezond eten, drinken en bewegen 

 zingeving en spirituele begeleiding 

 transparant, toegankelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol, ethisch 

verantwoord 

 aandacht voor de meest kwetsbare en zorgbehoevenden 

 innovatie en zorgvernieuwing als weg naar maatschappelijk 

aanvaardbare zorg 

 inclusief en gericht op integratie 

b. helende omgeving 

 hedendaagse en menswaardige technologie als hulpmiddel 

 architectuur en huiselijk interieur leveren bijdragen aan gezondheid 

en herstel 

 vrienden, familie, vrijwilligers en gemeenschap spelen een positieve 

rol 

 vraaggestuurde zorg en voorzieningsoverschrijdende 

zorgprogramma’s creëren 

c. gezonde lerende organisatie 

 tevreden cliënten 

 tevreden, deskundige en gemotiveerde medewerkers 

 gezonde financiële resultaten, effectiviteit en efficiëntie 

 goede marktpositie en positieve relaties met belanghebbende 

 milieuvriendelijk en duurzaam 

 goed en deugdelijk bestuur 

 

 In de opvolging van het beleidsplan staat duidelijk vermeld wat de stand van zaken is, 

de verdere planning en wie dossierhouder is. Ook zijn de concrete punten (een brede 

waaier) waaraan gewerkt wordt, duidelijk omschreven. 
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De wijze van opvolging door het directiecomité (zesmaandelijkse 

voortgangsrapporten) is duidelijk. 

 

 Het beleidsplan is het resultaat van een proces wat al enkele jaren aan de gang is. Een 

belangrijke stap hierbij was een zelfevaluatie aan de hand van Kwadrant een zestal 

jaar geleden (2004). Dit gebeurde met een beperkt aantal medewerkers. Vervolgens 

heeft men een aantal jaren gewerkt met een aantal werkpunten die hieruit 

voortgesproten zijn. 

 

 Het huidig beleidsplan (2009) is ontstaan na een bijsturing vanuit meerdere 

invalshoeken: maatschappelijke tendenzen (waaronder de vraag voor meer zorg op 

maat, vermaatschappelijking), een SWOT-analyse van elke afdeling, een regio- 

analyse, een analyse van langverblijvers, een analyse omtrent functie van het 

dagziekenhuis/dagactiviteitencentrum, een strategische bezinning op het niveau van de 

raad van bestuur. Er werd rekening gehouden met beleidsnota’s en andere belangrijke 

documenten die betrekking hebben op geestelijke gezondheid (zorgcircuits, 

netwerken). Er werd ook gebruik gemaakt van een Nederlands model (planetree) om 

een aantal werkpunten te beschrijven. 

 

 In principe wordt er per afdeling een doorvertaling gemaakt naar 

afdelingsbeleidsplannen. Dit proces is in volle gang (afdelingen hebben de opdracht 

gekregen). Voor het opmaken van een stand van zaken kwam de audit iets te vroeg. 

Opvolging hiervan berust bij de directeur patiëntenzorg in samenwerking met de 

hoofdgeneesheer. 

 
 

Toegankelijkheid 

 

 Financiële toegankelijkheid 

o Financiële toegankelijkheid is in principe goed. Financiële informatie was 

minder duidelijk terug te vinden in de onthaalbrochure, maar blijkt gezien de 

regelmatige herzieningen losbladig aan de patiënten medegedeeld te worden. 

Kamersupplement is 9,5 euro. Koelkast op de kamer kost 0,8 euro per dag. Op 

datum van audit werd voor 31 personen een éénpersoonskamersupplement 

gevraagd (ongeveer 20 % van de bedden) 

 

 Geografische toegankelijkheid 

o Het ziekenhuis stelt goed toegankelijk te zijn door middel van openbaar 
vervoer (autobus, station, belbus), maar situeert zich wel in een regio waarin de 
belangrijkste centra met elkaar door secundaire wegen verbonden zijn. Er is 
slechts 1 horizontale as met goede verbinding (autoweg Brussel-Gent). 

 
 

 Organisatorische toegankelijkheid 

o Het ziekenhuis is 24u/24u toegankelijk voor crisisopname, de wachttijden voor 

een opname op een afdeling zijn maximaal 3 weken, voor het dagcentrum is 

rechtstreekse instroom mogelijk. 
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5.1.2 Sterk punt 

 

 Het gebruik van een model (planetree) is een interessante en verfrissende benadering. 

 

5.1.3 Aanbevelingen 

 

 Hoewel het beleidsplan heel wat werkpunten telt, die de werking van dit ziekenhuis 

zeker ten goede zullen komen, stelt zich toch de vraag of er voldoende inhoudelijke 

punten weerhouden zijn (die betrekking hebben op de directe patiëntenzorg) en of de 

participatie van de artsen (met uitzondering van de hoofdgeneesheer, die substantieel 

meer punten op zich neemt in vergelijking met zijn collega’s hoofdgeneesheren) wel 

groot genoeg is. 

 

 Aanbeveling om bij een volgende oefening omgevingsanalyse ook de 

epidemiologische gegevens en het bestaande zorgaanbod beter in kaart brengen, of 

zich hier beter op proberen te verhouden. (vb. hoewel er heel wat bedden zijn, lijkt de 

zorg voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen in deze regio nauwelijks 

georganiseerd te zijn) 

 

 Hoewel in het beleidsplan een opvolging voorzien is van een overeenkomst met 

Fedasil die op groepsniveau afgesloten is, lijkt hier vanuit medische kant niet zoveel 
draagvlak voor te zijn. 

Deze overeenkomst werd met de artsen besproken op de werkgroep hoofdgeneesheren 

van de Broeders van Liefde alsook binnen het permanent overlegcomité artsen/directie 

en binnen de medische raad. De overeenkomst werd wel onderschreven door  de 

artsen. 

Tot op heden is er nog geen formele vraag of verwijzing vanuit Fedasil. 

 

 

5.2 Medisch beleid 
 
5.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het medisch beleid wordt aangestuurd door de hoofdgeneesheer die voor zijn taak als 
hoofdgeneesheer 12 uur per week ter beschikking heeft, alsmede door de 
stuurgroepen. 

 

 De samenstelling van de stuurgroepen valt min of meer samen met de leiding van een 

afdeling: psychiater, psycholoog, ergotherapeut, hoofdverpleegkundige, 

maatschappelijk werker. De stuurgroep vergadert maandelijks, stippelt het beleid uit, 

doet de SWOT-analyse van de eigen afdeling en bepaalt de werkings (- en 

opname)filosofie van de afdeling. Zij staan ook in voor de lokale protocollen, voor het 

vormingsbeleidsplan van de afdeling, evaluatie aan de hand van een BSC en 

innovaties in het team. 

 

 De taakverdeling tussen de artsen (in het ziekenhuis) is als volgt: 

 

o XXXX: verslavingszorg 
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o XXXX : opname en psychogeriatrie en gedwongen opnames 

o XXXX: niet demente ouderen en opnameafdeling 

o XXXX: chronische psychose 
o XXXX: dagziekenhuis en eetstoornissen 

Ten aanzien van de normen/referentiekader: 

 

  Bedden / 

plaatsen 

Referentiekader Effectief Tekort 

Hoofdgeneesheer XXXX 191 7,64u 12u - 4,36u 

A dienst XXXX 

XXXX (*) 

XXXX 

XXXX 

65 2,5 x 24 u= 60 52 u (*) 8 u 

A dienst: 

diensthoofd 

XXXX  4 u/w 0 4 u 

T dienst XXXX (2u) 

XXXX (4 u) 

104 2 x 24 = 48 30 18 u 

T dienst: 
diensthoofd 

XXXX  4 u/w 0 4 u 

Sp dienst XXXX (4 u) 

XXXX 

22 1 x 24 = 24 5,34 18,66 

Sp-dienst: 

diensthoofd 

XXXX  Incluis 0 0 

Gedwongen 

opname 

XXXX (*) (75 GO) 7,5 uur 1(*) 6,5 

totaal   155,14 100,34 54,8 

 

(*): gegevens van ziekenhuis gecorrigeerd voor verklaarde tijdsbesteding gedwongen 

opname 

 

 In de taakverdeling van de artsen is rekening gehouden met continuïteit: er zijn steeds 

duo’s. 

Er zijn op papier wel geneesheren-diensthoofd opgegeven, maar zij komen voor de 

rest niet voor in het organogram, er zijn geen vergaderingen die aan het geneesheer- 

diensthoofdschap betekenis geven, maar de functie lijkt voor een groot deel 

overgenomen te worden door de afdelingsgeneesheren die de stuurgroepen voorzitten. 

 

 De taak van de psychologen in het team gaat meer in de richting van coördinatie van 
de afdelingswerking en het opstellen van therapieprogramma’s. Zij hebben ook een 

coachende taak naar andere medewerkers. 

 

 Het ziekenhuis zegt ongeveer 600 opnames per jaar te hebben. Het aantal eerste 

opnames is beperkt tot 46 %. Het ziekenhuis is geen eerste lijnsziekenhuis, dit door de 

massale aanwezigheid van PAAZ- bedden en –diensten in de directe omgeving: Aalst 

2 x 30 bedden, Zottegem 30 bedden, Ronse 30 bedden, Dendermonde 30 bedden. Ook 

in Asse is er nog een PAAZ-dienst (30 bedden). 

 

 Er is niet te veel afstemming wat beleid betreft tussen deze diensten onderling, hoewel 

de hoofdgeneesheer zich wel bewust is van de noodzaak hiertoe (er is ook overleg 

voorzien in april 2010), te meer daar de PAAZ-en moeilijkheden blijken te 

ondervinden voor doorverwijzing van patiënten. Er is geen samenwerking op het vlak 

van de urgentiepsychiatrie. De facto is er wel een zekere taakverdeling: PAAZ-en 

doen aan “depannagepsychiatrie”, richten zich op alcohol en depressie. 
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 De hoofdgeneesheer stelt regelmatig de MPG gegevens te bekijken, en in het 

ziekenhuis is nog recent een onderzoek gebeurd naar de factoren die samenhangen met 

een langdurig verblijf in het ziekenhuis om hier beleid rond te kunnen voeren. 

 

 De hoofdgeneesheer vervult de taken die voorzien zijn in de wetgeving. Wel heeft hij 

nog geen klinische/medische audit uitgevoerd. Het jaarverslag omvat een hoofdstuk 

medisch jaarverslag. Er is geen formele vergadering met geneesheren-diensthoofd, 

maar de hoofdgeneesheer ziet hen wel regelmatig. De hoofdgeneesheer is ook 

uitgenodigd bij de vergaderingen van de medische raad. De hoofdgeneesheer neemt 

deel aan de vergaderingen van de hoofdgeneesheren van het Provincialaat van de 

Broeders van Liefde. Er is geen aparte medische staf (los van de medische raad) 

 

 De meest voorkomende pathologieën zijn: verslavingsproblemen (34 %), psychotische 

stoornissen (23%), stemmingsstoornissen (17,5 %), delier/dementie (10%) en 

eetstoornissen (4%). (cijfers A.D. 2001). Het aantal persoonlijkheidsstoornissen is aan 

de lage kant (2 %), wat verband zou houden met de diagnosecultuur om een 

hoofddiagnose bij voorkeur op as 1 te situeren. M.b.t. de ouderenpsychiatrie heeft men 

twee afdelingen georganiseerd (een met dementen plus een andere psychiatrische 

problematiek), waarmee men nauwere samenwerking met de rusthuizen wil plegen. 

De andere ouderenafdeling is meer bedoeld voor oudere psychotici, depressieve 

patiënten, zonder dementie. Er is geen al te nauwe samenwerking met de geriaters van 

de omliggende ziekenhuizen, die zich eerder op het somatische lijken te concentreren. 

 

 Het aantal niet-vrijwillige opnames lijkt geleidelijk te stijgen. Het ziekenhuis heeft een 
beperkt aantal (een tiental) patiënten met een interneringsstatuut (vrij op proef) in 

begeleiding (low risk, die passen in een doelgroep). 

 
 Wat het toekomstig beleid betreft wil men verder investeren in de uitbouw van de 

afdeling eetstoornissen en de gerontopsychiatrie. 
 

 De hoofdgeneesheer is vurig voorstander van richtlijnen en protocols (als 

richtsnoer/checklist) en is bekend met de NICE-guidelines, stelt dat dit gegeven leeft 

in de groep van de Broeders van Liefde. In de concrete praktijk is er evenwel nog 

weinig toepassing terug te vinden. Wel denkt men met het nieuwe elektronische 

patiëntendossier een instrument te hebben dat hierbij erg dienstig kan zijn. Ook is men 

wat aan het kijken naar outcome instrumenten (outcomemonitoring): door middel van 

het gebruik van MADRS (een depressieschaal), BPRS (een psychopathologieschaal). 

Er zijn een aantal protocols die gebruikt worden: lithium, leponex. Er is nog geen 

protocol metabool syndroom, evenmin als een somatisch protocol. Er is wel een 

huisarts verbonden aan het ziekenhuis, die o.m. systematisch EKG doet (maar dit is 

niet geprotocolleerd). Er worden niet in de regel bloedspiegels bepaald. Men is aan de 

slag geweest met het uitwerken van een ECT protocol (aan de hand van de Vlaamse 

richtlijnen). 

 

 Het ziekenhuis heeft geen polikliniek voor psychiatrische zorg (terwijl er wel een 

somatische polikliniek is). Enkel dr. xxx doet op beperkte schaal wat consultaties. 

Voor nazorg maakt men onderscheid of de patiënt baat heeft bij een zorg waarbij een 

multidisciplinaire teamwerking aan de orde is of niet In functie daarvan werkt men 

samen met de eigen private raadpleging van de psychiaters, het CGG (met een lokatie 
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in Lede), psychiatrische zorg thuis en beschut wonen. Op dit moment is er geen enkele 

psychiater van het ziekenhuis die zelf nog actief is in een CGG. (1 psychiater in 

loopbaanonderbreking) 

 

 Er zijn meerdere initiatieven in de context vermaatschappelijking van zorg. 

 

ECT 

 

 Gebeurt in het AZ. O.L.Vrouw in Aalst. Er zijn afspraken gemaakt wie wat doet 

(informed consent, preoperatieve onderzoeken, voorlichting), die vastgelegd werd in 

een overeenkomst tussen beide ziekenhuizen, maar er zijn geen sluitende afspraken 

omtrent het vervoer. Er is wel een hoofdstuk ambulante ECT voorzien. 

 
 Het ziekenhuis stelt slechts 1 tot 2x/ jaar een indicatie voor ECT behandeling, wat 

laag is. 

 
 

Agressiepreventiebeleid 

 

 Op het moment dat de Federale Overheid het project patiëntveiligheid uitbracht had 

men binnen het ziekenhuis reeds een aantal losse documenten omtrent dit item. Door 

in te stappen in het project is men op een meer gecoördineerde manier gaan werken 

rond dit thema. 

 

 Er bestaat een uitgebreide nota ‘criminaliteitspreventie in het psychiatrisch centrum 

Zoete Nood Gods’(nota opgesteld door de werkgroep agressie en goedgekeurd door de 

ad hoc stuurgroep criminaliteitspreventie en veiligheid). Agressiepreventie- en 

beheersingsbeleid maken hier een onderdeel vanuit. 

 

 In 2009 heeft de kwaliteitscoördinator een eindwerk ingediend tot het behalen van het 

diploma ‘Quality Excellence Coach in de Dienstensector’. Het onderwerp van dit 

eindwerk was ‘verbeteringsproject : agressiepreventie en –beheersingsbeleid in het 

P.Z. Zoete Nood Gods’. 

 

 Vanuit deze voorgaande documenten is men nu een uniform beleid aan het 

implementeren. Alle personeelsleden zullen in 2010 een 3u durende vorming moeten 
volgen over deze criminaliteitspreventie. 

 

Reeds een 60-tal basismedewerkers volgden een 8u durende cursus (theoretisch & 

praktische onderdelen) waar de nadruk vooral ligt op het omgaan / voorkomen van 

verbale agressie. Deze opleiding loopt door met als bedoeling alle medewerkers deze 

cursus te laten volgen. 

 
 Daarnaast bestaat er nog steeds een werkgroep agressiepreventie en 

agressiebeheersing. De aandachtspunten voor deze werkgroep zijn: 
 

o Vorming 

o Procedures 

o Personeelsbeleid 
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o Deskundigheid interventieploeg verhogen 

o Directe patiëntencontacten & patiëntentoewijzing 

o Debriefing na agressie 

 

Suïcidepreventiebeleid 

 

 Voor het suïcidepreventiebeleid heeft men studiewerk verricht en is men vooral 

vertrokken van onderstaande documenten : 

o Vlabo : “preventie van zelfdoding en zelfdoding: basisprincipes voor een 

kwaliteitsvolle hulpverlening” (versie april 2008) 
o Psychiatrie & Verpleging : tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke 

gezondheidszorg (uitgave door Provincialaat der Broeders van Liefde). In 
september 2008 was er een volledig themanummer onder de noemer ‘preventie 
van zelfdoding’. 

 

 Hieruit zijn momenteel reeds 2 richtlijnen voortgevloeid : 

o Preventie van zelfdoding 

o Poging tot zelfdoding 

 

 Binnen de vooropgestelde opleiding zou het luik suïcidepreventie een duidelijke plaats 

moeten krijgen. In deze opleiding is het belangrijk om volgende items te bespreken: 

o Het suïcidaal proces 

o Verklaringsmodellen 

o Risicofactoren 

o Hulpmiddelen naar inschatting van suïciderisico 

o Slecht nieuwsgesprek aan na(ast)bestaanden 
 

 Momenteel legt men de laatste hand aan een uniform systeem om het suïciderisico 

objectief te kunnen inschatten. Bedoeling is om dit op korte termijn te gaan 

implementeren, ook binnen het opmaken van het elektronisch dossier heeft men 

aandacht om deze problematiek een plaats te geven. 

 
 

Afzonderingsbeleid 

 

 Het afzonderingsbeleid is technisch goed uitgewerkt. Wat de toepassing betreft stelt 

het ziekenhuis dat de cijfers drastisch gedaald zijn: nog 10 % in vergelijking met 5 jaar 

geleden. Factoren die hier aan ten grondslag liggen zijn: het vroeger vrij systematisch 

handelen, de  houding van bepaalde personeelsleden (waarbij de wijze van omgaan 

met eigen angst een zekere rol blijkt te spelen) . 

Op dit moment probeert men zo weinig mogelijk af te zonderen, en is men maximaal 

tolerant. Ook probeert men patiënten duidelijk te maken dat afzondering geen 

strafmaatregel is. Eens men afzondert, gebeurt dit wel in de meest veilig mogelijke 

omstandigheden (vaak 5 puntfixatie, personeel is in deze goed geschoold). Hier hoort 

ook een protocol bij, waarbij voorzien is in een procedure ontkleden. Normaal 

fouilleert men niet, maar als dat nodig is doet men het wel. In sommige 

omstandigheden laat men de politie een veiligheidsfouille uitvoeren. 

 

 Men geeft aan dat er weinig dwangmedicatie wordt toegediend. 
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 Er is voorzien in een passend flankerend anti-agressiebeleid. 

 

 Hoewel er dus wel een zeker preventief beleid (dit thema heeft ook op de agenda 

gestaan van de teamvergaderingen) aanwezig blijkt te zijn, is het niet als dusdanig te 

boek gesteld, noch zijn er hierbij flankerende instructies. Ook een debriefing van 

patiënten is niet meegenomen in de instructies. 

 

 Een afzondering van meer dan 7 dagen aaneensluitend wordt door de 

hoofdverpleegkundige gemeld aan de algemeen directeur, de hoofdgeneesheer en het 

hoofd van het verpleegkundig departement. Dit als een intern 

kwaliteitscontrolesysteem van de afzonderingen. 

 

 Patiënten mogen bij uitzondering roken in de afzonderingskamer. 

 

5.2.2 Sterke punten 

 

 Binnen het rampenplan heeft men een specifieke richtlijn ‘noodsituaties: evacuatie van 

een patiënt uit de afzonderingskamer’. Hierin staat beschreven welke afdelingen 

moeten instaan voor de opvang van patiënten die in de afzonderingskamer verblijven 

op het moment van een noodsituatie. 

 
 Voor de veiligheid van de personeelsleden werkt men, indien nodig, op de 

afzonderingskamers bij het geven van inspuitingen met beveiligde spuiten. 

 
 

5.2.3 Non-conformiteiten 

 

 De psychiater tijd is cijfermatig niet alleen erg onvoldoende, maar roept ook 

inhoudelijk ernstige vragen op: voor de T-dienst (volledige hospitalisatie) is voor 

sommige diensten resp. 2 en 4 uur per week psychiatertijd voorzien. Ook in de Sp- 

dienst is het aantal psychiateruren bijzonder beperkt: m.n. 4 uur per week. Dit maakt 

een deugdelijke behandeling onmogelijk. 
 

Op de terugkomdag stelt het ziekenhuis dat het , gelet op de huidige normering en 

financiering, er volgens hen wel voldoende psychiatertijd is binnen het ziekenhuis. 

Bij het overleg dat hierover gepleegd werd komen volgende elementen ter sprake: 

o De interpretatie van het ziekenhuis is voor bepaalde onderdelen manifest 

onjuist, meer bepaald stelt het ziekenhuis voor bepaalde berekeningen minder 

dan twee artsen voor, waar de normen twee of meer voorzien, en voor 
bepaalde taken en functies die het ziekenhuis wettelijk verplicht is om te 

voorzien, stelt het ziekenhuis helemaal geen psychiatertijd ter beschikking, wat 
vanzelfsprekend geen juiste uitkomst van een goede interpretatie kan zijn. 

o Het is precies omwille van het feit dat de wetgeving inderdaad een aantal 

onduidelijkheden laten bestaan heeft dat het Agentschap Zorg en Gezondheid, 

wat hiertoe wettelijk bevoegd is, een interpretatie van de wetgeving gedaan 

heeft, die bindend is en door het auditteam gebruikt werd voor haar 

vaststellingen. Dit impliceert dat dit op dit moment de enig juiste interpretatie 

is. Wel wordt in het overleg besproken dat voor de Sp-dienst de psychiatertijd 
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kan gereduceerd worden tot ½ time, rekening houdend met de kleinschaligheid 

van deze dienst. 

o Het ziekenhuis stelt vervolgens dat er omwille van de voor haar ongunstige 

mix van erkende bedden, bij strikte toepassing van deze normen een 

ongelijkheid ontstaat ten aanzien van andere ziekenhuizen, als gevolg waarvan 

het verwacht in de toekomst recruteringsmoeilijkheden te hebben, en stelt voor 

om een voorstel uit te werken dat voorziet in een grotere proportionaliteit van 

de psychiatertijd, wat fundamenteel ook de patiënten meer ten goede zou 

moeten komen. 
 

De vergadering gaat ermee akkoord om dit voorstel te laten uitwerken, waarbij de 

verwachting is dat zulks binnen een periode van twee jaar de nodige gremia 

gepasseerd is (met inbegrip van het federale niveau voor de taken en functies 

waarvoor extra financiering nodig is). 

 

 Hoofdgeneesheer dient ook nog een medisch/klinische audit uit te voeren. 

 

 De bezochte afzonderingskamer beschikt over een geïntegreerd oproepsysteem in het 

bed. Vanuit gefixeerde positie is deze bel niet bereikbaar voor de patiënt. In 

uitzonderlijke gevallen wordt de bel afgezet. 

In de reactienota geeft men aan dat deze opstelling intussen reeds werd aangepast. 

 

5.2.4 Tekortkomingen 

 

 Het niet voorzien in een poliklinische werking komt de continuïteit van zorg niet ten 

goede, is een handicap voor het uitwerken van zorgprogramma’s welke niet enkel een 

klinisch maar ook een ambulant onderdeel vereisen. 

Het ziekenhuis geeft aan dat Dr. xxx wel actief is in de polikliniek en dat er ook een 

samenwerking met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en met de 

verwijzende psychiaters is. 

Voor het auditteam blijft dit een eerder beperkte poliklinische activiteit. Het gaat dan 

ook niet alleen over het hebben van een polikliniek op zich maar om een 

zorgprogramma. 

 

 De instelling beschikt over een uitgeschreven beleid omtrent het afzonderen van 

patiënten. Binnen dit beleid zouden volgende items nog extra moeten beschreven 

worden: 

 

o Bejegening: Met bijzondere aandacht voor ontkleden en fouilleren van 

patiënten 

o Een meer preventieve component 

o Hanteren van sederende psychofarmaca 
Binnen de reactienota geeft het ziekenhuis aan dat er omtrent het hanteren van 

sederende psychofarmaca er geen uitgeschreven beleid is. Dit behoort tot het 

therapeutisch beleid van de arts. In overleg met de artsen en de apotheker zal 

nog een procedure uitgewerkt worden. 

 

 De instelling beschikt over een richtlijn ‘fixatie bij afzonderen’. Een fixatieprotocol 

omvat zeker ook volgende items: 
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o Alternatieven worden beschreven: toepassen van fixatie mag slechts in uiterste 

noodzaak worden toegepast, ter bescherming van de patiënt en eventuele 

derden. Steeds moet worden gezocht naar alternatieven. 

o Indicaties en contra-indicaties zijn duidelijk bepaald 

o De besluitvorming is vastgelegd. 

o Fixatiemateriaal en fixatietechniek worden beschreven 
o Verpleegkundige aandachtspunten worden vermeld: toezicht en controle, 

verpleegkundige zorgen (opvolging eet- en drinkpatroon, decubituspreventie, 
evaluatie uitscheiding, …), bejegening patiënt en familie 

o Wijze van verslaggeving 
 

Het ziekenhuis stelt dat men beschikt over een procedure ‘ fixatie bij het afzonderen’. 

Maar dat binnen deze richtlijn zijn er – weliswaar beperkt- een aantal 

aandachtspunten benoemd inzake veiligheid, comfort van de patiënt, het te gebruiken 

en enkele materiaal verpleegkundige aandachtspunten. N.a.v. de bemerkingen heeft 

men reeds een nieuw ontwerp gemaakt. Momenteel wordt dit intern verder besproken. 

 
 Een fysieke controle om het uur en een toezicht via de monitor om de 15 minuten is 

vanuit het veiligheidsstandpunt aan de ruime kant. 
Het ziekenhuis geeft aan dat in de mate van het mogelijke wordt er frequenter dan om 

de 15’ toezicht gedaan via de monitor aangezien er meestal iemand aanwezig is in de 

verpleegpost. 

Dit is voor het auditteam niet de beste oplossing, het is aan te bevelen dat er ter 

plaatse gegaan moet worden (monitor geeft vals gevoel van veiligheid) 

 
 

 Hulpverleners hebben geen volledig zicht op de organisatie van de eigen 

werkomgeving betreffende het voorkomen van suïcide. Daarnaast heeft iedere 

afdeling best een veiligheidsplan met daarin de potentiële risico’s in beschreven net 

zoals de beveiligingsmaatregelen. 

Het ziekenhuis geeft aan dat er procedures aanwezig zijn i.v.m. het voorkomen van 

suïcide. 

Binnen de voorziening wordt er sinds kort wel een screeningsinstrument gebruikt 

omtrent het risico op suïcide. Dit wordt momenteel op de verschillende afdelingen 

geïmplementeerd. Betrokken medewerkers van de afdeling worden hieromtrent 

geïnformeerd. Dit project wordt opgevolgd door de psychologische dienst. Volgend op 

de opmerking wil men komen tot een veiligheidsplan per afdeling. Dit gaat men met de 

verschillende stuurgroepen opgenomen. 

 
 

5.2.5 Aanbevelingen 

 

 Afstemming van de zorg tussen de verschillende ziekenhuisdiensten in de regio is een 

wenselijk. 

 

 Op ziekenhuisniveau zou het zinvol kunnen zijn om een jaarverslag op te maken met 
betrekking tot afzondering. Zo’n jaarverslag kan dan voorwerp zijn van een evaluatie 

en een mogelijke bijsturing van het beleid of de praktische procedures. 
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 Advies om ook de suïcidepogingen te registreren. 

 

 
5.3 Verpleegkundig beleid 

 
5.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het verpleegkundig departement heeft een klassieke verticale structuur.  Het hoofd 

van het verpleegkundig departement is belast met de leiding van het departement 

patiëntenzorg. De eindverantwoordelijkheid berust bij de algemeen directeur. Om zijn 

opdrachten, omschreven in een functieomschrijving, te realiseren wordt hij bijgestaan 

door een adjunct- hoofd van het verpleegkundig departement/coördinator PVT. Beiden 

nemen deel aan het directie comité. 

 

 Het middenkader van het ziekenhuis bestaat uit: 

o het adjunct-hoofd van het verpleegkundig departement, die het hoofd van het 

verpleegkundig departement bij afwezigheid vervangt en daarnaast nog een 

aantal specifieke opdrachten heeft o.a. het opvolgen van het VTO-beleid en 

projecten, externe en interne vergaderingen bijwonen, het vervangen van de 

MPG-verantwoordelijke of de begeleider (her)intreders/studenten en coördinator 

PVT. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk omschreven in de 

functieomschrijving. Deze functie wordt deeltijds (0,5 Vte) opgenomen. 

Daarnaast is het adjunct-hoofd verpleegkundig departement ook deeltijds 

directeur in een rusthuis. 

o de stafmedewerker kwaliteit,  in een voltijdse functie. 

 

 Vervolgens zijn er nog een aantal beleidsmedewerkers, aan wie een aantal taken van 

het middenkader worden gedelegeerd: 

o een medewerker informatisering zorgprocessen registratie: infomedic, Izoproc 

en verantwoordelijke MPG (1Vte) 

o begeleiders (her)intreders en studenten: voor dagpersoneel (0,8 Vte) en voor 

nachtpersoneel (0,2 Vte) 

o verpleegkundig ziekenhuishygiënist (2,6%). 
 

 Rechtstreeks in lijn staan de hoofdverpleegkundigen en alle ziekenhuispersoneel: 

verplegend en verzorgend personeel, paramedisch personeel en de logistiek 
assistenten. 

Alle andere disciplines hebben geen lijnfunctie m.n. sociaal assistenten, psychologen, 

ergotherapeuten. Zij vergaderen 1x per maand per discipline en staan onder de 

verantwoordelijkheid van de directeur patiëntenzorg of hoofd van het verpleegkundig 

departement. 

 

 De personeelsleden van het mobiele equipe (fase 1) zijn toegewezen aan de afdeling 

met de grootste zorgvraag. Twee voltijds equivalenten verpleegkundigen (fase 2) 

worden ingezet op de afdelingen volgens noodzaak. Er is nog een openstaande 

vacature voor een deeltijds verpleegkundige. Het hoofd van het verpleegkundig 

departement is de eindeverantwoordelijke voor de mobiele equipe. 
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5.3.2 Non-conformiteit 

 

 De afdelingen worden aangestuurd door een stuurgroep die wordt beschouwd als het 

dagelijks bestuur van de afdeling. In het organogram van het verpleegkundig 

departement komen de stuurgroepen niet voor. Bovendien is in het organogram 

onvoldoende duidelijkheid over de inzet van het middenkader en de 

beleidsmedewerkers in het PVT. 

In de reactienota geeft het ziekenhuis aan dat de stuurgroepen geïntegreerd zijn in het 

nieuwe organogram. 

 

5.3.3 Aanbeveling 

 

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

2x per jaar deel aan de dienstvergaderingen van de afdeling. Het strekt tot aanbeveling 

de personeelsleden met vaste nachtdiensten op regelmatige basis in de dagdienst in te 

schakelen. Dit laat betrokkenen toe om bij te blijven inzake afspraken 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 kwaliteitscoördinator. Hij is voltijds 

vrijgesteld voor de taken i.v.m. het kwaliteitsbeleid en de taak als interne 

ombudspersoon. 

 

 De kwaliteitscoördinator is een gegradueerde verpleegkundige met aanvullende 

licentie in de medisch- sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid. Bijkomend heeft 

hij ook een jaaropleiding ‘kwaliteitscoördinator’ in het Centrum voor Ziekenhuis- en 

Verplegingswetenschappen van de K.U.Leuven gevolgd. 

 

 Het kwaliteitshandboek (KWHB) bevat een evaluatierapport van de kwaliteitszorg van 

1997-2005, het bevat eveneens een hoofdstuk over het kwaliteitsbeleid, het 

kwaliteitsmanagementsysteem en de evaluatie van de klinische en operationele 

performantie, evenals van de tevredenheid van gebruikers en medewerkers. 

 
 

Beleid en systeem 

 

 Er is een algemene missie van de Broeders van Liefde opgenomen in het 
kwaliteitshandboek. Daarnaast heeft het centrum ook een eigen missie, visie en 
doelstellingen uitgeschreven. 

 

De volgende kerngedachten komen daaruit naar voor: 

 

o De zorg wordt op maat verstrekt. 
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o Men streeft naar een leef- en werkgemeenschap waar respect, dienstbaarheid, 

transparantie, innovatie, creativiteit en geborgenheid dragende krachten zijn. 

o De zorg moet voldoen aan de vereisten van doelmatigheid, doeltreffendheid, 

continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en is practice of evidence 

based. 

o Er wordt maximaal beroep gedaan op de medeverantwoordelijkheid en de 

zelfredzaamheid van de patiënt en zijn omgeving. 
 

 De kwaliteitscoördinator maakt geen deel uit van het directiecomité, maar is als 

stafmedewerker toegevoegd aan het departement Patiëntenzorg. Het kwaliteitsbeleid 

wordt aangestuurd door een ‘stuurgroep kwaliteit - patiëntveiligheid en Kwadrant’. 

Deze stuurgroep is niet weergegeven in het organogram. Dit overlegorgaan is 

samengesteld uit de directie, de stafmedewerkers en een vertegenwoordiging van de 

verschillende disciplines. Men komt 4 maal per jaar samen. 

De verdere uitwerking van thema’s wordt opgenomen in werkgroepen waaraan ook 

enkele basismedewerkers deelnemen. 

 

 Om het kwaliteitsbeleid beter te kunnen situeren, is het nuttig om een onderscheid te 

maken tussen drie niveaus: kwaliteitsbeleid in ruime zin en in specifieke zin en 

kwaliteit van zorg. 

Kwaliteitsbeleid in ruime zin gaat om het expliciteren en documenteren van alle 

relevante processen. Hiertoe heeft het ziekenhuis een lijst van procedures in het 

kwaliteitshandboek opgenomen. 

Er ontbreekt evenwel een procedure voor het opstellen van procedures, alsook een 

procedure voor het bekendmaken van het evaluatieverslag (auditverslag). 

 

Kwaliteitsbeleid in specifieke zin richt zich meer op de specifieke vereisten van het 

kwaliteitsdecreet. Dit betekent dat op basis van een grondige reflectie en onderbouwd 

met gegevens een aantal belangrijke processen geselecteerd en verder uitgewerkt 

worden met het oog op een hoger niveau van performantie. 

In 2004-2005 was men gestart met een zelfevaluatie te maken met behulp van het 

instrument Kwadrant. Dit heeft geresulteerd in het opvolgen van enkele thema’s. 

In 2006 werd vanuit het Provincialaat Der Broeders van Liefde gevraagd om ook 

enkele centrale thema’s op te volgen via de Balanced Score Card (BSC). 

Daarnaast zijn er ook thema’s die vanuit de dagdagelijkse werking van het ziekenhuis 

naar voor komen als knelpunten/mogelijke verbeterpunten. Ook vanuit de actuele 

verwachtingen rond patiëntveiligheid zijn er indicatoren ontstaan. 

Dit betekent dat er veel thema’s en indicatoren zijn die momenteel opgevolgd worden. 

Momenteel wordt Kwadrant gebruikt voor het opvolgen van de indicatoren m.b.t. de 

zorg en BSC voor de meer beleidsgerichte indicatoren. 

Het kwaliteitshandboek geeft een opsomming van alle thema’s en indicatoren, zonder 

evenwel duidelijk aan te geven van waaruit ze komen of hoe ze worden opgevolgd; de 

PDCA-cyclus is onvoldoende transparant in het kwaliteitshandboek. 

Er werden meerdere indicatoren uit de lijst met performantie-indicatoren, zoals die 

werd opgesteld door de expertenwerkgroep, gekozen. 

Binnen het domein van de klinische performantie zijn thema’s zoals o.a. 

therapeutische visie, geneesmiddelendistributie, behandelingsplan en de patient-staf 

meeting gekozen. 
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Enkele voorbeelden van de operationele performantie zijn: aantal medische 

(her)opnames, aantal gedwongen opnames, functioneringsgesprekken en 

verzuimbeleid. 

Om een beeld te krijgen van de gebruikerstevredenheid werd in 2007 een 

tevredenheidsmeting uitgevoerd bij patiënten, van wie men veronderstelde in staat te 

zijn om deze enquêtes in te vullen. Het betreft een vragenlijst die door alle 

ziekenhuizen van de Broeders van Liefde wordt afgenomen bij hun gebruikers. 

Onthaal, informatie over praktische zaken, de infrastructuur en de betrokkenheid van 

de medewerkers bij hun patiënten werden positief gescoord. Punten die voor 

verbetering vatbaar zijn, zijn de informatie rond medicatiegebruik en betrokkenheid 

van de patiënt bij de behandeling. Ook de mogelijkheid om een psychiater en/of een 

psycholoog te spreken, blijken te beperkt. 

De medewerkerstevredenheid wordt om de vijf jaar gemeten. De laatste meting dateert 

van 2005. Hieruit werden verschillende actiepunten geselecteerd. 

 
 

5.4.2 Tekortkoming 

 

 Het kwaliteitshandboek is een weinig samenhangend en leesbaar geheel, waardoor de 

in praktijk gehanteerde systematiek bij het uitwerken van de verschillende thema’s 

(PDCA, kwaliteitsplan met prioritaire thema’s, die voorziet in een duidelijke planning 

en opvolging) onvoldoende zichtbaar is.' 

 
 

5.4.3 Aanbevelingen 

 

 Aangezien er meerdere thema’s gekozen zijn uit de lijst met performantieindicatoren 

en aangezien dezelfde indicatoren opgevolgd worden binnen de ziekenhuizen van de 

Broeders van Liefde, kan enige bench-marking nuttig zijn. 

 

 Het is wenselijk om medewerkers meer te betrekken bij de uitwerking van de 

kwaliteitsthema’s. 

 
 

6 Module Medewerkers 

 
6.1 Personeelsbeleid 

 
6.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 In 2009 was er een herziening van de personeelsomkadering op alle afdelingen (ook 

de PVT-afdelingen) waarbij er gestreefd werd naar een optimale bestaffing op deze 

afdelingen. De herziening gebeurde op basis van de uitgetekende afdelingsvisie en de 

bespreking van het behandelprogramma. Als gevolg hiervan werden een aantal 

medewerkers overgeplaatst naar een andere afdeling dit met de nodige begeleiding. 

Het is de bedoeling de kwalificaties jaarlijks te herbekijken rekening houdend met o.a. 

het wettelijk kader, het behandelperspectief, het aangeboden behandelprogramma. 
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 Door de goede opvolging van het ziekteverzuim door de hoofdverpleegkundigen stelt 

het ziekenhuis dat het ziekteverzuim momenteel laag is. Medewerkers met een hoog 

ziekteverzuim worden aangesproken. Rekening houdend met de gemiddelde leeftijd 

van de medewerkers wordt verwacht dat het aantal afwezigheiddagen zal toenemen. 

 

 Het ziekenhuis geeft aan dat openstaande vacatures voor verpleegkundigen moeilijk 

worden ingevuld door een tekort op de arbeidsmarkt en het niet kunnen optornen 

tegen extra legale voordelen die andere voorzieningen soms aanbieden. Ook het 

werven van hoofdverpleegkundigen loopt niet vlot. 

 

 Om tegemoet te komen aan het aantal uren vorming voor de hoofdverpleegkundigen 

werd in 2007 gestart met een aantal vormingen die betrekking hadden op hun 

opdrachten o.a. werken vanuit een afdelingsvisie, het opmaken van een 

afdelingsbeleidsplan, het opmaken van uurroosters, ziekenhuiswetgeving m.b.t. het 

takenpakket en aansprakelijkheid. Deze vormingen werden georganiseerd vanuit de 

vormingscel van de Broeders van Liefde. 

 

 Het werken met een VTO-beleid is uitgeschreven in een procedure. Het adjunct- hoofd 

van het verpleegkundig departement is hiervoor verantwoordelijk. De 

vormingsbehoefte wordt afgestemd op het strategische beleid van het ziekenhuis en de 

vormingsnoden van de medewerkers. Het vormingsbeleidsplan is gekoppeld aan het 

afdelingsbeleidsplan. De behoefte wordt getoetst tijdens de jaarlijkse 

functioneringsgesprekken. Het directiecomité bepaalt de prioriteit na overleg met de 

diensthoofden en de afdelingsstuurgroep. Jaarlijks wordt een ruim budget voorzien 

uitsluitend voor vorming. 

 Voor meerdere onderdelen van de zorg wordt gewerkt met referentiepersonen o.a. met 

betrekking tot agressie, voeding, tiltechnieken, infomedic – Regas, incontinentie, 

medisch dringende hulpverlening, … . 

 

 Er is een ontwerp van aanwervingsprocedure voor directie en middenkader en andere 

functies.  Voor directie en middenkader bepaalt het directiecomité de 

selectieprocedure en het selectiecomité. De Raad van Bestuur neemt de uiteindelijke 

beslissing. Voor de andere functies doet het selectiecomité een eerste selectie op basis 

van de sollicitatiebrieven en de CV. Het directiecomité neemt de uiteindelijke 

beslissing. Soms gebeurt er een extern assessment. 

 

 Medio 2009 werd de functie begeleider (her)intreders ingevuld. Zoals hoger 
aangegeven is deze voltijdse functie opgedeeld onder 2 personen. Volgende 
instrumenten werden ontwikkeld: 

 

o een onthaalbrochure (nog niet gefinaliseerd) voor nieuwe medewerkers 
o een inscholingsmap waarin een checklijst “onthaal en eerste werkdag” en een 

inscholingsprogramma is opgenomen. 

Op de eerste werkdag krijgt de nieuwe medewerker ook een peter of meter 

toegewezen op de afdeling. 

 

 De vrijwilligerswerking beperkt zich tot 2 buddy’s. Bij activiteiten buiten het 

ziekenhuis, waar zorgafhankelijke en dementerende bewoners aan deelnemen, wordt 
beroep gedaan op vrijwilligers van het Rode Kruis. 
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 Het ziekenhuis is stageplaats voor meerdere disciplines. Om de begeleiding/ stage vlot 

te laten verlopen werd in 2009 een huishoudelijk reglement opgemaakt die op de 

eerste stagedag wordt toegelicht en overhandigd door de begeleider 

(her)intreders/stagiaires. Op de afdelingen krijgen de stagiaires een stagementor 

toegewezen. Het ziekenhuis neemt 2x per jaar deel aan een opleiding over 

mentorschap. 

 
 

6.1.2 Sterk punt 

 

 De instelling heeft een uitgewerkte richtlijn ‘omgaan met medewerkers na een 

ingrijpende gebeurtenis’. Via de verzekering heeft men bekomen dat, op vraag van de 

medewerker, er 10 sessies kunnen gevolgd worden bij een extern psycholoog. 

 
 

6.1.3 Aanbevelingen 

 

 In 2007 werd gestart met een aantal specifieke bijscholingen voor de 
hoofdverpleegkundigen. Het is niet duidelijk of volgende (wettelijk verplichte) 

thema’s aan bod komen: 

o ziekenhuiswetgeving met inbegrip van wetgeving betreffende de 

ziekenhuisfinanciering, 

o organisatie en beheer van personeel, met inbegrip van coaching 

o sociale wetgeving 

o principes van bedrijfsbeheer 

o epidemiologie, 

o beheer van ziekenhuisgegevens 

o efficiëntie en kwaliteit van zorg, 

o … . 
 

 Momenteel heeft niet elke hoofdverpleegkundige een kaderopleiding gevolgd omdat 

zij in aanmerking kwamen voor de overgangsmaatregel. Bij de aanwerving van een 

nieuwe hoofdverpleegkundige dient rekening gehouden te worden met de volgende 

bepaling: een hoofdverpleegkundige is gegradueerde verpleegkundige of beschikt over 

een bachelor in de verpleegkunde en heeft een bijkomende kaderopleiding of een 

bijkomende opleiding van universitair niveau, master in de verpleegkunde of master in 

de gezondheidsvoorlichting en bevordering gevolgd. Deze scholing dient betrekking te 

hebben op het geven van leiding. 

 

 Het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods neemt bij het uitschrijven van zijn 

beleid rond vorming, personeel en therapie ook het PVT mee. Advies om een 

duidelijk onderscheid te maken tussen het PVT en het PZ. 

 
 Advies om bij personeelswerving een actieve inbreng te voorzien van de 

hoofdverpleegkundigen en hun te betrekken bij de sollicitatiegesprekken. 
 

 Sinds een aantal jaren wordt op de afdeling Providentia een dag voorzien voor 
teambuilding. Het uitbreiden van dergelijk initiatief naar de andere afdelingen kan 
enkel aangemoedigd worden. 
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6.2 Personeelsbezetting 
 
6.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Onderstaand de personeelsbestaffing per afdeling/kenletter op datum van 01/02/2010: 

o Afdeling Esperanza 0 ( 24 A) 
 Normpersoneel 

-0,75 VTE lic. psychologie 

-0,5 VTE sociaal assistent 

-1 VTE A1 opvoeder 

-2,36 VTE A1 ziekenhuisverpleegkundige 

-2 VTE A1 psychiatrisch verpleegkundige 

-1 VTE A1 sociaal verpleegkundige 

-1,8 VTE A2 ziekenhuisverpleegkundige (0,8 **) 

-2 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige 

-0,89 VTE verpleegassistent 

-2,74 VTE zorgkundige: 

-1,45 VTE ergotherapeut 

 

 Personeel T1T2 

-1 VTE A1 opvoeder 

-0,8 VTE A1 sociaal verpleegkundige 

 

 Personeel buiten de norm (sociale maribel) 

-1 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige 

 

o Afdeling Esperanza 1 ( 16A/ 6T/ 1a(n)) 
 Normpersoneel 

-0,5 VTE lic. psycholoog 

-3,75 VTE A1 psychiatrisch verpleegkundige 

-1 VTE  A2 ziekenhuisverpleegkundige 

-2,1 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige (0,8 **) 

-1,54 VTE ergotherapeut 

 

 Personeel T1T2 

-0,5 VTE sociaal assistent 

-1 VTE A1 opvoeder 

-1,8 VTE A1 psychiatrisch verpleegkundige 

-0,8 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige 

 

o Afdeling Egidius ( 20A/ 10T) 
 Normpersoneel 

-1 VTE lic. psycholoog 

-0,70 VTE sociaal assistent 

-3,25 VTE A1 psychiatrisch verpleegkundige 

-3,52 VTE A2 ziekenhuisverpleegkundige 

-2,78 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige 

-0,44 VTE verpleegassistent 
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-1,47 VTE ergotherapeut 

 

 Personeel T1T2 

-1 VTE A1 opvoeder 

-1 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige 

-0,50 VTE zorgkundige 

-0,42 VTE hulp in ergo 

 

o Afdeling Emmaüs ( 4 a/ 34 t) 
 Normpersoneel 

-0,89 VTE psycholoog 

-1 VTE sociaal assistent 

-3,33 VTE A1 ziekenhuisverpleegkundige 

-0,5 VTE A1 psychiatrisch verpleegkundige 

-0,89 VTE A1 sociaal verpleegkundige 

-2,15 VTE ergotherapeut 

 

 Personeel T1T2 

-0,74 VTE zorgkundige 

 

 Buiten norm personeel (sociale maribel) 

-0,79 VTE ergotherapeut 

 

o Afdeling Providentia ( 30 T/ 1 tn) 
 Normpersoneel 

-0,75 VTE lic. psycholoog 

-2 VTE A1 psychiatrisch verpleegkundige 

-2,29 VTE A2 ziekenhuisverpleegkundige (0,79 **) 

-1,72 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige 

-0,79 VTE A2 ziekenhuisverpleegkundige 

-0,89 VTE verpleegassistent 

-1,46 VTE zorgkundige 

-0,50 VTE diëtist 

-0,5 VTE ergotherapeut 

 

 Personeel T1T2 

-0,50 VTE sociaal assistent 

-1 VTE opvoeder 

-2 VTE A1 psychiatrisch verpleegkundige 

-1 VTE ergotherapeut 

 

 Personeel buiten de norm (sociale maribel) 

-1 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige 

-1 VTE zorgkundige 

-0,71 VTE logistieke hulp 

 

o Afdeling Esperanza 2 (23 T) 
 Normpersoneel 

-0,25 VTE lic. psycholoog 

-0,5 VTE sociaal assistent 
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-1,95 VTE A1 ziekenhuisverpleegkundige (**) 

-1 VTE A1 psychiatrisch verpleegkundige 

-1,79 VTE A2 ziekenhuisverpleegkundige 

-0,70 VTE verpleegassistent (**) 

-2,2 VTE zorgkundigen 

 

 Personeel T1T2 

-1 VTE opvoeder 

-1 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige 

 

 Personeel buiten de norm (sociale maribel) 

-0,80 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige 

-1 VTE ergotherapeut 

-0,70 VTE logistiek medewerker 

 

o Afdeling Theresia ( 22 Sp) 
 Normpersoneel 

-0,25 VTE lic. psycholoog 

-0,5 VTE sociaal assistent 

-1 VTE A1 opvoeder 

-2,83 VTE A1 ziekenhuisverpleegkundige 

-2 VTE A1 psychiatrisch verpleegkundige 

-0,67 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige 

-2 VTE A2 ziekenhuisverpleegkundige (0,79**) 

-2,75 VTE zorgkundige 

-0,35 VTE kinesitherapeut 

-0,89 VTE ergotherapeut 

 

 Personeel T1T2 

-1,8 VTE A1 ziekenhuisverpleegkundige 

 

 Personeel buiten norm (sociale maribel) 

-0,75 VTE logistiek assistent 

 

 Daarnaast zijn er nog volgende personeelsleden: 

 

o Verpleegkundige directie 
 1 VTE verpleegkundige directie 
 Middenkader: 

-0,27 VTE adjunct- hoofd verpleegkundig departement 

-1 VTE A1 verpleegkundige: kwaliteitscoördinator 

 

o Mobiele equipe 

 5 VTE fase 1 en 0,79 VTE fase 2 zijn toegewezen aan een afdeling met 

de grootste zorgvraag (zie **) 

 1 VTE A2 psychiatrisch verpleegkundige (fase 2) 

1 VTE A2 ziekenhuisverpleegkundige (fase 2) 

 Er is nog een openstaande vacature voor een medewerker (fase 2). 
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o Referentieverpleegkundigen 
 1 VTE begeleider herintreders (A1 verpleegkundigen) 

 

o Afdelingsoverschrijdend personeel: 
-0,5 VTE master psycholoog 
-0,5 VTE ontslagmanager (sociaal assistent) 

-1,3 VTE opnamecoördinator (sociaal assistent) 

-1 VTE kiné/master en master ZH-beleid (ICT- en MPG-verantw.) 

-0,95 VTE activiteitenbegeleiders (huishoudregentes) 

-1 VTE ergotherapeut 

-0,5 VTE lic. kinesist 

-0,5 VTE lic. PMT 

-1,59  VTE A1 kinesist 

-0,4 VTE psycholoog (sociale maribel) 

-1,5 VTE pastorale medewerker ( voor PVT en ZH). 

 Personeel T1T2 

-0,4 VTE psychologe 

 
 Startbanen zijn mee verrekend bij het normpersoneel. 

Het aantal ADV-dagen zijn in mindering gebracht. 
 

 De nachtelijke permanentie is als volgt georganiseerd: 

Per nacht zijn er minstens 7 medewerkers aanwezig. 

o Afdeling Esperanza 0 (crisisopname, intensieve behandeling en gedwongen 

opnames: 24 A-bedden) 

 2 personeelsleden waarvan minstens 1 verpleegkundige 

o Afdeling Esperanza 1 (16A/6T/1an) 
 1 verpleegkundige 

o Afdeling Esperanza 2 ( 23T) 
 1 verpleegkundige 

o Afdeling Egidius : (20A/10T) 
 1 verpleegkundige 

o Providentia: (30T/ 1tn) 
 1 verpleegkundige 

o Theresia (22 Sp): 
 1 verpleegkundige 

 
 

6.2.2 Non-conformiteit 

 

 Op de momenten dat de nachtsupervisor (Esperanza 1) zijn afdeling dient te verlaten, 

naar een andere ziekenhuisafdeling of PVT, is er één personeelslid van Esperanza 0 

dat zich naar deze afdeling begeeft. Indien men door omstandigheden niemand kan 

missen op Esperanza 0 staat de nachtverpleegkundige Esperanza 2 in voor zijn eigen 

afdeling en Esperanza 1. 

 

In crisissituaties, op momenten van minimale bestaffing, bestaat er een schema wie op 

welke afdeling moet gaan helpen. Ook in deze situaties worden afdelingen zonder 

toezicht achter gelaten. 
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De minimale vereisten zijn: 

 

o Opname-afdeling beschikt minimaal over 2 personeelsleden (waarvan 1 

verpleegkundige) EN 

o Iedere afdeling heeft een verpleegkundige permanentie EN 
o Op momenten van crisis moet er een onmiddellijk inzetbare ploeg gevormd 

kunnen worden zonder afbreuk te doen aan voorgaande regels. 
 

Het ziekenhuis geeft aan dat men heeft geopteerd om te werken met zorgprogramma’s 

die gelokaliseerd zijn op relatief kleine afdelingen. (Esp 0: 24 bedden, Esp 1: 23 

bedden, Esp 2: 23 bedden). 

Op Esp 0, een gesloten afdeling, zijn steeds twee personeelsleden aanwezig. Op 

Esperanza 1 en Esperanza 2 is ook telkens een personeelslid aanwezig. Momenteel 

zijn er iedere nacht in het gebouw Esperanza 4 FTE aanwezig. Slechts enkele keren 

per jaar gebeurt het dat iemand ondersteuning dient te geven op een afdeling buiten 

dit gebouw. 

Uit het gesprek van de terugkomdag blijkt dat de oorspronkelijke bedoeling was dat 

iemand van Esperanza O zich zou verplaatsen ingeval van problemen. Het ziekenhuis 

zal dan ook deze oorspronkelijke procedure opnieuw communiceren en laten 

uitvoeren. 
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7 Module Partnerschap en Middelen 

 
7.1 Ombudsfunctie 

 
7.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 De instelling beschikt zowel over een interne als een externe klachtenbehandeling. 

 
 De externe ombudsfunctie wordt waargenomen door de heer XXXX. hij is werknemer 

van vzw. Popov en is ook nog actief in andere psychiatrische instellingen. 
 

 De ombudspersoon is bereikbaar via volgende kanalen: 

o Email : XXXX 

o GSM : XXXX 

o Via website : www.ombudsfunctieggz.be 
o Schriftelijk : per adres PopovGGZ Vzw., Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 

Drongen 

o Brievenbussen op iedere afdeling 
 

 De ombudspersoon is elke donderdag aanwezig in het ziekenhuis en dit van 14u30 tot 

17u30. De ombudsman heeft een vast traject dat hij doorheen de gehele instelling 

loopt. De ombudspersoon heeft een sleutel van alle afdelingen, hij kan dan ook vrij in 

en uit de afdelingen bezoeken. 

Daarnaast kan hij mensen ontvangen in zijn bureel en dit volgens afspraak. 

 

 Er is verwijzing naar de ombudsfunctie in de algemene onthaalbrochure. 

 

 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 

zijn bereikbaarheid voor patiënten is hierdoor zeer groot. De ombudspersoon heeft ook 

een eigen postvakje binnen het postsysteem van het ziekenhuis. 

 

 Verzorgend personeel is zeer bereikbaar en toegankelijk. Mede ingegeven door 

onregelmatige aanwezigheid van de artsen en de beperkte werkuren van de 

ombudspersoon is een face-to-face contact met de artsen niet evident. Maar ook zij 

zijn bereikbaar via telefoon of via de mail. 

 

 De interne ombudspersoon is tevens de kwaliteitscoördinator en wordt in zijn functie 

interne klachtenbemiddelaar genoemd. Hij is iedere werkdag bereikbaar tussen 8-12u 

en van 12u45-16u45. 

 

Aangezien hij meestal dadelijk bereikbaar en beschikbaar is worden de klagers 

onmiddellijk gezien en gehoord. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een afspraak 

gemaakt. 

 

Indien er bij de klacht personeelsleden rechtstreeks betrokken zijn stelt de interne 

klachtenbemiddelaar zijn onafhankelijke positie in vraag. Bij potentiële moeilijkheden 

wordt er steevast doorverwezen naar de externe ombudspersoon. 

mailto:spil@limburg.be
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7.1.2 Sterke punten 

 

 Zowel het jaarverslag van de externe ombudspersoon als dit van de interne 

klachtenbemiddelaar worden samen gepresenteerd op het POC en nadien op Kwarto 

(het kwartaaloverleg waar alle leidinggevenden aanwezig zijn). 

 

 Anonieme klachten worden door de interne klachtenbemiddelaar bekeken en 

behandeld in de mate dat het mogelijk is. Zeker als het gaat over structurele klachten 

(infrastructuur, hotelfunctie, …). Individuele aangelegenheden zijn moeilijker of niet 

te behandelen als ze anoniem worden ingediend. 

 
 

7.1.3 Aanbeveling 

 

 De externe ombudspersoon geeft in zijn jaarverslag steeds een aantal suggesties tot 

verbetering van een aantal punten. Aanbeveling om nadat deze suggesties, op 

beleidsniveau, besproken zijn hiervan een terugkoppeling te geven aan de 

ombudspersoon. 
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8 Module Processen 

 
8.1 Organisatie van Zorg 

 
8.1.1 Algemene vaststellingen 

 

Onthaal, intake en indicatiestelling 

 

 In april 2006 werd gestart met een nieuwe werking voor de opnamedienst van het 

Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods. Door de aanstelling van een 

opnamecoördinator wordt een snelle en efficiënte behandeling van alle vragen met 

betrekking tot een opname in het ziekenhuis en PVT beoogt. Tijdens haar afwezigheid 

wordt de opnamecoördinator vervangen door de sociale assistent van het dagcentrum. 

Buiten de kantooruren worden de taken voor een deel (registratie van opnames, 

transfers en ontslagen) opgevangen door het verpleegkundig personeel van de 

opnameafdeling Esperanza 0. 

 

 In de functieomschrijving van de opnamecoördinator wordt aangegeven dat zij een 

filterfunctie is tussen de verwijzende instanties enerzijds en de geneesheren anderzijds. 

In de praktijk komt elke opnameaanvraag bij de opnamecoördinator. Zij heeft de 

verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat na een eerste informatiemoment met de 

patiënt hij/zij terecht komt in de juiste doelgroep/zorgprogramma’s in het ziekenhuis 

of naar andere voorzieningen moet worden doorverwezen. Bij een opname geeft zij 

informatie door aan de afdelingsarts. Het intakegesprek met de arts is bepalend voor 

een opname op een welbepaalde afdeling. De triage van de patiënten door de 

opnamecoördinator gebeurt op basis van criteria die in overleg met de artsen zijn 

uitgeschreven. 

 

 Volgende exclusiecriteria worden gehanteerd: 

- enkel hard drugs in een hoogdringende situatie maar met doorverwijzing naar een 

aangepaste opvangvorm na de eerste behandeling 

- mentale handicaps 

- hoog risico forensische patiënten 

- kinderen 

Er zijn geen uitsluitingcriteria op basis van financiële aspecten (o.a. openstaande 

facturen), agressie of onvoldoende therapietrouw. Er is wel een lijst van patiënten die 

kunnen opgenomen worden “onder voorwaarden”. 

 
 Na het intakegesprek met de arts op de afdeling is er een eerste indicatiestelling. 

Medicatie wordt op punt gesteld en er wordt een eerste behandelplan opgemaakt. 

 
 Bij een directe aanmelding wordt de patiënt altijd gezien door een arts, tijdens de 

nacht door de arts van wacht. Indien er geen opname gebeurt (geen medische urgentie 
/ geen vrij bed, …) zorgt de arts voor de nodige opvolging. Zo kan een patiënt 

doorverwezen worden naar een spoedafdeling/PAAZ van een algemeen ziekenhuis of 

verwezen worden naar de verwijzer/huisarts/CGG of wordt de patiënt geadviseerd een 

behandeling te starten in het dagcentrum. 
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 Normaliter wordt op de opnameafdeling één bed vrijgehouden voor een dringende 

opname. Niet dringende opnames komen per doelgroep op een wachtlijst. 80% van de 

aanvragen tot opname kunnen gebeuren binnen de week na de zorgvraag. Binnen de 

termijn van drie weken kan normaliter worden tegemoet gekomen aan alle 

opnameaanvragen. 

 
 

Sociale zorg, herstelgerichte zorg en zorg aan familie 

 

 Tijdens de dagelijkse afdelingsbriefings wordt de eerste informatie over de patiënt 

door gegeven aan het multidisciplinaire team. Binnen de termijn van één week 

opname gebeurt er een eerste evaluatie van het gestarte behandelplan. De patiënt werd 

inmiddels toegewezen aan een “toewijsverpleegkundige/verzorgende”. 

Tijdens de daaropvolgende observatieperiode worden bijkomende gegevens verzameld 

door de onderscheiden disciplines. 

 

 De toewijs bespreekt, evalueert en onderhandeld met de patiënt zijn behandelplan 

doorheen zijn verblijf in het ziekenhuis en toetst of het voldoet aan zijn 

verwachtingen. De ergotherapeut zal op haar beurt aan de patiënt de doelstellingen van 

de vooropgestelde activiteiten toelichten. 

 

 Op elke afdeling werken 2 artsen niet alleen om de medische continuïteit te verzekeren 

maar het biedt de mogelijkheid aan de patiënt om eventueel te kiezen voor een andere 

arts. Een vraag voor een “second opinion” wordt niet afgewezen maar wordt door de 

artsen eerder als positief ervaren. Doch dergelijke aanvraag gebeurt zelden. 

 

 Reeds bij de opname van een patiënt wordt de familie beschouwd als een belangrijke 

partner tijdens de behandeling. De wens van de patiënt wordt hierbij gerespecteerd. 

De familie kan steeds terecht bij de verpleging. Na 6 weken opname wordt samen met 

de familie nagegaan hoe het in de toekomst verder kan. Bij een breuk tussen patiënt en 

familie zal men vanuit het ziekenhuis trachten bij te sturen. 

 

 Het ziekenhuis werkt niet samen met KOPP. Elke situatie wordt individueel bekeken. 

Indien gewenst zal de psycholoog het initiatief nemen voor een gesprek met ouders 

en/of kinderen. Kinderen kunnen ook doorverwezen worden naar een CGG of het 

CLB. 

 

 Werkgevers hebben op vandaag meer aandacht voor sociale aspecten en geven hun 

medewerkers soms kansen mits ze zich laten begeleiden (o.a. bij drankmisbruik). Het 

kan het gebeuren dat de sociaal assistente in aanwezigheid van de patiënt een 

overleg/telefonisch gesprek heeft met de werkgever. Meestal gebeurt dit in 

voorbereiding op de werkhervatting en op vraag van de patiënt. 

 

 I.k.v. hervalpreventie is psycho-educatie een opdracht voor verpleegkundigen en 

psycholoog. Het kan ook onderdeel zijn van het behandelprogramma o.a. bij 

middelenmisbruik. Familie kan hier ook bij betrokken worden. Het medicatiegebruik 

is een topic die door de artsen wordt opgenomen per individuele patiënt. 

 

 Bij de verhuis van de patiënt naar een andere afdeling wordt onderscheid gemaakt 

tussen een crisissituatie en een geplande verhuis. Bij een crisissituatie gebeurt de 
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verhuis zonder enige voorbereiding maar met de nodige info daarna. Bij een geplande 

verhuis komt de geneesheer van de nieuwe afdeling ter info naar de oorspronkelijke 

afdeling en wordt door de verpleegkundige een ontslagformulier opgemaakt. 

 
 

Ontslag 

 

 Het startmoment van de ontslagvoorbereiding valt samen met de opnamedatum. De 

maatschappelijk assistente, toegewezen aan de afdeling, zal tijdens een eerste gesprek 

een standaardformulier invullen waarin een aantal belangrijke items aan bod komen. 

De permanente gegevensverzameling door de andere teamleden brengen ook gegevens 

aan die belangrijk zijn in een ontslagoriëntatie. 

In consensus met het team en de patiënt wordt naar de best mogelijke oplossingen 

gezocht ter ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving bij ontslag. 

De patiënt zal ook de kans krijgen, volgens een opbouwend schema, buiten het 

ziekenhuis te verblijven. 

 

 In voorbereiding op het ontslag wordt, terug in overleg met de patiënt en/of familie, 

gezocht naar het noodzakelijk vangnet. Hiervoor kan beroep worden gedaan op o.a. de 

reguliere thuiszorghulp, mantelzorg, de familie, kan de patiënt worden doorverwezen 

voor nazorg naar een CGG, wordt beroep gedaan op PZT, enz. Voor de patiënt het 

ziekenhuis verlaat wordt een zorgoverleg georganiseerd in het ziekenhuis in 

aanwezigheid van de patiënt. 

 

 Bij ontslag zal de behandelende arts telefonisch contact opnemen met de 

huisarts/verwijzer om te voorkomen dat de nazorg faalt. Bij ontslag krijgt de patiënt 

een voorlopige ontslagbrief mee. Niet alle artsen slagen er momenteel in om tijdig een 

definitieve ontslagbrief te versturen. Er leeft de hoop dat het werken met het EPD dit 

euvel zal verhelpen. 

 

 Het ziekenhuis stapte van bij de opstart in het FOD-project “ontslagmanagement”. De 

opnamecoördinator volgde op eigen initiatief ook dergelijke opleiding. De methodiek 

is geïmplementeerd op alle afdelingen en doorgegeven aan alle medewerkers. De 

sociale assistent van de afdeling werkt op het micro-niveau. De ontslagmanager werkt 

op meso- en macro-niveau. Jaarlijks wordt een activiteitenverslag opgemaakt. Het 

ontslagmanagement is toegevoegd aan het organogram van het ziekenhuis Zoete Nood 

Gods en ressorteert onder de bevoegdheid van het Directiecomité. 

 
 

8.1.2 Sterk punt 

 

 Bij het verlaten van het ziekenhuis krijgt de patiënt een document 

“Waarschuwingssignalen van de patiënt” die kan ingevuld worden samen met en/of 

door de hulpverlener. Het document bevat per stap de namen van de hulpverleners of 

arts met de nodige telefoonnummers op wie beroep kan gedaan worden. De patiënt 

geeft zelf een gradatie (ernstig, matig, licht, niet aanwezig) aan zijn vermelde 

waarschuwingssignalen. 

Het is een maandelijks opvolgblad die ook gebruikt wordt als opvolginstrument voor 

de arts/verwijzer. 
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Een tweede luik is een maandoverzicht voor opvolging in gradatie voor blijvende 

symptomen. 

 
 

8.1.3 Tekortkomingen 

 

 In de flowchart m.b.t. een opname wordt geen rekening gehouden met patiënten die 

zich aanmelden en niet worden opgenomen. De flowchart vermeldt enkel naar welke 

afdeling de patiënt verwezen wordt bij een eerste opname of bij een heropname. 

 

 Het proces van zorgvraag tot zorgeffectuering is nog niet in kaart gebracht. 

Zo kan een cliëntenstroomschema een handig instrument zijn bij het uitschrijven van 

de zorgfuncties“opname”, “behandeling” en “ontslag” en het dynamiseren van de in- 

en uitstroom van patiënten. 

 

8.1.4 Aanbeveling 

 

 De bundel m.b.t. de opnamedienst is niet meer actueel. Het is aangewezen deze aan te 

passen aan de huidige werking. 

 

 

8.2 Intern Rampenplan 
 
8.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een zeer uitvoerig beschreven rampenplan. Een 

rampenplan dat jaarlijks aan een evaluatie wordt onderworpen. 

 

 Op regelmatige basis zijn er oefeningen met de externe hulpdiensten (brandweer, 

politie, …). Deze oefeningen hebben nadien ook nog een nabespreking en evaluatie 

met de betrokken diensten. 

 
 

8.2.2 Sterk punt 

 
 Het ziekenhuis beschikt voor elke afdeling met een isolatiekamer over een schema 

waar men met de geïsoleerde patiënt naar toe moet in geval van evacuatie. 

 
 

8.2.3 Tekortkoming 

 

 Ondanks de jaarlijkse inspanningen is het voorliggende rampenplan niet volledig up- 

to-date. Zo gaat men er in het plan nog steeds van uit dat Esperanza 1 en 2 één 

afdeling is, met een nachtelijke permanentie van 1 personeelslid voor beide 

afdelingen. 

Het ziekenhuis geeft aan dat dit intussen is rechtgezet. 
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8.2.4 Aanbeveling 

 

 Gezien het jaarlijks herevalueren van het rampenplan zou het zinvol kunnen zijn om 

ergens in het rampenplan een versienummer aan te brengen. Zodat men steeds weet of 

men met een recentste versie aan het werken is. 

 

 

8.3 Apotheek & Medicatiedistributie 
 
8.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 De apotheek is elke werkdag geopend van 8u tot 12u en van 12u45 tot 16u45. Het 

afleveren van producten gebeurt van 10u30 tot 12u en van 14u tot 16u. Voor 

dringende gevallen kan hiervan worden afgeweken. In het weekend is er geen 

aanwezigheid voorzien. 

 

 De equipe voor de apotheek bestaat uit 1 Vte apotheker, en 1,3 Vte apotheekassistente. 

 

 De apotheek verstrekt medicatie aan de ziekenhuisafdelingen en aan het PVT. 

 

 De apotheker is, buiten de kantooruren, steeds telefonisch oproepbaar. Indien hij 

langere tijd afwezig is (verlof) is er een vervanging vanuit de groep van de Broeders 

van Liefde. Deze gepensioneerde apotheker doet vervangingen in meerdere 

instellingen van de Broeders. 

 

 Men beschikt over het elektronisch medicatiedistributiesysteem (Infomedic) van de 

Broeders van Liefde. Dit systeem werkt via een individuele login en sinds de 

wettelijke regeling van het elektronisch handteken moeten er geen voorschriften meer 

afgeprint worden. 

 

 Elk voorschrift wordt onderworpen aan het interactieprogramma en het is uiteindelijk 
de apotheker die het voorschrift moet valideren alvorens er een uitlevering is van de 

medicatie. 

 

Indien de apotheker een voorschrift om één of andere reden niet valideert wordt het 

voorschrift teruggestuurd naar de voorschrijvende arts. 

Na validatie worden er 3 lijsten getrokken. Eén is een pick-uplijst op afdelingsniveau, 

waarmee men de medicamenten uit de stock haalt. 

Nadien zijn er twee distributielijsten op niveau van de individuele patiënt. Hiervan 

gebruikt de apotheek er één om de medicatie per patiënt klaar te leggen, deze lijst 

blijft in de apotheek. De 2de lijst gaat, ter controle, mee met de medicatie naar de 

afdeling. 

 
 Elke afdeling heeft een eigen beperkte spoedkast, op Esperanza 0 heeft men een 

centrale spoedkast met een groter aanbod aan medicatie. 
 

 Van alle medicatie die wordt voorgeschreven is 92% medicatie uit het formularium. 

Het systeem stuurt de voorschrijver ook richting formulariummedicatie. Jaarlijks 

bestaat de mogelijkheid om medicatie toe te voegen of te verwijderen van het 
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formularium. Indien noodzakelijk bestaat er een kerncomité (op niveau van de 

Broeders van Liefde) om dringende aanpassingen door te voeren. 

 
 

8.3.2 Sterk punt 

 

 Het elektronisch systeem is in die zin aangepast dat indien de arts een medicatie 

wijzigt (stopt, posologie aanpast, …) er een waarschuwing komt op het niveau van de 

afdeling. 

 
 

8.3.3 Tekortkomingen 

 

 Er is geen registratie of analyse van medicatiefouten. Nochtans is het belangrijk om 

mogelijke (bijna)fouten te registreren. Deze fouten analyseren en indien nodig 

verbeteracties opzetten kan leiden tot objectiveerbare verbeteringen en de veiligheid 

bevorderen. 

In de reactie geeft het ziekenhuis aan dat een pure registratie inderdaad niet bestaat. 

Niettemin worden er voortdurend inspanningen geleverd om fouten te voorkomen 

(controle van de distributie; kort op de bal spelen bij wijziging van medicatie- 

schema’s, enz.).  Bij vroegere controles in het kader van het kwaliteitsdecreet bleek 

ons foutenpercentage veel lager dan de gangbare cijfers van bvb algemene 

ziekenhuizen. De preventie van medicatiefouten is onze dagelijkse bekommernis en wij 

laten niet na om eventuele hiaten in het programma Infomedic aan te kaarten (cfr 

verslagen werkgroep apothekers BVL). Hieraan wordt dan ook meestal gevolg 

gegeven via een programma-aanpassing. 

Daarnaast doet men een steekproef. Er werd beslist om sinds 2008 slechts 

tweejaarlijks steekproeven te doen op elke afdeling. Van 2005 tot 2008 werden er door 

de kwaliteitscoördinator steekproefsgewijs controles gedaan op medicatiefouten door 

middel van foutmeldingen. 

 

Het auditteam neemt akte van deze werkwijze maar dringt toch aan op een meer 

permanent registratie-instrument waar iedereen zijn fouten of bijna-fouten in kan 

registreren en men niet alle pijlen richt op de tweejaarlijkse steekproef. 

 

 Op afdelingsniveau doet men aan temperatuurscontrole van de frigo’s waar medicatie 

in bewaard wordt. Er bestaat echter geen procedure die aangeeft wat men in welke 
gevallen moet doen. 

Het ziekenhuis geeft aan dat het Medisch Farmaceutisch Comité een procedure ter 

goedkeuring zal voorgeleggen. 

 
 

8.3.4 Aanbeveling 

 

 Er bestaat een samenwerkingsovereenkomst met een algemeen ziekenhuis omtrent de 

continuïteit van de ziekenhuisapotheek. Uit het gesprek blijkt daarentegen dat er geen 

structurele wachtdienst georganiseerd wordt. Het is de eigen apotheker die steeds 

oproepbaar is. Bij langdurige afwezigheid is er vervanging voorzien. Deze persoon is 

woonachtig in Ieper, wat een afstand van 100 km betekent. 
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Het ziekenhuis geeft aan dat men inderdaad beschikt over een 

samenwerkingsovereenkomst met een algemeen ziekenhuis (ASZ). In de praktijk blijkt 

dat men deze voorlopig niet nodig heeft. Uit de ervaring blijkt dat men tot op heden 

slechts zelden beroep dient te doen op de apotheek van het ASZ. 

Op de terugkomdag werd gesteld dat men de continuïteit van de dienstverlening 

inzake de apotheek kritisch moet blijven bewaken. 

 

 Advies om de apotheker actief te betrekken bij de opleiding van personeelsleden. 

 

 
8.4 Werking van diensten 

 
8.4.1 Dienst Esperanza 2 

8.4.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Esperanza 2 is een open afdeling voor opname en behandeling van ouderen met 

diverse psychiatrische aandoeningen. Op de afdeling worden patiënten opgenomen 

binnen 2 doelgroepen:

o groep 1: ouderen (60+) met psychische stoornissen die voor het eerst ontstaan 

op oudere leeftijd of met bestaande psychische stoornissen waarbij voor deze 

leeftijdsfase specifieke kenmerken optreden. 
Exclusiecriteria zijn: ouderen met ernstige psycho-organische stoornissen en 

zwaar zorgbehoevenden. 

Het betreft hier dus een vrij heterogene groep, waarin drie diagnosegroepen 

kunnen onderscheiden worden; depressie, psychose en 

middelenafhankelijkheid. 

o groep 2: voorbereidingsgroep ontslag met 5 bedden voor patiënten die 

voorbereid worden voor beschut wonen of alleen wonen. Deze voorbereiding 

geschiedt op vlak van huishoudelijke taken, samenleven in groep, afspraken 

naleven, communicatie, sociale vaardigheden, structurering vrije tijd, … 

 

Beide patiëntengroepen zijn patiënten die zich moeten kunnen handhaven op een open 

afdeling. 

Groep 2 verblijft tijdelijk op deze afdeling, totdat de infrastructuur binnen het 

ziekenhuis op punt staat om deze jongeren een meer passende locatie aan te bieden. 

 

Patiënten (>50%) kunnen rechtstreeks opgenomen worden op deze afdeling. Na een 

medisch/psychiatrische stabilisatie gaat het merendeel van de patiënten terug naar de 

thuissituatie, anderen gaan naar andere zorgvoorzieningen. 

 

Er worden patiënten opgenomen binnen een verschillend statuut. De meeste patiënten 

zijn vrijwillig opgenomen. Maar daarnaast zijn er ook verschillende patiënten met een 

gedwongen statuut of zelfs een forensisch statuut (op het moment van de audit 

respectievelijk 5 en 2). 
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 Men heeft in totaal 23 T-bedden toegewezen aan deze afdeling, deze zijn ook 

opgesplitst:

o groep 1: 18 bedden 

o groep 2: 5 bedden 
 

 Het therapeutisch personeel bestaat uit:

o 0,5 Vte Maatschappelijk werker 

o 0,25 Vte Psycholoog 

o 1 Vte Ergotherapeut 

 

 De afdeling is gelegen in een vrij recente nieuwbouw. Hieruit volgen natuurlijk een 

aantal positieve punten:

o Ruime kamers 

o Voldoende sanitair 
 Elke kamer een eigen toilet 
 Elke patiënt een eigen lavabo 

 1 grote inloopdouche (rolstoeltoegankelijk) 

 2 gewone douches 

 2 badkamers met bad (waaronder 1 hoog-laagbad) 

 Afzonderlijke toiletten voor personeel en bezoekers 

o Meerdere lokalen voor het stockeren van materiaal 

o Kleedkamers personeel met eigen douche 
 

Binnen de gang heeft men een opsplitsing gemaakt tussen het dag- en nachtgedeelte. 

Nachtgedeelte bestaat enkel uit slaapkamers, sanitaire lokalen en de isolatiekamer. 

Binnen het daggedeelte zijn de therapielokalen, de leefruimte die zowel living als 

eetkamer omvat, bureel sociale dienst, bureel hoofdverpleegkundige, bureel arts en de 

verpleegpost. 

 

 Deze afdeling wordt aangestuurd vanuit een stuurgroep bestaande uit de 

afdelingspsychiater, de hoofdverpleegkundige, de psycholoog, de ergotherapeut en de 

maatschappelijk assistent. Deze stuurgroep komt maandelijks samen.

De huidige samenstelling van de stuurgroep is vrij recent (ongeveer 1 jaar). Dit 

betekent dat de afdelingsvisie op sommige punten nog moet bijgesteld worden. Zo wil 

men de doelgroepbepaling nog verder verfijnen in samenspraak met andere afdelingen 

en zorgpartners in de regio. Ook mist men nog een gemeenschappelijk theoretisch 

kader voor de afdeling. 

 

Er werd eind 2009 een afdelingsbeleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan is enkel gericht 

naar de doelgroep ouderen. In dit document is ook een eigen SWOT-analyse 

opgenomen. 

 

Binnen de behandeldoelstellingen worden 5 elementen opgesomd: 

1. Interdisciplinaire observatie en diagnostiek. 

2. Behandeling van het psychiatrische beeld. 

3. Bepalen van individuele doelstellingen. 

4. Resocialisatie. 

5. Hervalpreventie, ontslagvoorbereiding en nazorgtraject opstarten. 
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Tijdens de observatiefase wordt er standaard een psychodiagnostisch testonderzoek 

verricht. Wanneer er verdere neuropsychologische testing nodig blijkt, kan men 

binnen het ziekenhuis beroep doen op een psycholoog met specifieke deskundigheid 

op dat vlak. 

 

Outcome-meting wordt gedaan aan de hand van de gedragsobservatieschaal 

‘Observatie PsychoGeriatrie’ (OPG). De toewijsverpleegkundige neemt deze schaal af 

bij opname, na drie maanden en bij ontslag. Dit initiatief is gestart in januari 2010. 

Het therapieaanbod bestaat uit verschillende mogelijkheden: individuele 

psychotherapie, sociale- en familiebegeleiding, verschillende ergotherapeutische 

activiteiten, pastorale begeleiding en bewegingstherapie. 

Psychotherapie in groep is momenteel niet mogelijk door enerzijds de beperkte 

beschikbaarheid van de psychologe op de afdeling en anderzijds door de heterogeniteit 

van de doelgroep. 

 
 

8.4.1.2 Sterke punten 

 

 Het afdelingsbeleidsplan geeft blijk van een kritisch zelfevaluerend vermogen.

 

 De aanwezigheid van een psycholoog op ziekenhuisniveau met specifieke 

deskundigheid inzake testdiagnostiek. Deze persoon kan op alle afdelingen gevraagd 

worden voor deze expertise.

 
 

8.4.1.3 Non-conformiteit 

 

 Het gecontroleerde afzonderingsregister is niet steeds volledig ingevuld, tevens werd 

vastgesteld dat er nadien een aantal correcties zijn gedaan naar aanleiding van ons 
bezoek.

 
 

8.4.1.4 Tekortkomingen 

 

 Het is niet aangewezen om patiënten ouder dan 60 jaar met een psychogeriatrisch 

profiel samen op te nemen met jonge patiënten die in volle voorbereiding zijn voor 

beschut wonen. Tijdens de therapie-uren zijn ze wel afzonderlijk bezig maar vanaf het 

avondeten en het gehele avondgebeuren zit men samen.

In de reactienota geeft men aan dat men momenteel deze doelgroep niet elders kan 

huisvesten. Na realisatie van het masterplan zal de voorbereidingsgroep Beschut 

Wonen wel elders worden ondergebracht. 
 

 Het ergolokaal, op de afdeling, blijft ’s avonds open als 2de tv-zaal. Vanuit een 

veiligheidsoogpunt (agressie, suïcidepreventie, …) dient men dit zeer kritisch te 

herevalueren. In dit lokaal liggen allerhande gevaarlijke materialen (glas, breinaalden,

…) voor het meepakken. 

Het ziekenhuis stelt dat er afsluitbare bergingen voorzien zijn bij elk therapielokaal. 

Al het risicomateriaal zal achter slot geplaatst worden. 



Auditverslag Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods / Lede (erkenningsnummer 988) 52  

 

8.4.1.5 Aanbevelingen 
 

 Advies om te zorgen voor een goede continuïteit in de therapeutische functies 

(ergotherapie, psycholoog, …) zeker bij ziekte en verlofperiodes.

 
 Het beperkt aantal verpleegkundigen maakt de werkplanning en de verlofplanning 

moeilijk.
Uit de reactienota blijkt dat er binnen de regio een groot tekort aan (psychiatrisch) 

verpleegkundigen is. Er wordt steeds de voorkeur gegeven om verpleegkundigen aan 

te werven. Ze zijn momenteel echter niet steeds beschikbaar op de arbeidsmarkt. Men 

dient soms dan ook andere kwalificaties (met tijdelijke contracten) aan te werven. De 

afdeling krijgt indien nodig hulp van verpleegkundigen uit de mobiele equipe zodat de 

verpleegkundige permanentie steeds verzekerd is. 

Advies vanuit het auditteam om deze evolutie kritisch te blijven bewaken. 

 

8.4.2 Afdeling Esperanza 0 

8.4.2.1 Algemene vaststellingen 

 
 De afdeling is een gesloten afdeling voor crisisopname en intensieve behandeling van 

patiënten met: 

o diverse acute psychiatrische aandoeningen (bipolaire stoornissen, schizofrenie, 

depressie, …) 

o een statuut gedwongen opname. 
 

 Alle zorgactiviteiten zijn gericht op het verminderen of laten verdwijnen van de 

psychische en lichamelijke symptomen, het verbeteren of herstellen van de 

psychosociale aanpassing en de oppuntstelling van de behandeling en/of eventueel 

diagnose. 

 

 Als exclusiecriteria worden volgende criteria gehanteerd: 

o primaire verslavingsproblematiek 

o mentaal gehandicapten 

o minderjarigen 

 

 De afdeling beschikt over 6 tweepersoonskamers en 12 éénpersoonkamers. Daarnaast 

heeft men eveneens 2 afzonderingskamers ter beschikking. 

 

 Het behandelprogramma is opgesteld volgens het stress-kwetsbaarheidsmodel en de 

cognitieve gedragstherapie. 
Een crisis wordt gekenmerkt door een onevenwicht tussen draagkracht (intrinsieke 

kwetsbaarheid) en draaglast (psychosociale omgevingsfactoren). De bio-psycho- 

sociale interventies richten zich op deze twee elementen. De biologische 

kwetsbaarheid wordt vooral medicamenteus behandeld, de draaglast is te verminderen 

door stressfactoren vanuit de omgeving te beïnvloeden of door copingstrategieën aan 

te leren om met stress om te gaan. 
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Binnen het behandelprogramma gaat men voornamelijk werken in individuele sessies. 

Het deelnemen aan het activiteitenaanbod is op vrijwillige basis. 

 

 Binnen het behandelprogramma werkt men in 3 fases met verschillende 

doelstellingen: 

o Fase 1 : observatiefase (4 - 6 weken) 
 Observatie en diagnosestelling 
 Begrenzing en bescherming bieden aan patiënt en omgeving 

 Verminderen aanmeldingssymptomen 

 Herstel van contact met realiteit en zichzelf 

 Herstel van individuele basisfuncties- vermogen en vaardigheden 
 Herstel van zelfcontrole 

 Evenwicht tussen rust en activiteit 

 

o Fase 2 : behandelfase (4 – 16 weken) 
 Verhogen van ziekte-inzicht en therapietrouw (motivatie) 
 Verhogen van draagkracht en verlagen van draaglast 

 Werken aan individuele realistische doelen met betrekking tot 

woonsituatie, sociale administratie, vrijetijdsinvulling en werksituatie 

 Psycho-educatie voor patiënt en familie 

 

o Fase 3 : Oriëntatie- en ontslagfase (2 weken) 
 Doorverwijzing voor verdere behandeling 
 Voorbereiding op ontslag of heroriëntatie naar andere afdeling 

 

 Het behandelingskader dat als basis dient voor het therapeutisch handelen berust op 6 

essentiële pijlers: 

o Containment : ondersteunen van fysieke en psychische welbevinden v/d patiënt 
o Support : bewuste aandacht voor de gebeurtenissen die hebben geleid tot 

opname 

o Structuur : een duidelijke structuur en voorspelbaarheid aanbieden 
o Mulitdisciplinair behandelteam : via teamoverleg het opstellen van een 

geïndividualiseerd behandelplan met aandacht voor zorg op maat 

o Involvement : aanmoedigen van actieve deelname van de patiënt aan de 

sociale omgeving, toegankelijk zijn voor de patiënt op een veilige plaats 

o Validation : aandacht voor de persoon achter het ‘ziek-zijn’, hoop en 

zelfvertrouwen opnieuw installeren 

 

 Jaarlijks worden er tussen de 150 en de 200 patiënten opgenomen. Hiervan zijn er een 

70-tal een eerste opname. 

Van het totaal zijn er jaarlijks een 60 tot 70 gedwongen opnames. 

 

 Architecturaal is deze afdeling in orde. 

o Men beschikt op elke kamer over een TV, een afsluitbare kast, toilet en een 

eigen lavabo. 

o De afdeling beschikt daarnaast over 2 douches en 2 badkamers met bad 

o Afzonderingskamer beschikken over een toilet, lavabo en douche in het sas 

o Voldoende bezoekerstoiletten 

o Rolstoeltoegankelijk toilet 

o Meerdere bureau’s die multifunctioneel gebruikt kunnen worden 
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o Ergotherapielokaal op de afdeling 

o 2 livings met TV, een pingpongtafel 

o Ruime eetplaats 

o Vergaderzaal 

o Een binnenkoertje 

o … 
 

 Alle 2 weken organiseert men een patiëntenoverleg. Hiervan wordt er een verslag 

opgemaakt en dit wordt uitgehangen in de eetzaal. 

 
 

8.4.2.2 Non-conformiteiten 

 

 De dienst heeft naast camerabewaking in de afzonderingskamers ook nog 

bewakingscamera’s in de gang en in sommige lokalen. Hiervan staat niets vermeld in 

de onthaalbrochure. Hiervan dient men de patiënt op de hoogte te stellen. 

Het ziekenhuis geeft aan dat dit zal opgenomen worden in het huishoudelijk reglement 

van de afdeling maar ook in de specifieke informatiebrochure voor patiënten. 

 

 De huidige opstelling in de isolatiekamer is niet conform de geldende procedure 

binnen het ziekenhuis. Ofwel staat het bed verkeerd ofwel staan de fixatiepunten niet 

op de juiste plaats. Daarnaast is het onmogelijk vanuit gefixeerde positie het 

oproepsysteem te bedienen. 

Uit de reactienota blijkt dat de opstelling intussen werd aangepast. 

 

8.4.2.3 Tekortkomingen 

 

 In het kader van suïcidepreventie dient men eens kritisch een aantal situaties bekijken 

(doucheslang, stroomkabels, …). 

De doucheslang komt enkel voor op de baden. In de douchecellen bevinden zich vaste 

douchekoppen zonder slangen. 

Het ziekenhuis geeft aan dat er zich hygiënische problemen stellen indien men niet kan 

werken met doucheslangen. Blijkbaar zijn er in de handel korte doucheslangen voor 

baden beschikbaar en zal men deze installeren. 
 

 In het afzonderingsregister is niet op te maken wanneer men bij de patiënt is geweest 

en wanneer men een observatie gedaan heeft via de monitor. Men dient iets 

uitgebreider te rapporteren dan de hele nacht enkel ‘slaapt’ te schrijven. 

Het werken met Tippex in het register dient men te vermijden. 

 

 Bij een aantal langdurige opnames in de afzonderingskamer is het niet duidelijk 

waarom patiënt zo lang moet opgenomen worden. In één situatie toert de arts ’s 

middags en mag de patiënt de volgende dag ’s morgens de afzondering verlaten 

zonder dat er opnieuw een arts geweest is. 
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8.4.2.4 Aanbevelingen 

 

 Aanbeveling om het steeds wisselen van personeelsleden trachten te beperken (bv. 

door het werken met langdurige contracten). Uit de SWOT-analyse van 2009 blijkt dat 

er op één jaar 11 verschillende personeelsleden zijn begonnen of ontslagen op de 

afdeling. 

 

 Uit het werkschema van de maand februari blijkt dat men niet steeds een 
verpleegkundige permanentie bekomt op de afdeling (op datum van 4/2/2010 werd de 

late-dienst gedaan door 2 niet-verpleegkundigen). 
 

Het ziekenhuis geeft aan dat op dat moment er wel ondersteuning was vanuit de 

mobiele equipe. De verpleegkundige permanente was dus wel degelijk verzekerd. De 

leden van de mobiele equipe komen niet voor op de afdelingsuurroosters omdat ze 

enkel inspringen bij noodgevallen. Het overzicht wordt bijgehouden door het hoofd 

van het verpleegkundig departement. 

Advies om de mobiele equipe ook aan te duiden op het uurrooster van de afdeling. 

 

 Advies om de vooropgestelde streefwaardes binnen de Balanced Scored Card een 

realistische waarde te geven. 

 
 

8.4.3 Afdeling Emmaüs 

8.4.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het dagziekenhuis heeft een erkenning voor 34 t(dag) en 4 a(dag) plaatsen. Op basis 

van de gegevens februari 2010 zijn er 75 patiënten ingeschreven met een gemiddelde 

aanwezigheid tussen de 50 en 60 patiënten per dag. 

Bij de start van de behandeling komt de patiënt dagelijks naar het centrum. In 

onderling overleg kan de aanwezigheid afgebouwd worden (voor geriatrische 

patiënten tot 2 dagen per week). Patiënten worden ook gestimuleerd om met verlof te 

gaan. 

 

 De exclusiecriteria zijn duidelijk omschreven in de afdelingsflyer. Een patiënt komt 

niet in aanmerking bij uitgesproken drugafhankelijkheid, psycho-organische 

stoornisssen en dementie. Van de zorgvrager wordt een zekere zelfredzaamheid 

verwacht en motivatie om deel te nemen aan het zorgprogramma. De doelgroep 

volwassenen is tss 18-65 jaar, de doelgroep ouderen 65+. Het dagcentrum is ook 

rechtstreeks toegankelijk voor patiënten van buiten het ziekenhuis met een 

psychiatrische problematiek. 

 

 Er wordt gewerkt met 2 units onderverdeeld in 5 zorgeenheden. 

o De Intensieve Behandelunit met: 
 Zorgeenheid 1: intensieve behandeling algemene psychiatrische 

ziektebeelden 

 Zorgeenheid 2a: intensieve behandeling verslavingsproblemen 

(vooral alcohol en medicatie) 

2b: onderhoudende behandeling verslavingsproblematiek 

o De Behandelunit voor langdurig verblijf: 
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 Zorgeenheid 3:  algemene psychiatrische ziektebeelden met 

uitzondering van psychosezorg 

 Zorgeenheid 4: Psychosezorg 

 Zorgeenheid 5: Gerontopsychiatrie. 

 

 Het dagcentrum is niet gelegen op de campus van het ziekenhuis maar aan de overkant 

van de straat. Architectonisch beschikt de afdeling over 5 volwaardige leefeenheden. 

Elke leefeenheid beschikt over een leefruimte met zit- en eethoek en een kleine 

kitchenette. De ruimtes zijn gezellig en huiselijk ingericht. Er is een kleine 

verpleegpost die enkel toegankelijk is voor verpleegkundigen; afzonderlijk sanitair 

voor personeel en patiënten. 

Het dagcentrum beschikt ook over een sportzaal en crea-ruimtes en maakt voor het 

overige gebruik van de accommodatie van het ziekenhuis (o.a. klei atelier). De 

afdelingsarts, de hoofdverpleegkundige, de psycholoog en sociaal werker beschikken 

over een bureel. De leefeenheden hebben toegang tot een tuin. Rokers maken hier 

graag gebruik van. 

 

 Een aanvraag voor behandeling kan telefonisch gebeuren door contact op te nemen 

met de opnameverantwoordelijke van het ziekenhuis of de sociaal assistente van het 

dagcentrum. 

 

 Elke aanvraag tot behandeling in het dagcentrum wordt voorafgegaan door een 

intakegesprek met de sociale assistent en behandeld door het opnamecomité 

(stuurgroep) van de afdeling. Bij een positief advies kan de dagbehandeling zo vlug 

mogelijk starten. Aan de hand van ontvangen en verzamelde gegevens en/of testen 

gebeurt er een indicatiestelling binnen de eerste week van de opname voor 

zorgeenheid 1 en 2. Er volgt een observatieperiode met evaluatie door het 

multidisciplinaire team. De patiënt wordt daarna eventueel doorverwezen naar een 

zorgeenheid voor langdurig verblijf. 

 

 In overleg met de zorgvrager wordt een individueel behandelplan, waarin activering 

een belangrijk onderdeel is, opgesteld in functie van de zorgnoden en dit binnen 2 

weken na opname. De behandeling kan en medicamenteus en psychotherapeutisch 

zijn. Indien nodig is er ook  begeleiding van de familie. 

De patiënt krijgt ook een individueel begeleider (verpleegkundige) toegewezen. 

 

 Het patiëntendossier, momenteel nog een papierenversie, werd op inhoud nagezien. 

Er wordt gewerkt met 4 onderscheiden dossiers: het medisch dossier, het 

psychologisch dossier, het sociale dossier en het patiëntendossier. In laatst genoemd 

dossier worden de meest relevante verpleegkundige gegevens bijgehouden, de 

rapportage van de patiëntenbespreking en het behandelplan. 

Het behandelplan omvat probleemstelling, doelstellingen, acties per discipline en de 

evaluatie per discipline. 

Op een standaard therapieschema wordt aangegeven waaraan de patiënt geacht wordt 

deel te nemen. Het weekschema wordt opgemaakt door de ergo in overleg met de 

patiënten per zorgeenheid. 

 
 Het medicatiegebeuren is de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige. Patiënten 

komen hun thuismedicatie afhalen voor het verlaten van het dagcentrum. Patiënten die 
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niet zelfstandig hun medicatie kunnen beheren krijgen in de thuissituatie 

ondersteuning van de reguliere thuisverpleging. 

 

 De overlegmomenten op de afdeling zijn duidelijk en gestructureerd 

o m.b.t. de patiënten (8u30 tot 9u): 
 ma : opnamecomité 
 di, woe en vrijdag: patiëntenbespreking per zorgeenheid in 

aanwezigheid van de arts. 

 patiëntenbriefing: ma, woe en vrijdag van 10u30 tot 11u30 (arts sluit 

niet aan) 

 bespreking behandelplannen: di van 10u45 tot 11u45 in aanwezigheid 

van de arts. 

o werkoverleg wekelijks op donderdag 

o stuurgroepvergadering elke 3de vrijdag van de maand. 

 Een consultatie bij de arts kan op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 10 u.. De arts 

ziet de patiënten volgens noodzaak. De beschikbare tijd/ aanwezige patiënt wordt als 

te beperkt ervaren. Voor veel administratief werk (o.a. bijhouden medisch dossier, 

schrijven van ontslagbrieven, …) is er meestal geen resterende tijd meer. 

 

 In de onthaalbrochure van de afdeling wordt aangegeven dat een exemplaar van het 

evaluatierapport van het ziekenhuis ter inzage ligt aan de receptie samen met de laatste 

versie van het kwaliteitshandboek. 

 
 

8.4.3.2 Sterke punten 

 

 In het afdelingsbeleidsplan wordt per zorgeenheid de doelgroep, de zorgfuncties, de 

behandelvisie- en doelstellingen en het behandelprogramma (met zorginhoud en – 
modus) met begeleidingsmethodieken uitgeschreven. 

 

 Het uurrooster is een geïnformatiseerd document die alle informatie bevat 
noodzakelijk voor een vlotte controle van de bestaffing. Er is wel een zeer uitgebreide 

uurcodelijst. 

 
 

8.4.3.3 Non-conformiteit 

 

 Het patiëntendossier is momenteel niet multidisciplinair samengesteld. Hierbij wordt 

opgemerkt dat het werken met het EPD hieraan zal tegemoet komen. Het ziekenhuis 

beschikt over een tijdspad voor de implementatie van het EPD. 

Het ziekenhuis geeft aan dat dit wordt opgenomen in juni 2010 bij de invoering van 

Regas, de concrete voorbereidingen zijn hiervoor reeds genomen. 

 

8.4.3.4 Aanbeveling 

 
 Op de fiche met het therapieaanbod per doelgroep wordt vermeld dat de patiënt op 

advies van het team kan uitgenodigd worden voor o.a. kooktherapie, werkgroep 
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energie, psycho-educatie, … Advies om, zodra er met het EPD gewerkt wordt het 

individueel activiteitenschema aan te vullen met: 

- de therapieën op uitnodiging, 

- de  individuele gesprekken met therapeuten en arts 

- de groepsgesprekken. 

 
 

8.4.4 Afdeling Theresia 

8.4.4.1 Algemene vaststellingen 

 
 De afdeling Theresia is een gesloten afdeling, erkend als Sp-dienst voor 22 bedden. 

Het is een opname en behandelafdeling voor de volgende doelgroepen: 
- ouderen met de ziekte van Alzheimer, cerebro-vasculaire problemen en psycho- 

organische aandoeningen, 

- ouderen met ernstige geronto- psychiatrische aandoeningen. 

Patiënten worden normaliter opgenomen voor maximaal 3 maanden. 

Het gebeurt dat op deze afdeling meer patiënten worden opgenomen dan de erkende 

capaciteit. Het aantal beschikbare bedden (25) laat dit ook toe. Voor een aantal 

patiënten werd de opnameduur (sinds lang) overschreden, ondanks de opvolging van 

de sociale dienst. 

N.a.v. een recente opening van een nieuw rusthuis in de omgeving werden 4 patiënten 

ontslagen. Momenteel is een wachtlijst van 4 patiënten. 

 

 De gesloten afdeling bevindt zich in een verouderd gebouw. Op het gelijkvloers 

bevinden zich: een verpleegpost met aangepaste infrastructuur, gemeenschappelijk 

sanitair voor patiënten en personeel, 2 livings/eetruimtes met eigentijds en aangepast 

meubilair, een therapielokaal voor de ergo, utility, eetruimte personeel. 

De toegang tot de eerste verdieping, het slaapgedeelte, kan via een afgesloten trap of 

een beveiligde lift. 

Op deze verdieping bevindt zich ook de afzonderingskamer, is er een nachtlokaal voor 

het personeel en is er een badkamer met Parkerbad en één  met een instapdouche. 

Er zal een nieuwbouw gerealiseerd worden waarvan de ingebruikname voorzien is 

tegen 2014. 

 

 De eindverantwoordelijkheid van de afdeling ligt bij de stuurgroep. Deze bestaat uit de 

psychiater, de hoofdverpleegkundige, de maatschappelijk werker, de psychologe en de 
ergotherapeute. 

 

 De hoofdverpleegkundige verliet, na slechts één jaar in functie, het ziekenhuis. Op het 

moment van het inspectiebezoek neemt een A2 psychiatrisch verpleegkundige deze 

functie op, ad interim. Deze verpleegkundige heeft ervaring in deze functie en wordt 

binnen het ziekenhuis als ad interim ingeschakeld op de afdelingen waar dergelijke 

open vacature is. 

 

 Voor de afdeling zijn er 2,3 VTE verpleegkundigen in vaste nachtdienst. Opdat elk 

personeelslid zijn jobtime zou werken zijn er momenten dat er 2 personeelsleden 

tijdens de nacht aanwezig zijn. Tijdens de weekends is er meestal maar één 

verpleegkundige aanwezig. 
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 Op de dag van het bezoek aan de afdeling was het marktdag en was de ergotherapeute 

met een aantal bewoners naar de markt. De bewegingstherapeute (komt 3x per week 

één uur langs) had een activiteit met een aantal bewoners. Het standaard 

activiteitenschema geeft per dag 3 activiteitmomenten aan (niet gespecificeerd), 

telkens georganiseerd door de ergo. Per patiënt wordt in het standaardschema 

aangegeven aan welke activiteit hij deelneemt. De deelnamemomenten lijken eerder 

beperkt. 

 
 

8.4.4.2 Sterk punt 

 

 Naast de dagelijkse overlegmomenten zijn er ook een aantal gestructureerde 

overlegmomenten noodzakelijk om te komen tot een kwaliteitsvolle zorgverlening. In 

een document “ De overlegstructuren van het interdisciplinair team” worden een 

aantal duidelijke afspraken vastgelegd die van toepassing zijn voor alle afdelingen in 

het ziekenhuis. Het betreft de teamvergadering, de maandelijkse 

stuurgroepvergadering, patiënten-/bewonersbespreking, patiënten (bewoners)-staf- 

meetings, briefings en werkoverleg. 

De agenda en de verslagen van de teamvergaderingen en de stuurgroepverslagen 

worden overgemaakt aan de hoofdgeneesheer en de directeur patiëntenzorg. 

 
 

8.4.4.3 Non-conformiteiten 

 
 De patiëntenpopulatie is niet helemaal in overeenstemming met de finaliteit van de 

kenletter Sp. 
Het ziekenhuis geeft aan dat men bezig is om afspraken te maken met een 

woonzorgcentrum om ook kortdurende problematieken op te nemen. 

 

 Op de afdeling wordt uitzonderlijk gebruik gemaakt van de afzonderingskamer. Bij 
nazicht van het registratieboek wordt vastgesteld dat de arts niet altijd de opheffing 

van de isolatie bevestigt. 
 

 Bij toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen (o.a. gebruik van onrusthekkens) 

zijn de afspraken geformuleerd in de procedure niet terug te vinden in het 

patiëntendossier o.a. het verslag van het teamoverleg met beslissing van de toepassing 

van de maatregel, een evaluatieverslag op regelmatige basis, de communicatie met de 

familie (bij dementerenden), de observaties bij de patiënt n.a.v. de getroffen 

maatregel. 

 

 Niet in alle sanitaire ruimtes is een oproepsysteem beschikbaar of gemakkelijk 

bereikbaar van op het toilet. Rekening houdend met de zorgafhankelijkheid van de 

bewoners is het oproepsysteem aan het bed ook niet gemakkelijk bereikbaar. 

Verlengsnoeren ontbreken. 

In haar reactienota geeft het ziekenhuis aan dat in het verleden de verlengsnoeren 

verwijderd werden omwille van suïcidegevaar. In het masterplan is er een nieuwbouw 

Sp voorzien met aangepaste infrastructuur. Dit item dient men zeer kritisch te 

herevalueren en zeker mee te nemen bij een eventuele nieuwbouw of renovatie. 
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8.4.4.4 Tekortkomingen 

 

 In het gemeenschappelijk toilet voor de bewoners hangt ter hoogte van de lavabo een 

reminder met de melding de handen te wassen terwijl er noch zeep noch handdoeken 

voorhanden zijn. 

 
 In de twee- en driepersoonskamers wordt onvoldoende privacy gegarandeerd. Er is 

geen beschot tussen de bedden en de sanitaire ruimtes zijn afgesloten met een gordijn. 
 

 De revalidatie van de bewoners wordt vastgelegd in het individueel behandelplan. 

Deze afspraken worden onvoldoende doorvertaald naar het activiteitenschema. De 
activiteiten worden standaard benoemd en onvoldoende uitgeschreven per patiënt. 

 
 

8.4.4.5 Aanbevelingen 

 
 De spiegels zijn niet aangepast aan rolstoelgebruikers en bewoners die zich zittend 

verzorgen. 

 
 In de meerpersoonskamers beschikt niet elke bewoner over een lavabo. Advies om bij 

de realisatie van de nieuwbouw een individuele lavabo te voorzien. 

 Om de uitstroom van de patiënten vlotter te laten verlopen is het aangewezen de 

samenwerking met de omringende rusthuizen te optimaliseren en nog duidelijker 
afspraken te maken met de familie bij de opname. 

 

 Een onderdeel van het afdelingsbeleidsplan is het vormingsbeleidsplan. In dit plan 

wordt voorzien in jaarlijkse vorming omtrent dementie. Het strekt tot aanbeveling een 

medewerker een volledige cursus referentiepersoon dementie te laten volgen. 

 
 Advies om te onderzoeken hoe er kan vermeden worden dat bewoners wegglijden in 

een sfeer van passiviteit bij afwezigheid van de ergotherapeute. 
Het ontwikkelen van een draaiboek waaruit therapie/activiteiten kan geput worden om 

een actieve bezigheid aan de bieden door andere disciplines kan een handig instrument 

zijn. 
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Module Resultaten 

 
8.5 Resultaten bij klanten 

 
8.5.1 Algemene vaststellingen 

 
 Het ziekenhuis heeft zijn regio in kaart gebracht, zowel voor de reguliere opnames als 

de gedwongen opnames. 

 
 Wat prevalentie van problematieken betreft is er wel bekeken wat tot opname leidt en 

wat niet, maar een echt uitgebreide studie van zorgnoden is niet gebeurd. 
 

 Er zijn contacten met de klanten o.m. met Similes. Ook de medische staf onderhoudt 

dit soort van contacten (zowel met Similes als Ups en Downs), dit door middel van 

presentaties. 

 

 Er is om de vier jaar een tevredenheidsmeting. 

 

8.5.2 Tekortkoming 

 

 Een tevredenheidsmeting om de vier jaar is aan de erg lage kant. 

Het ziekenhuis geeft in haar reactienota aan dat de administratieve werkbelasting is 

nu al zeer hoog. 

De bevragingen worden gespreid in de tijd. (Personeel, patiënten, verwijzers, enz. ) 

Dit is in afspraak met de andere instellingen van de Broeders van Liefde. Op die 

manier is ook benchmarking mogelijk. 

 

 

8.6 Resultaten bij medewerkers 
 
8.6.1 Algemene vaststellingen 

 
 Het ziekenhuis heeft geparticipeerd aan het project “het zit in je genen” dat het 

verpleegkundig beroep wil promoten. 

 
 Het ziekenhuis stelt dat het verloop van personeel wel meevalt, we l zijn er meer 

afwezigheden door tijdkrediet, ouderschapsverlof,… 

 

 Het ziekenhuis heeft een aparte CAO (bedrijfs-CAO op niveau Broeders van Liefde), 

waarin onder meer brugpensioen op de leeftijd van 58 jaar, een aantal extra 

verlofdagen voorzien zijn. Er wordt geen hospitalisatieverzekering gegeven. Er 

worden geen bonussen gehanteerd. 

 
 Ook dit ziekenhuis signaleert onvoldoende loonspanning m.b.t. de functie van 

hoofdverpleegkundige. 
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 Overuren probeert men zo goed mogelijk in beeld te brengen en te vermijden, mede 

omwille van een verhoogd toezicht door de sociale inspectie. 

 

 Er is om de vier jaar een tevredenheidsmeting. 

 

8.6.2 Tekortkoming 

 

 Een tevredenheidsmeting om de vier jaar heeft een lage frequentie. 

Het ziekenhuis geeft in haar reactienota aan dat de administratieve werkbelasting is 

nu al zeer hoog. 

De bevragingen worden gespreid in de tijd. (Personeel, patiënten, verwijzers, enz. ) 

Dit is in afspraak met de andere instellingen van de Broeders van Liefde. Op die 

manier is ook benchmarking mogelijk. 

 

 

8.7 Resultaten in de samenleving 
 
8.7.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis ondersteunt volgende taken t.a.v. de samenleving:

o Preventie en gezondheidspromotie: 

 op lokaal niveau samenwerking met CGG zuid Oost-Vlaanderen 
 preventie van eetstoornissen in middelbaar onderwijs 

 preventie van alcohol en drugs (hoofdgeneesheer) 

 deelname aan project Anders Gewoon 

o Informeren van de bevolking i.v.m. GGZ-problemen: 
 via website 
 informatiefolder van het ziekenhuis “ Ter Sprake” 

 jobbeurzen 

 minimum jaarlijks opendeurdagen / openmomumentendag / 

openbedrijvendag, … 

o Ondersteuning van mantelzorgers: 
 ontmoetingsavond Similes 
 vereniging voor manisch en chronisch depressieven 

o Ondersteuning 1ste lijnszorg: 
 psychiatrische thuiszorg 

o Ondersteuning van de politie: 
 formeel overleg met politie, vredegerecht, Parket 
 Jaarlijks overleg met het gemeentebestuur Lede 

o Ondersteunt de welzijnszorg en woon-zorgcentra 
 Therapeutisch project ouderen 
 Het organiseren van 2 studiedagen in 2009 

o Richt zich tot kwetsbare doelgroepen: 
 Langdurige zorg eetstoornissen 
 Overeenkomst Fedasil, 

 … 

o Ondersteuning 2de lijnsgezondheidszorg: 
 Formele samenwerking met GGZ Zuid Oost-Vlaanderen 
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 Participatie aan het Tenderproject VDAB-tewerkstelling 

 Participatie aan het netwerk activering Sava 

 

 Het ziekenhuis levert een bijdrage op vlak van kennis:

 doorgeven van kennis intern maar ook extern door de hoofdgeneesheer 

aan huisartsen, Similes 

 is stageplaats voor meerdere disciplines en begeleid leerling 

verpleegkundigen, organiseert bezoeken, … 

 
 

 Ter bestrijding van stigma:

 Samenwerking met scholen, politie, familie, gebruikers, …. 
 Publicaties in kranten, tijdschrift Psychiatrie en Verpleging 

 

 Het ziekenhuis werkt rond het imago van het ziekenhuis door o.a.:

 Het openstellen van het ziekenhuis om meerdere momenten 
 Het verspreiden van brochures 

 Uitnodiging familieverenigingen, vrijwilligerswerking 

 Goede contacten met de directe omgeving (zorgpartners, 

thuiszorg, gemeente,…) 

 
 Het ziekenhuis maakt gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en denkt ecologisch 

verantwoord o.a. energieboekhouding, waterhuishouding, isolatie, …
 

 Het ziekenhuis neemt actief deel aan beleidsvoorbereiding o.a. via de bestuursraad, 

Zorgnet Vlaanderen, Provinciaal coördinatiecomité, ontslagmanagement, 
patiëntenveiligheid, voedingsproject, ...

 

 

8.8 Resultaten sleutelactiviteiten 
 
8.8.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het aantal opnames verschuift geleidelijk: van 2004 tot 2009 is het aantal gedwongen 

opnames toegenomen van 58 tot 75, dit bij een jaartotaal van ongeveer 600 opnames. 

Het aantal heropnames is aan de hogere kant (54% versus 46 % eerste opnames). Dit 

wordt voor een deel verklaard door de plaats van het ziekenhuis in de keten (heel wat 

PAAZ-bedden in de directe omgeving, wat de populatiekenmerken beïnvloedt).

 

 Het ziekenhuis doet mee aan heel wat (samenwerkings-)projecten en manifesteert zich 

duidelijk in zijn omgeving. Enkele voorbeelden: 2 therapeutische projecten, 

samenwerking met de Pelgrim i.v.m. verslaving, Tenderproject (tewerkstelling), 

patient safety, voeding bij ouderen, psychiatrische thuiszorg, enz.

 

 Het ziekenhuis is transparant : jaarverslag bevat heel wat gegevens, ook financiële.

 Het ziekenhuis probeert MPG-gegevens, die het zelf verwerkt (men krijgt geen 

federale feedback meer) te bestuderen en te gebruiken in zijn beleidsvoering.
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 Er gebeurt nog wel benchmarking (in de groep), maar minder systematisch, eerder 

thematisch.

 
 Verwerkte informatie m.b.t. de gedwongen opnames (in de provincie) krijgt men van 

het provinciaal overlegplatform (POPOV)

 
 Een aantal indicatoren (kwaliteitsdecreet) worden actief opgevolgd 

(medicatiedistributie, voorlopige ontslagbrieven,..).
 

 Wat veilige zorg betreft: werkt men aan patient safety (indicatoren, assessment van 
risico’s). Op de gesloten afdeling is er bijzondere (klinische) aandacht voor de 

veiligheid, maar niet systematisch (geen schalen).

 

 Valincidenten en agressie-incidenten worden geregistreerd.

 

 Wat toegankelijkheid betreft, zijn er beperkte wachtlijsten (5 tot 10 personen, beperkt 

tot 14 dagen maximum). Er wordt gebruik gemaakt van volgende exclusiecriteria: 

drugsverslaving, kinderen, dementerenden (als enige diagnose), mentaal 

gehandicapten en forensische high risk patiënten.

Voor patiënten met schulden wordt een afbetalingsplan opgemaakt. Men hanteert een 

lijst “onder voorwaarden”. Bij patiënten die bekend zijn niet mee te werken aan 

behandeling wordt een aparte intake voorzien. 

 

 Wat continuïteit van zorg betreft, worden ontslagbrieven behoorlijk opgevolgd. 

Nazorg gebeurt in samenwerking met andere diensten, wordt altijd geregeld. 
Wachttijden in plaatselijke CGG zouden ” nogal” meevallen: 2 tot 3 maand wachttijd.

 

 Efficiëntie: Het ziekenhuis kent een goede bezetting: rond de 100 % voor de A-dienst, 

tussen 74 en 87 % voor de T-dienst, tussen 90 en 100 % voor de Sp dienst. Ligduur is 

gemiddeld voor de A dienst (40 dagen), relatief kort voor T en Sp (resp. 100 en 60 

dagen). Het ziekenhuis stelt dat de cijfers hieromtrent moeilijk te interpreteren blijven 

omwille van outliers. Het ziekenhuis hanteert nog een totaal van ongeveer 7 

overbedden. Dit maakt in combinatie met een beperkte verlofregeling (1 overnachting 

per weekend, tenzij in laatste resocialisatiefase) hogere bezettingscijfers mogelijk.

 

 Gepaste zorg: er zijn weinig ontslagen tegen advies.

 
 Deskundige zorg: Het aantal externe bijscholingen is verminderd. Dit wordt 

gecompenseerd door meer interne vorming te voorzien.
Men hanteert supervisie/intervisie en er  is een project van coaching in de maak. 

Men hanteert het systeem van de referentieverpleegkundige: voor agressie, geriatrie, 

palliatieve zorg en tiltechnieken. 

 

 Men werkt met het peter- en meterschap om nieuwe medewerkers te begeleiden.

 

8.8.2 Sterk punt 

 

 Het ziekenhuis is een actieve netwerker.
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9 Bespreking 

 
Het betreft een klein regionaal psychiatrisch ziekenhuis dat zich toelegt op de meest 

voorkomende psychiatrische pathologieën. Een bijzondere subunit is de afdeling 

eetstoornissen. 

 

Het is een tweedelijnsziekenhuis in een regio met heel wat PAAZ-bedden. Een meer 

inhoudelijke samenwerking tussen deze voorzieningen zou een goede zaak zijn. 

 

De inbedding binnen de groep van de Broeders van Liefde is eindelijk gerealiseerd door een 

overeenkomst tussen de verschillende VZW’s die met het ziekenhuis een bestuurlijke band 

hebben. Dit heeft de nodige ruimte geschapen voor een nieuw zorgstrategisch plan. 

 

Er is nog wel een (te) nauwe verwevenheid tussen het psychiatrisch ziekenhuis en het PVT. 

Hoewel samenwerking een goede zaak is verdient het aanbeveling een scherpere scheiding in 

een aantal functies te realiseren. 

 

De psychiatertijd dient substantieel verhoogd te worden. 

 

Op het vlak van de beleidsvoering (beleidsplanning, procedures, masterplan, …) is er een 

duidelijke vooruitgang geboekt. 


